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Kuva. Kärpässieni ensimmäisellä kenttäkäynnillä.
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Tämä diplomityö käsittelee retkeilyalueiden mai-
semasuunnittelua. Suunnittelutyön kohteena on 
Sarviniemen retkeilyalue, joka sijaitsee Taipalsaa-
ren kunnassa Saimaan rannalla. Retkeilyalueen 
sijainti keskellä Suur-Saimaan merkittävintä mai-
semallista solmukohtaa ja retkeilyalueen mielen-
kiintoinen geologinen historia luovat suunnitte-
lutyölle jännittävän lähtökohdan. Työn tilaaja on 
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ja Taipalsaaren 
kunta. Tilaajan toiveena on, että Sarviniemestä ke-
hitetään päiväretkikohde, jossa on panostettu niin 
arkkitehtuurin, palveluiden ja ympäristön laatuun. 
Sarviniemen retkeilyalueen uudet rakennukset ja 
niiden rakenteet on suunnitellut Jenni Salomaa 
omana diplomityönään ”Sarviniemi retkikohteek-
si – arkkitehtuurisuunnitelma”. Geologisesti mer-
kittävän historian esiintuominen retkeilyalueella 
on suunnittelun keinoin haastavaa, johon onneksi 
maisema itsessään tarjoaa vastauksia.

Sarviniemi sijaitsee keskeisellä paikalla Suur-Sai-
maata kohdassa, jossa maamme suurin yhtenäi-
nen vesistöalue ja toinen Salpausselkä kohtaavat. 

Suuren Sarviniemen sarven kärjessä kiteytyy Sai-
maan syntyhistoria. Sen geologiset muodostu-
mat ovat muotoutuneet viimeisen jääkauden ai-
kana ja sen jälkeen. Saimaan geologinen historia 
on ainutlaatuinen niin Suomen kuin maailmalla. 
Siksi Saimaata ympäröivät kunnat päättivät ha-
kea Saimaalle Unesco Global Geopark -statusta 
vuonna 2017. Unesco Global Geopark -verkosto 
on maailmanlaajuisesti merkittävien geologisten 
kohteiden verkosto, johon Saimaa Geopark hakee 
jäsenyyttä toisena Suomalaisena kohteena. Geo-
logian hyödyntäminen suunnittelun lähtökohta-
na Sarviniemessä luo kävijöille käytännönlähei-
sen mahdollisuuden oppia alueen geologisista 
muodostumista. Unesco Global Geopark on siksi 
ainutlaatuinen tilaisuus kehittää matkailua Sai-
maalla ja edistää Saimaan geologian tuntemusta 
Suomessa ja maailmalla.

Työ koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä 
esittelen suunnittelun lähtökohtia: luonnonoloja 
ja geologiaa alueella, retkeilypalveluverkostoa, 
johon Sarviniemi liittyy sekä workshop-päivän 

tuloksia. Toisessa osassa pohdin geologian hyö-
dyntämistä retkeilyalueen suunnittelun lähtökoh-
tana ja retkeilyalueiden suunnitteluun liittyvää 
problematiikkaa kotimaisten ja kansainvälisten 
esimerkkien kautta. Näiden pohjalta muodostan 
Sarviniemen retkeilyalueen suunnitteluvision ja 
kolmannessa osassa esittelen yleissuunnitelma-
ni Sarviniemen retkeilyalueelle, jota tarkennan 
osa-aluesuunnitelmilla saunan alueesta, kunnos-
tettavasta venesatamasta sekä luontopolusta ja 
sen rakenteista.
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This thesis focuses on the landscape design of 
recreational areas of Sarviniemi, located in the 
municipality of Taipalsaari on the shore of Lake 
Saimaa. This area is situated in the middle of the 
most significant landscape of the Greater Saimaa 
area. The work has been comissioned by the 
South Karelia Recreation Foundation and the Mu-
nicipality of Taipalsaari. Their wish is to develop 
Sarviniemi as a day-trip destination, which focus-
es equally on the quality of architecture, services 
and the environment. The new buildings of the 
Sarviniemi recreational area have been designed 
by Jenni Salomaa as her master thesis ”Sarviniemi 
retkikohteeksi – arkkitehtuurisuunnitelma”. The 
landscape of the lake and the interesting geolog-
ical history of the hiking area create an exciting 
starting point for the design work. Introducing 
the significant geological history of the site by de-
sign is a challenge in which, fortunately, the land-
scape itself provides answers.

