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V aikka Saimaan ve-
sistössä valtaosin
järvet ovat kulttuu-
rimaisemaa ja mök-

kiasutus rannoilla on tiheä, Hei-
näveden reitin varrelle on jää-
nyt jokseenkin asumattomien
karujen erämaiden rypäs, joka
on kuin luotu vesiretkeilijän pa-
ratiisiksi.

Saimaan erämaat

� T E K S T I J A K U V A T P E R T T I R O V A M O

Saimaan vesistössä on Heinäveden reitin 
varrella hieno erämaisten järvialueiden sarja
Kermajärvi, Kolovesi, Joutenvesi
ja Haukivesi. Ne ovat oivallista retkeilyaluetta
lihasvoimin vesillä liikkuvalle. Siellä on 
suojaista sokkeloa ja rauhaa myös norpille.
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Erämaat alkavat pohjoisesta
Kermajärven itäosan saaristos-
ta. Parikymmentä kilometriä
etelämpänä on lähes asumaton
Koloveden kansallispuisto. Vä-
littömästi sen eteläpuolella on
hieno, syrjäinen Joutenvesi.
Runsaan kymmenen kilometrin
kulttuurimaiseman ja Oravin
kylän eteläpuolella aukeaa

Haukivedellä Linnansaaren
kansallispuiston rikkonainen
saaristo.

Jokaisella järvellä on niin pal-
jon nähtävää, että niillä viihtyy
hyvin päiviä tai viikon, Hauki-
veden laajaan saaristoon tutus-
tumiseen ei välttämättä kuu-
kausikaan riitä.

Ei ole sattumaa, että esittelin

ne tuossa järjestyksessä. Järviä
yhdistää Heinäveden reitti, joka
on erityisesti Kermajärven ja
Koloveden välisellä alueella
erittäin voimakkaasti virtaava.
Olen kerran erehtynyt souta-
maan reitin väärään suuntaan.

Erityisen paha paikka on Vää-
räkosken avokanava. On outo
tunne, kun huomaa soutavansa
niin jyrkkään ylämäkeen, että
sen veden pinnan kaltevuudes-
ta huomaa. Hiki lensi kesäillas-
sa valtoimenaan, eikä kanava ja
virta tuntunut loppuvan kos-
kaan, vaikkei se ollut kuin muu-
tamia satoja metrejä pitkä.

Kun hiukan myöhemmin
soudimme yläpuolella olevaan
Vihovuonteen sulkukanavaan,
sulkumestari tuli kopistaan ka-
navan laidalle ja tokaisi: ”Taisi
olla kova soutu? Katselin val-
vontamonitorista. Se oli hyvää
viihdettä”.

Tämä tapahtui ennen tosi-
tv:n keksimistä.

Kermajärven sokkeloita
ja lapinraunioita
Kermajärvi on Heinäveden rei-
tin pääjärvi. Sen itäinen saaris-
ton on luonnonsuojelualuetta.
Pituutta sillä on noin 13 kilo-
metriä. Alueella on viisi retkisa-
tamaa, joissa on telttailualue.

Läntistä Kermajärveä hallit-
sevat laajat selkävedet, joiden
yllä voi nähdä kalasääsken le-

� Linnansaaren vedet ovat
valtaosin laajoja selkävesiä,
mutta suojaista saaristoakin
on tarjolla.

Kalasääski on kaikille näille erämaille tyypillinen lintu.
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kuttelevan. Järven itäosassa on
sokkelosaaristoa. Salmien ja
virtojen jakamalla alueella vuo-
rottelevat suuret saaret sekä
pirstaleiset, pienet kalliosaaret
ja luodot.

Rannat ovat karuja kallio- ja
kivikkorantoja, joiden kasvilli-
suus on niukkaa. Suuret kor-
keuserot ovat yleisiä. Paljaita
kallioita ja jyrkänteitä on run-
saasti.

