
Retkeilyä luontoa suojellen

• Kunnioita luontoa ja huomioi 
kanssaretkeilijät.

• Lemmikit ovat tervetulleita 
alueelle, mutta ne on pidettävä 
kytkettyinä.

• Punkaharjulla retkeillään 
roskattomasti. Vie roskat 
mukanasi pois maastosta.

• Luonnonsuojelualueella ei 
ole tulentekopaikkoja, joten 
avotulen teko on kielletty.

• Voit liikkua vapaasti jalan, 
hiihtäen ja vesikulkuneuvolla.

• Pyöräily on sallittu vain 
Topeliuksen polulla, Hakinkier-
roksella, Puulajireitillä ja alueen 
teillä sekä Pususillan kautta 
välillä Lusto–Harjutie.

• Voit poimia marjoja ja ruokasie-
niä, mutta kivet tai kasvit saavat 
jäädä paikalleen.

• Onkiminen ja pilkkiminen on 
sallittu jokamiehenoikeudella. 
Viehekalastusta varten on 
18–64-vuotiaiden maksettava 
kalastonhoitomaksu. Jos kalastat 
useammalla kuin yhdellä vavalla, 
tarvitset kalastonhoitomaksun 
lisäksi Metsähallituksen Etelä-
Suomen vapaluvan nro 7413 tai 
Puruveden viehekalastusalueen 
luvan (eraluvat.fi).

Ohjeet ja säännöt
luontoon.fi/punkaharju/ 
ohjeetjasaannot

Retkietiketti
luontoon.fi/retkietiketti

Hätänumero: 
112

Luonnonsuojelualue

Punkaharju
Harjun päällä mutkittelevaa 
tietä reunustaa pilarimän-
nikkö. Sen lomasta pilkahtaa 
Saimaan järvilakeuksien sini. 
Punkaharjun luonnonkau-
niiden maisemien äärelle 
matkattiin jo 1800-luvun 
alkupuolella. Muun muassa 
suomalaisen kirjallisuuden 
suuret nimet kuten J.L. Rune-
berg ja Zachris Topelius ylisti-
vät sen kauneutta. Sittemmin 
Punkaharjun kulttuurimai-
semaa vaalimaan on perus-
tettu luonnonsuojelualue. 
Hoidettujen harjumaisemien 
ohella Punkaharjulla on myös 
luonnontilaista metsää.

Museosta ladulle
Punkaharjulla on runsas pol-
kureitistö, ja vaihtelevat pin-
nanmuodot tarjoavat mainiot 
ulkoilumaastot ympäri vuoden. 
Osa reiteistä on hyväkuntoisia, 
leveitä hiekkapolkuja tai -teitä, 
jotka sopivat myös pyörätuolilla 

liikkumiseen. Talvisin alueella 
on latuja ja lumikenkäilyreittejä. 
Lukuisat käyntikohteet, kuten 
museot ja taidenäyttelyt, tarjo-
avat lisää nähtävää. Majoitus-, 
ohjelma- ja ravintolapalveluja 
on saatavilla ympäri vuoden niin 
luonnonsuojelualueella kuin sen 
ympäristössäkin.
 
Harju, vanha valtaväylä
Punkaharju erottaa toisistaan 
kaksi suurta Saimaan järviallasta, 
kirkasvetisen Puruveden sekä 
jylhäkallioisen Pihlajaveden. 
Harju on vanha kulkureitti, jota 
ovat hyödyntäneet niin eläimet 
kuin ihmisetkin aina kauppamat-
kustajista sotajoukkoihin.

Ensimmäisen maantien raken-
sivat venäläiset 1700-luvulla, ja 
se kulki suorastaan vaarallisen 
kapean harjun päällä. Pätkä 
alkuperäistä kivimuurien reu-
nustamaa harjutietä on säilynyt 
Hotelli Punkaharjun eteläpuo-
lella. Siihen voi tutustua jalkaisin.