Sarviniemi is centrally located in the Lake Saimaa, 
where the largest lake in Finland and the Second 

ABSTRACT OF MASTER THESIS

Salpausselkä meet. At the tip of the Suuri Sar-
viniemi cape the history of Lake Saimaa is crystal-
lized. Its geological formations have been formed 
during and after the last Ice Age. The geological 
history of the Saimaa area is unique. Therefore, 
the municipalities around Saimaa decided to ap-
ply for Unesco Global Geopark status for this area. 
The Unesco Global Geopark network is a network 
of globally significant geological sites, to which 
Saimaa Geopark applied for membership as a sec-
ond Finnish destination in 2017. By utilizing geol-
ogy of the Sarviniemi area as the starting point for 
the planning work, the opportunity for visitors to 
learn within the landscape in a practical way be-
comes possible. Unesco Global Geopark Network 
is therefore an unique opportunity to develop 
tourism in Saimaa and knowledge of Saimaa's ge-
ology in Finland and around the world.

This thesis consists of three parts. In the first part, 
I present the starting point for planning: natu-
ral conditions and geology of the area, Saimaa’s 
recreational area network which Sarviniemi is 

a part of and the results of the workshop day. In 
the second part, I discuss the use of geology as 
a starting point for designing recreational areas 
and the problematics related to it, through do-
mestic and international examples. On the basis 
of these I form a design vision for Sarviniemi and 
in the third part I present my master plan for the 
Sarviniemi recreational area.
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Kuva. Näkymä Suur-Saimaan tieltä uimarannalle.
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Sarviniemi sijaitsee keskeisellä paikalla Suur-Sai-
maata Taipalsaaren kunnassa, kohdassa jossa 
maamme suurin yhtenäinen vesistöalue ja Toinen 
Salpausselkä kohtaavat. Sarviniemestä tekee eri-
tyisen sen geologia, joka näkyy voimakkaasti mai-
semassa. Sarviniemen kärjessä kiteytyy sekä ret-
keilyalueen että Saimaan syntyhistoria. Se on osa 
Toisen Salpausselän reunamuodostumaa, mutta 
myös Saimaan eri järvivaiheiden muovaama.

Suur-Saimaan vesistöaluetta ympäröivät kunnat 
ovat pohtineet pitkään, miten Saimaalle voisi saa-
da oman kansallispuiston, jolla sen luonto saisi 
vihdoin ansaitsemansa tunnustuksen. Saimaalle ei 
ole mahdollista perustaa kansallispuistoa alueen 
hajanaisen maanomistuksen takia. Vaihtoehto-
na kansallispuistolle kuntien yhteinen työryhmä 
ehdotti Geopark puiston perustamista Saimaalle. 
Unesco Global Geopark -verkosto on Unescon 
hallinnoima maailmanlaajuisesti merkittävien 
geologisten kohteiden verkosto1. Geopark-ver-
koston tavoitteena on lisätä ihmisten tietoutta ja 
opettaa geologisista ilmiöistä ja muodostumista 
ja niiden suojelusta kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti2. Status ei ole verrattavissa 
luonnonsuojelulaein suojeltuihin kansallispuistoi-
hin, sillä alueella on mahdollista hyödyntää geolo-
giaa myös liiketoiminnassa. Näin Geopark-status 
voi kuitenkin tukea myös alueen yritysten kehitys-
tä sekä koko alueen kasvua.

Sarviniemen käyttötarkoitus on muuttumassa. 
Paikalla sijaitsi ennen Suur-Saimaan Lomakylä, 
joka on nyt ollut pois toiminnasta jo kymmenisen 
vuotta. Rankennukset ovat siinä ajassa ja ilman 
hoitoa päässeet huonoon kuntoon ja lähes kaikki 
niistä on päätetty purkaa kokonaan pois.