Jos haluaa nähdä komeita
maisemia, mäkien laelle kan-
nattaa välillä kiivetä. Korkein
kohta on Pyylinvuoren huippu,
joka kohoaa Kohmanniemellä
yli 30 metriä järven pinnan ylä-
puolelle. Alueella näkee ja kuu-
lee esimerkiksi huuhkajan hu-
huilevan.

Pienessä Vahtisaaressa, Syrjä-
saaressa, Hoikansaaressa ja Lin-
jasaaressa on kussakin varhais-
metallikautinen (1900 eaa – 300
jaa) hautaröykkiö. Röykkiöihin
hautaaminen oli tuolloin yleistä
Skandinaviassa. Suomessa tapa
omaksuttiin ensin rannikolla ja
se levisi myöhemmin sisämaa-
han. Hautaröykkiöistä käyte-
tään sisämaassa nimitystä la-
pinraunio, ja rannikolla niitä
kutsutaan hiidenkiukaiksi.

Lapinraunioiden pyöreät
muodot erottuvat nykyään
epäselvästi maastossa. Raunio
on alle puolen metrin korkui-
nen soikea kivikasa, jonka pääl-
lyksenä on nykyisin usein sam-
malverhoilu. Röykkiö on ladot-
tu pyöreistä kivistä ja sen hal-
kaisija on 3–10 metriä. Röykkiö
peittää vainajan, joka haudat-
tiin maan päälle joko poltettuna
tai polttamattomana. Vainajaa
on kunnioitettu sijoittamalla
hauta rantakalliolle, josta on hy-
vä näkyvyys järvelle.

Kolovesi on 
hiljaisuuden valtakunta
Koloveden kansallispuisto ero-
aa muista suurten järvien kan-
sallispuistoista siten, että valta-
osalla sen vesialueesta eivät saa
ajaa moottoriveneellä kuin pai-
kalliset ja puiston valvojat. Kiel-
to on ollut voimassa runsaat
kymmenen vuotta.

”Enää ei tule moottoriveneili-
jöiltäkään kirosanoja minun
korviini Savonlinnaan”, kertoo
puiston johtaja Seppo Manni-
nen Metsähallituksesta.

� Kermajärvi
on itäisiltä
rannoiltaan
erämainen ja
karu. Raken-
nettujen 
leiripaikkojen
lisäksi on 
tarjolla joka-
miehen oikeu-
dellakin 
käytettäviä
rantoja.

Kermajärveltä lähtee etelään kapea, koskinen ja voimakkaas-
ti virtaava Heinäveden reitti. Kolmen kosken, Kermankosken,
Vihovuonteen ja Pilpan ohi pääsee nykyään itsepalvelu-
periaatteella toimivan sulkukanavan kautta. Jos lihasvoimin
retkeilevä menee sulkuun, jossa on muita aluksia, hänen on
aina mentävä sulkuun viimeisenä ja jäätävä kauimmas 
sulutuksen jälkeen aukeavasta portista.

”Melojat ovat erittäin tyyty-
väisiä, kun ei ole veneiden pe-
räaalloistakaan enää haittaa.
Mitä nyt minä ajelen ja joku pai-
kallinen silloin tällöin”, kertoo
kansallispuiston valvoja Ola
Jääskeläinen.

”Ulkomaalaiset ovat ihastuk-
sissaan, koska täällä voi meloa
kuin ennen vanhaan”, kuvailee
puolestaan alueella toimivan
erämatkailuyritys Kolovesi Ret-
keily Ky:n Jouko Siivonen.

Hänen mukaansa juuri erä-
mainen rauha on tehnyt ka-
noottien vuokrauksesta ja me-
lonta-ohjelmista kannattavaa
toimintaa. Myös monet mootto-
riveneilijät jättävät veneensä
Pilpan kanavalle ja tilaavat sin-
ne kanootin, jolla voi paremmin
tutustua puistoon.