Punkaharjun 
luonnonsuojelualue
• Sijainti: Savonlinna
• Pinta-ala: 765 ha
• Perustettu: 1991

Metsähallitus, 
alueen hoitaja
• Saimaan luontokeskus 
Riihisaari, 57130 Savonlinna

• puh. 0206 39 5929
• saimaa@metsa.fi
• luontoon.fi/punkaharju
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Hotelli, joka tunnettiin 
aiemmin Punkaharjun Valtion-
hotellina, rakennettiin aikoinaan 
metsänvartijan asumukseksi 
ja on Suomen vanhin toimiva 
majoitusliike. Harjun historiasta 
kiinnostuneiden kannattaa 
vierailla myös Kuikonniemessä 
entistetyillä Salpa-aseman juok-
suhaudoilla.

Tutkimusta ennen ja nyt
Oman lisänsä Punkaharjun luon-
toon tuo luonnonsuojelualueen 
välittömässä läheisyydessä sijait-
seva Laukansaaren tutkimus-
puisto, jossa metsäntutkimusta 
harjoittaa Luonnonvarakeskus.

Tutkimustoiminnan pitkästä 
historiasta alueella puolestaan 
muistuttavat toista sataa vuotta 
vanhat lehtikuusikot, joiden 
joukossa kohoaa myös Suomen 
pisin puu. Osan tutkimuspuistoa 
muodostaa puulajipuisto eli 
arboretum, jossa voi tutustua 
noin sataan puulajiin.
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Pyöräily sallittu vain Topeliuksen polulla, Hakin kierroksella, Puulajireitillä 
ja alueen teillä sekä Pususillan kautta välillä Lusto-Harjutie. 
Biking allowed only on Topeliuksen polku Trail, Hakinkierros Trail, 
Puulajireitti Trail and all roads as well as on the Lusto - Harjutie section via Pususilta. 
Езда на велосипеде разрешена только по тропе Topeliuksen polku, 
по маршрутам Hakinkierros и Puulajireitti, а также по окрестным дорогам и 
по дороге между Лусто - Харьютие через мост Пусусилта.
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Luonnonsuojelualue – Protected area 
– Природоохранная зона
Tutkimuspuisto – Research Park 
– территория для исследований
Puulajipuisto – Arboretum – Дендропарк  

Pysäköinti ja opastus – Parking and information 
– Парковка и информационный стенд 
Rantautumispaikka – Landing spot – Место высадки 
Tulentekopaikka – Campfire site – Место для костра 
Laavu – Lean-to shelter – Навес
Ruokailupöytä – Picnic site – Стол для пикника
Vuokrakämppä – Rental cabin – Изба (аренда)
Näköalapaikka – Viewpoint – Смотровая точка
Luonnonnähtävyys – Natural feature of interest – 
Природная достопримечательность
Nähtävyys – Point of interest 
– Туристическая достопримечательность
Laivalaituri, vesibussi – Water bus – Речной трамвай
Esteetön – Accessible –  доступен для инвалидов    
Kuivakäymälä – Dry toilet – Сухой туалет
Vaativa esteetön luontoreitti – 
Demanding Accessible Nature Trail –
Сложный маршрут (доступен для инвалидов)
Puomi – Road barrier – Шлагбаум
Rautatie ja seisake – Railway and Station with no services – 
- Железная дорога и станция
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Kokonharjun polku – Kokonharju Trail – Тропа «Kokonharju» 3 km
Puulajireitti – Tree Species Trail –  
Маршрут «Древесные породы» 5,3 km 
Hakinkierros – Hakinkierros Loop Trail – 
Маршрут «Hakinkierros» 7,7 km  
Harjureitti – Harju Trail – Маршрут «Harju» 4 km 
Kuikon Salpa polku – Kuikon Salpa Trail –
Тропа «Kuikon Salpa» 0,7 km
Topeliuksenpolku (valaistu) – Topeliuksenpolku Trail (lighted) - 
Тропа «Topeliuksenpolku» (oсвещено) 2,5 km     
Karjalankallion Huilaus 1,2 km 
 
Hakin Helpompi 1,4 km
  