Sarviniemestä on muotoutunut Taipalsaaren kun-
talaisille ja muidenkin lähialueiden asukkaiden 
tärkeä retki- ja virkistyskohde jo Suur-Saimaan 

1 Unesco Global Geopark Network, 2018.
2 Unesco Global Geopark Network, 2018.

Lomakylän aikaan. Sen käyttöä ei ole järjestetty 
suunnitellusti vaan nuotiopaikkoja ja polkuja on 
muodostunut vapaasti. Myös veneiden lasku- ja 
säilytyspaikka on muotoutunut tarpeen mukaan. 
Suunnittelemattomuus näkyy alueen kulumisena. 
Alueen käyttöaktiivisuus on ollut viime vuosina 
nousussa, kun yhä useammat ovat löytäneet sen 
mahavan luonnon. Saimaa Geopark -hankkeen 
myötä voidaan olettaa, että alueen käyttöaste 
kasvaa entisestään. Pohjois-Pohjanmaalla Oulun-
jokilaaksossa sijaitseva Suomen ainut Geopuisto 
Rokua Geopark on osoittanut, että Geopark-sta-
tus tuo alueen yrityksille ja luonnolle uudenlaista 
mainosta ja houkuttelee alueelle uusia kävijöitä. 

Työn tilaaja on Etelä-Karjalan virkistysaluesää-
tiö ja Taipalsaaren kunta. Etelä-Karjalan virkis-
tysaluesäätiö on kuntien perustama virkistys- ja 
luontopalveluita ylläpitävä organisaatio. Säätiön 
tavoitteena on turvata virkistys-, matkailu- ja ret-
keilypalveluiden säilyminen Etelä-Karjalassa jär-
jestämällä vapaa-ajankäyttöön soveltuvia pal-
veluita omistamillaan ja vuokraamillaan alueilla. 
Sarviniemi on uusin säätiön vuokraama kohde. 
Tilaajana Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön toi-
veenaan oli, että Sarviniemestä kehittyisi hou-
kutteleva ja laadukas päiväretkikohde, jossa on 
panostettu niin arkkitehtuuriin, palveluihin kuin 
ympäristöön. Tavoitteena on kehittää Sarvinie-
meä osana retkikohdeverkostoa ja vesiliikenteen 
satamapaikkana sekä suunnitella sinne toimintaa 
palvelevat rakennukset, toiminnot ja rakenteet.

Vastaan Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeessa 
alueen maisemasuunnittelusta. Alueen toimin-
tojen rakennukset ja katokset on suunnitellut 
arkkitehtiopiskelija Jenni Salomaa omassa diplo-
mityössään "Sarviniemi retkikohteeksi – arkkiteh-
tuurisuunnitelma”. Tehtävänämme on retkeilytoi-
mintojen ja rannan yleisen käytön suunnittelu ja 
ideointi, uusien rakennusten, ulkokalusteiden ja 
rakenteiden sijoittelu ja suunnittelu sekä pysä-
köinnin ja maisemaan kohdistuvien toimenpitei-
den suunnittelu.

Suunnittelutyön edetessä työtä on ohjannut tilaa-
jan puolesta Sarviniemi retkikohteeksi -hankkeen 

JOHDANTO

tukiryhmä kolmessa kokouksessa. Tukiryhmään 
kuuluivat Marjo Wallenius (Etelä-Karjalan liitto), 
Samuli Kakko (Taipalsaaren kunnan, tekninen joh-
taja), Mari Matikainen (Etelä-Karjalan virkistysalu-
esäätiö) ja Hanna Ollikainen (Etelä-Karjalan virkis-
tysaluesäätiö). 

Työn virallisena valvojana ja ohjaajana on toi-
minut maisema-arkkitehtuurin professori Jyrki 
Sinkkilä. Työtä on ohjannut myös maisema-arkki-
tehtuurin lehtori Meri Mannerla-Magnusson sekä 
arkkitehtuurin professori ja arkkitehtuurin laitok-
sen johtaja Pekka Heikkinen.

Työ koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä 
esittelen suunnittelun lähtökohtia: luonnonoloja 
ja geologiaa alueella, retkeilypalveluverkostoa, 
johon Sarviniemi liittyy sekä workshop-päivän 
tuloksia. Toisessa osassa pohdin geologian hyö-
dyntämistä retkeilyalueen suunnittelun lähtökoh-
tana ja retkeilyalueiden suunnittelua kotimaisten 
ja kansainvälisten esimerkkien kautta. Näiden 
pohjalta muodostan Sarviniemen retkeilyalueen 
suunnitteluvision ja kolmannessa osassa esittelen 
yleissuunnitelmani Sarviniemen retkeilyaluees-
ta, jota tarkennan osa-aluesuunnitelmilla saunan 
alueesta, kunnostettavasta venesatamasta ja 
luontopolusta ja sen rakenteista. 