Koloveden kansallispuisto
perustettiin 1990 suojelemaan
Saimaan saaristoluontoa, sai-
maannorpan elinympäristöä ja
eteläsuomalaista metsäluontoa.
Puiston pääosan muodostavat
Vaajasalon ja Mäntysalon saa-
ret, mutta siihen kuuluu myös
pieniä saaria ja kallioluotoja se-
kä manneralueita.

Kolovesi on nuorimpia kan-

sallispuistojamme ja tiukimmin
suojeltu. Noin kolmanneksella
alueesta on liikkuminen kiellet-
ty ympäri vuoden ja muualla-
kin seitsemän kuukauden ajan
1.11.–30.5.

”Tämä kansallispuisto on tar-
koitettu hiljaiseksi alueeksi, jos-
sa liikutaan vain lihasvoimin”,
linjaa Seppo Manninen.

Kolovedellä onkin Saimaan
tihein norppakanta. Jopa niin ti-
heä, että alue tuottaa eläimiä
muuallekin, kun nuoret yksilöt
lähtevät etsimään itselleen so-
pivaa reviiriä. Pesiviä yksilöitä
on parikymmentä ja kuutteja
syntyy vuosittain puolenkym-
mentä.

Jos haluaa nähdä norpan, Ko-
lovedellä se onnistuu helpom-
min.

Vaikuttavaa maisemaa
ja historiaa
Koloveden jylhä maisema on
mannerjäätikön muovaamaa.
Kun jää viimeisimmän jääkau-
den aikana eteni luode–kaakko-
suunnassa, se uursi kallioperäs-
sä olleita ruhjeita syvemmiksi.
Näistä uomista syntyi syviä jär-
vialtaita. Alueen kirkkaat selkä-

vedet ovat lähes 50 metriä sy-
viä, vaikka järvet ovat hyvin ka-
peita.

Muistona Saimaan pinnan
jääkauden jälkeisistä vaihte-
luista ovat pirunpellot, vai-
keakulkuiset lohkareikot saar-
ten rannoilla ja sisäosissa. Ne
ovat syntyneet veden huuhdel-
lessa hienojakoisen aineksen
mukaansa.

Metsät ovat vanhoja ja suu-
relta osin luonnontilaisen kal-
taisia. Kolovedeltä löytyy elin-
ympäristöjä monille lahopuulla
eläville hyönteislajille sekä ti-
koille ja kolopesijöille.

”Vanhimmat puut ovat noin
200-vuotiaita. Historiaa tutkit-
taessa on havaittu, että alue on
palanut toistuvasti. Osin syynä
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Ukonvuoren luolalle johtaa rannasta polku ja sieltä aukeavat hienot näkymät. Kuvassa valvoja Ola Jääskeläinen.

Koloveden Ukonvuoressa on luola, josta on joskus louhittu
sauvakvartsia koristeeksi.

lienevät olleet salaman iskut,
mutta täällä on myös kaskettu ja
poltettu tervaa, mistä kertovat
monet tervahaudat”, tietää Sep-
po Manninen.

Manninen korostaa, että vaik-
ka Koloveden alue ei ole ikimet-
sää, juuri missään muualla yhtä
etelässä ei ole näin yhtenäistä
vanhojen metsien aluetta.

Ihminen on liikkunut näillä
järvillä jo kivikaudella. Muinai-
sista eränkävijöistä kertovat
puiston kummassakin päässä
sijaitsevien Havukka- ja Vie-
runvuoren jyrkkiin seinämiin
maalatut hirvi- ja ihmishahmot,
joilla on ikää noin 5 000 vuotta.

Uudemmasta historiasta ker-

tovat Ukonvuoren lähellä Vaa-
jasalossa sijaitsevat vankileirin
jäänteet. Kolovedellä toimi vuo-
sina 1943–44 venäläisten sota-
vankien leiri, josta toimitettiin
halkoja sotaa käyvän Suomen
tarpeisiin.

Joutenvesi on 
huomaamaton erämaa
Jos Kolovedeltä lähtee etene-
mään Haukivedelle laivaväylää
pitkin, eräs hieno järvierämaa
jää retkeilijältä helposti huo-
maamatta ja kokematta väylän
itäpuolelta.

Kun ensimmäisen kerran tu-
lin itse poikenneeksi Joutenve-
delle, hämmästyin sen kiehto-
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K anoottitestiin (s. 10) kuului syksyinen
päivämatka Oravareitillä, joka johtaa

Juvalta Sulkavalle. Vaikka testimelojat oli-
vat kotoisin lähes sen naapuristosta, ku-
kaan muu ei ollut melonut reittiä aiemmin
kuin oppaina toimineet sulkavalaiset.

Jouduimme Oravareitille, koska testiin
piti löytää lähiympäristöstä moni-ilmei-
nen vesi, jossa olisi perhemelontaan sopi-
via koskia. Siksi soitin reitin varrella toi-
miville matkailuyrittäjille Pirjo ja Risto Vir-
ralle sekä Veli Pulkkiselle. He suosittivat

päiväretken kohteeksi 13 kilometrin pät-
kän Kyrsyäjärveltä Partalan sillalle.

Juvan ja Sulkavan kuntien ylläpitämä 52
km pitkä Oravareitti on rakennettu 1995.
Melojat ovat Risto Virran mukaan sen koh-
tuullisen hyvin löytäneet. Vuotuiseksi me-
lojamääräksi hän arvioi noin tuhat. Enem-
mänkin mahtuisi.

Pirjo ja Risto Virta isännöivät reitin puo-
livälissä olevaa Oravanpesää, joka vuok-
raa kanootteja, tarvittaessa opastaa ja tar-
joaa majoitusta, ruokailuja ja saunomista.
Heidän rannassaan on ollut myös reitin
toinen julkinen telttailupaikka.

Veli Pulkkinen tarjoaa puolestaan suun-
nilleen samoja palveluita muutaman kilo-
metrin päässä, mutta hänen majoitustilan-
sa ovat hieman reitiltä sivussa.

Oravareitti on parin isomman järven ja
monien pikkujärvien ja lampien sekä niitä
yhdistävien kapeikkojen ja jokien muo-
dostama helpohko reitti. Maisema on vaih-
televaa, välillä on reheviä lehtomaisia ruo-
vikoita, välillä karuja männikkökankaita.

Reittiä mainostetaan Suomen ensimmäi-
senä biologisesti tutkittuna ja maastoon
merkittynä vesiluontopolkuna. Rastien

Oravareitin varrella joutuu välillä ahtaisiinkin paikkoihin.
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vuutta ja rauhaisuutta, vaikka
vilkkaaseen Oravin kylään ei
ole kuin runsas kymmenen ki-
lometriä.

Muita kuin paikallisia moot-
toriveneilijöitä taitaa estää tule-
masta järvelle sinne johtavien
salmien armoton kivisyys. Ou-
to saa lukea merikarttaa todella
tarkkaan.

Joutenvesi on useiden sel-
kien, suurten saarien ja voi-
makkaasti virtaavien salmive-
sien muodostama kokonaisuus.
Sekin on tärkeä norpan elin-
alue.

Alueen nimi viittaa virtojen
sulapaikoissa varsinkin keväi-
sin viihtyviin laulujoutseniin.
Viime vuosina ne ovat myös pe-
sineet järvellä.

Joutenvedellä yhtyvät Heinä-
veden reitin kirkkaammat ja
Pielisestä laskevat tummemmat
vedet ja alueella on todellinen
suurten ja pienten saarien ja sel-
kien sokkelo. Metsät ovat pää-
asiassa nuoria, kaskeamisen ja
Oravissa olleen ruukin ja tehtai-
den puunhankinnan vaikutus
näkyy pääosassa suurempia
saaria.

Linnansaari on 
kiintoisin kohde

Retkeilijän kannalta Linnansaa-
ren kansallispuisto on kenties
Järvi-Suomen kiinnostavin
luonnonsuojelualue kokonsa,
historiansa, eläimistönsä ja mo-
ni-ilmeisen luontonsa ansiosta.

Keskellä Haukivettä Savon-
linnan ja Varkauden välillä si-
jaitseva puisto on perustettu
1956 ja sitä on laajennettu huo-
mattavasti 1982. Nyt suojelu-
alueella on 130 vähintään heh-
taarin suuruista saarta sekä sa-
toja pienempiä luotoja ja kareja
lähes 40 km:n matkalla. Leveyt-

tä puistolla on 5–10 km.
Vesiretkeilijälle puisto sopii

mitä parhaiten, koska sinne
pääsee vain vesitse. Alue perus-
tettiin suojaamaan ehkä Suo-
melle kaikkein ominaisinta ja
ainutlaatuisinta elementtiä,
suurjärvien monivivahteista
saaristoluontoa.

Puistoa ympäröivät mante-
reen rannat eivät kuulu suoje-
lun piiriin, mutta näyttävät
enimmäkseen asumattomilta.
Kuva kuitenkin pettää.

Koska rannat ovat enimmäk-
seen karuja, viljelykset ja asutus
ovat hakeutuneet mäkien rin-
teille. Esimerkiksi asuinseutuni
Tammenlahden ja Parkumäen
kylistä näkyy järvelle vain kou-
rallinen taloja, vaikka täällä
asuu parisataa ihmistä.

Puiston halki kulkevat syvä-
väylät Savonlinnasta Varkau-
teen ja Joensuuhun. Myös Hei-
näveden reittiä noudattava lai-
vaväylä erkanee syväväylistä
Linnansaaren vesillä. Lisäksi
puistoa halkovat lukuisat pai-
kallisväylät. Vilkkaamman se-
songin aikana vene- ja laivalii-
kenne Haukivedellä on runsas-
ta.

Joutenveden
keskellä 
oleva selkä-
vesi on hieno
ja rauhalli-
nen paikka,
jossa kuikat
huutelevat
retkeläisten
iloksi.



��

ERÄ Vaeltaja 7E/2006 69

kerrotaan esittelevän luontoa, eläimiä ja
kasvillisuutta, aiheina mm. majava, jo-
kiuoman kaarteet, lumpeet, ulpukat, Vää-
tälänmäen kulttuurimaisena sekä ääniä
lintuveden äärellä.

Niistä ei kuitenkaan ollut kuin rapistu-
neet rippeet jäljellä.

Talven 2005–2006 aikana reitin rakenteet
on kuitenkin luvattu kunnostaa, kertoo
suunnittelija Tommi Närhi Etelä-Savon
Ympäristökeskuksesta.

Rakennettuja taukopaikkoja on ollut
vain kaksi. Se on varsin vähän, koska reit-
ti kulkee huomattavan pitkiä matkoja kult-
tuurimaisemassa ja jokienkin varrella on
kesämökkejä.

Nyt virallisia rantautumispaikkoja ra-
kennetaan neljä lisää. Kaikille paikoille tu-
lee laituri, opastetaulu, nuotiokehä, puu-
katos ja käymälä. Kolmeen paikkaan on
luvassa lisäksi laavu tai muu sääsuoja.

Varovaisuus tarpeen
Vaikka Oravareitin kosket ovat valtaosin
vaikeusasteeltaan luokkaa 1, varovaisuus
ja reittiselosteen lukeminen on tarpeen.
Muutama koski yltää korkean veden ai-

kaan luokkaan 2.
Reitti ei ole esteettä melottavissa. Vaa-

ranpaikat täytyy ohittaa maitse ja ne on
syytä tietää etukäteen. Kunnostuksen jäl-
keenkin reitille jää kaksi patoa, joiden ohi
kanootit on kannettava. Lisäksi korkean
veden aikana muutama maantiesilta saat-
taa olla hankalan matala.

Tällä hetkellä reitin vaarallisin paikka
on loppuosan laskukelvoton Kuhakoski.
Koskessa on ollut 1700-luvun loppupuo-
lella mylly ja saha ja niiden sortuneet ra-
kenteet aiheuttavat vaarallisen putouk-
sen. Kunnostuksen yhteydessä putouk-
sen alapuolinen koski muotoillaan luon-
nonkivillä.

Suomen Melontaoppaan (2004) kuvaus
Oravareitistä on erittäin summittainen.
Esimerkiksi meidän melomallamme pät-
källä on heti Kyrsyäjärveltä lähdettyä vuo-
las S:n muotoinen koski, jota melontaopas
ei mainitse lainkaan. Kosken lopussa on
vierekkäin kolme kiveä, jotka on matalan
veden aikaan vaikea ohittaa. Eräs miehis-
töistämme kippasi juuri tuossa paikassa,
sillä kivet tulevat eteen mutkan takaa yl-
lättäen.

Reittiin kannattaa siis tutustua etukä-
teen netissä ja hankkia matkailuyrityksis-
tä 1:50 000 kartta ”Oravareitti”, jossa on
selkeät reitti- ja koskikuvaukset sekä vesi-
luontopolun opastuspaikat.

Näistä varoituksen sanoista huolimatta
Oravareitti sopii aloittelevallekin melojal-
le. Lisäksi se sijaitsee hyvin hienossa ja
vaihtelevassa savolaisessa maalaismaise-
massa, jossa jo pelkät kylätiet tarjoavat
hienoja elämyksiä.

Kanootista kannattaa ehdottomasti
ajoittain nousta ja tutustua patikoidenkin
valtateiden sivussa olevaan aitoon maa-
laismaisemaan. Aivan erityisen hieno mil-
jöö on Kyrsyän kylä ja sen lähistöllä oleva
Väätälänmäki. �

L i s ä ä  t i e t o a
Juva Camping (015) 451 930
Toivio aamiaismajoitus (015) 459 622, 

0500 610 908
Sulkavan Oravanpesät 0400 938 076
Sulkavan Erämatkat (015) 676 002,

0400 576 775
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Mutta puisto on laaja ja väliin
mahtuu erämaista hiljaisuutta.
Rauhaa ja norppahavaintoja et-
sivälle antoisinta aluetta ovat
Linnansaaren ja Paavalinsaaren
välinen sokkeloinen saaristo,
joka jää laivaväylien väliin. Ve-
det ovat kivikkoisia ja huolima-
ton eksyy helposti. Mutta rau-
hallisesti etenevällä on paljon
nähtävää ja koettavaa.

Lapsiperheen kannalta hie-
noimpia paikkoja ovat puiston
eteläosassa olevat harjusaaret,
Seurasaari ja Hietasaari. Kum-
massakin on erinomaiset hiek-
karannat. Pienempiä hiekka-
rantoja on mm. Tuunaansaares-
sa, Hirvisaaressa, Iso-Tikassa ja
Kirvessaaressa.

Saarissa on myös hyvät mar-
ja- ja sienimaat. Heinä-syys-
kuussa sieltä voi poimia retki-
ruoan piristeeksi mustikoita ja
puolukoita, kantarelleja, herk-
kutatteja, lampaankääpiä, sup-
pilovahveroita, torvisieniä jne.
Jo metsän antimienkin vuoksi
kannattaa välillä jalkautua.

Kun retkeilin ensimmäisen
kerran Linnansaaren kansallis-
puistossa 80-luvun alussa, siel-
lä ei ollut oikeastaan muita ret-

keilyä tukevia rakenteita kuin
Sammakkoniemen kuoppainen
telttailupaikka, jossa poltetta-
vaksi tarjottiin märkää puuta.

Nyt alueella on parikymmen-
tä telttailu- ja keittopaikkaa.
Linnansaaren Sammakkonie-
messä on vaatimaton, mutta
viihtyisä leirintäalue, jossa telt-
tailu on maksutonta. Siellä on
myös viisi maksullista majoi-
tusaittaa sekä sauna. Lisäksi lei-
rintäalueen kävijöitä ja veneili-
jöitä palvelee grillikatos ja 20
hengen kotakeittiö.

Pääsaarella on viitoitettuja
retkeilypolkuja (7 ja 5,5 km) se-
kä luontopolku (2 km). Poluista
pisin antaa hyvän kuvan saa-
ressa harjoitetun kaskikulttuu-
rin jäänteistä ja johdattaa kulki-
jansa myös vuoren huipulle.

Linnansaaren torppa
Linnansaaressa sijaitsevan enti-
sen Vaahersalon kartanon tor-
pan, sittemmin itsenäisen Lou-
himaan tilan kulttuurimaise-
maa pyritään hoitamaan niin,
että se säilyttää itäsuomalaista
kaskikulttuuria. Sitä voisi kut-
sua maisemamuseoksi, ekomu-
seoksi tai perinnetilaksi.

Vaikka Linnansaari sai pysy-
vän asutuksen vasta 1850-lu-
vulla, saarta oli jo kauan kas-
kettu ahkerasti. Kuvaavaa on,
että tuolloin saaressa ei ollut
lainkaan sille nykyisin tyypilli-
siä kuusimetsiä.

Saaren ensimmäinen asukas
oli torppari Adolf Johan Lyyti-
käinen vaimonsa Helena Nik-
kosen kanssa. Sitten torppaa
isännöi usea perhe, kunnes 1912
torppaan muutti Oskari Par-
viainen ja hänen vaimonsa Til-
da Fredrika Lappalainen. Myö-

hemmin Oskari Parviainen lu-
nasti tilan itselleen, mutta tila
autioitui ja valtio osti sen peri-
kunnalta.

Nyt torpan ympäristössä py-
ritään säilyttämään kaskikult-
tuuriin liittyvä maisema alku-
peräisessä asussaan. Siksi saa-
ressa kasketaan jälleen. Ensim-
mäinen kaski poltettiin 1993.
Tavoitteena on ollut, että joka
vuosi kasketaan pieni ala tor-
pan lähipiirissä.

Kaski poltetaan kesäkuun
alussa, ajankohta riippuu säis-

Kesällä 2004 kaskeamisen mittaluokka oli jo suuri, 
mutta apuvälineetkin olivat nykyaikaiset ympäristöä 
kastelevasta mammuttipumpusta alkaen.
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tä. Jos kasken haluaa nähdä,
ajankohtaa voi kysellä Ranta-
salmelta Luontokeskus Oska-
rista.

Perinnemaisemien hoito on
pitkäjänteistä työtä, ensimmäi-
nen kaskeamiskierros saadaan
tehdyksi 35–40 vuodessa.

Haukivedellä vahva
norppakanta
Koska asun Linnansaaren kan-
sallispuiston vieressä, liikun
puistossa paljon. Retkeilijää
kiinnostavista eläimistä nostai-
sin esiin norpan lisäksi myös
kalasääsken.

Puiston alueella on asuttuja
reviirejä toistakymmentä, joten
kalasääsken näkeminen on
helppoa, jos viitsii hiukan tark-
kailla isojen aihkimäntyjen lat-
vuksia. Lintujen turhaa häirit-
semistä on kuitenkin syytä vält-
tää. Jos soutaja tai meloja tulee
liian lähelle, aikuiset linnut läh-
tevät lentoon, eikä se ole turval-
lista munille tai poikasille.

Haukivedellä asustaa myös
kuutisenkymmentä norppaa.
Lihasvoimin liikkuva näkee nii-
tä varsinkin tyynellä säällä hel-
posti. Tuulisella säällä norpan
päätä on aaltojen seasta vaikea
havaita.

Istuin kerran eräässä saaressa
paistamassa makkaraa, kun sa-
man nuotion ääreen tuli paris-
kunta, joka oli viettänyt moot-
toriveneellään kuukauden Lin-
nansaaren vesillä. Kysyin, oli-
vatko he nähneet norppia. Eivät
olleet.

Satuin istumaan kasvot jär-
velle päin, he minua vastapäätä.

Näin kuinka norpan pää koho-
si vedestä vain kymmenen met-
rin päässä rannasta. Sanoin ve-
neilijöille, että jos käännytte nyt
rauhallisesti, niin tuossa yksi
sellainen juuri ui.

Runsaasti 
vaihtoehtoja
Jos retkeilijä haluaa yksinäi-
syyttä ja rauhaa, sitä löytyy kai-
kilta näiltä alueilta jäiden läh-
döstä juhannukseen ja jälleen
elokuun alun jälkeen. Kerma-
järvellä ja Joutenvedellä on ret-
keilijöitä vähiten muutenkin.

Kolovedellä on juhannukses-
ta elokuun alkuun varsin vil-
kasta, koska rantojen karuudes-
ta johtuen leiripakkoja on kävi-
jämääriin nähden liian vähän.

”Suomalainen on vielä sellai-
nen, että hän melkein tykkäisi
olla yksin leiripaikalla. Mutta
näitä ei ole tarkoitettu yksin
miehitettäviksi, joten olen jou-
tunut puuttumaan paikkojen
varaamiseen. Seurue jättää tyh-
jän teltan johonkin varmistaak-
seen paluuleirin ja yöpyy muu-
alla. Ei ole oikein, että yksi po-
rukka varaa kaksi paikkaa sa-
manaikaisesti”, sanoo valvoja
Ola Jääskeläinen.

Linnansaaren puiston vesillä
on heinäkuussa vielä vilkkaam-
paa, mutta alue on paljon suu-
rempi, leiripaikkoja enemmän
ja valtaosa niistä on varsin tila-
via.

Kun ottaa rennosti ja suhtau-
tuu muihin retkeilijöihin tai ve-
neilijöihin ystävällisesti, tilaa
riittää. Savossa kun ollaan, nuo-
tiopiirissä ei ole tapana tuijotel-

la naapuria synkkänä alta kul-
mien.

Mistä liikkeelle
Jos haluat vaeltaa läpi kaikkien
näiden kohteiden, paras alku-
piste on joko Karvion kanava tai
Heinäveden kirkonkylä. Erin-

omainen retken lopetuspiste on
silloin Lomakylä Järvisydän
Rantasalmella.

Jos suuntaat pelkästään Ker-
majärvelle, on viisainta lähteä
retkeilemään joko pohjoisesta
Karvion kanavalta, Heinäve-
den kirkonkylästä Kermajärven
etelärannalta tai Kerman kana-
valta.

Koloveden parhaita lähtö-
paikkoja on pohjoisessa Pilpan
kanava tai etelässä Käköveden
rannalla oleva veneiden vesille-
laskupaikka ja nuotiopaikka.

Joutenvedelle pääsee parhai-
ten Oravista. Se on oivallinen
paikka aloittaa myös retki Lin-
nansaaren puistossa. Toinen
mahdollisuus on Lomakylä Jär-
visydän tai Mustalahden vene-
ranta Rantasalmella. �

Linnansaaren puistossa on siellä täällä hienoja 
hiekkarantoja lasten leikkeihin.

Seurasaaren laajalla hiekkarannalla on mukava leiriytyä isommallakin seurueella.

Soutuveneeseen mahtuu 
kolmen retkeläisen lisäksi
mahtava määrä retkeilyva-
rusteita. Tämä kuva on kah-
den viikon vaellusretkeltä.