Työssä käytetyt menetelmät ovat olleet käsiteltä-
vien aiheiden kirjallisiin lähteisiin tutustuminen, 
kuten raportit, tutkimukset ja opinnäytteet. Lisäk-
si haastattelut ja lausunnot, lähialueen asukkai-
den osallistaminen sekä kenttäkäynnit. 
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Kuva. Sarviniemen retkeilyalue. RS
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Kuva. Näkymä uimarannalta  Saimaalle. 1



131Tässä kappaleessa kerron suunnittelutyön lähtö-
kohdista: luonnon oloista, maankäytön vaiheista 
ja hankkeista, joihin työ liittyy. Lisäksi esittelen jär-
jestämämme workshop-päivän tulokset.

1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
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1.1 Sijainti suurmaisemassa

Kartta. Sijainti suurmaisemassa.  Pohjautuu  MML:n paikka-
tietoaineiston maaperäkarttaan ja GTK:n kartta-aineistoon. 
Lähteet: https://kartta.paikkatietoikkuna.fi ja Tervo, Tapani 
(2018).

Kartta. SalpausselKä, Etelä-Karjala.
Lähde: GTK:n kartta-aineisto. http://weppi.gtk.fi/aineistot/
mp-opas/reunamuodostumat.htm

Sarviniemi sijaitsee Etelä-Karjalassa, Taipalsaaren 
kunnassa, maisemallisesti merkittävässä solmu-
kohdassa, jossa Suur-Saimaan vesistöalue ja Toinen 
Salpausselkä kohtaavat. Kohta on ollut maa- ja vesi-
liikenteen risteyskohta niin kauan kuin Saimaalla on 
ollut ihmisiä. Salpausselän laelle on muodostunut 
kulkureittejä ja myöhemmin teitä sen helppokulkui-
suuden vuoksi. Vesireitit olivat puolestaan nopeim-
pia kulkureittejä ennen kunnollisen tieverkoston 
rakentumista. Saimaan kautta kuljetettiin kaup-
patavaraa, puuta ja tervaa perimätiedon mukaan 
Laatokalta Ouluun ja Perämerelle asti. Tervantieksi 
kutsuttu vesireitti kulkee Oulujokea pitkin Oulusta 
Kuhmoon, mutta on mahdollista, että reitti on jat-
kunut Kuhmosta Saimaan kautta aina Laatokkaan 
saakka. 

Suuri Sarviniemi ja Pieni Sarviniemi erottuvat 
maisemasta erikoisina niemenkärkinä, joista mo-
lemmista jatkuu kiviset riutat pitkälle Rastinvirran 
keskivaiheille. Suuren Sarviniemen kärki on niin ka-
pea, että järvi näkyy selvästi harvan männikön läpi 
kärjen toisella puolella. Toinen Salpausselkä kulkee 
länsi-itä –suunnassa Sarviniemestä Kyläniemeen. Se 
sukeltaa nopeasti korkealta maastosta Sarviniemen 
kärjen kohdalla järven pintaan ja liukuu salmen ali 
Kyläniemen puolelle.

Suuren Sarviniemen kärjestä avautuu etelään ja poh-
joiseen pitkät näkymät, joita jaksottavat monet pie-
net saaret. Ympäristöministeriön Maisema-aluetyö-
ryhmän mietinnön mukaan maisema kuuluu itäisen 
Järvi-Suomen maisemamaakunnan Suur-Saimaan 
seutuun3. Suur-Saimaan seutua hallitsevat Saimaan 
vedet ja niiden keskellä risteilevät harjujaksot, reuna-
muodostuma ja ruhjeiset kalliot. Sarviniemi sijaitsee 
Suur-Saimaan suurimpien selkien keskellä, vaikka 
muuten järvi koostuu pienemmistä sokkeloisista ve-
sialueista. Voimakkaimmat tuulet puhaltavat alueelle 
pohjoisesta ja idästä, jonne avautuvat maiseman pi-
simmät avoimet järven selät.

3 Ympäristöministeriö (1993). s. 26-28.
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Kuva. Uimaranta ja Suuren Sarviniemen kärki.
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1.2 Maankäytön vaiheita

Kuva. Sarviniemen venesatama. JS Kuva. Alueen metsät ovat talousmetsä käytössä. Kuva. Suur-Saimaan Lomakylän ravintolarakennus vuodelta 
1980-1985. AM

Sarviniemen retkeilyalueen maan omistaa Metsä-
hallitus lukuun ottamatta venesataman aluetta, 
joka on omalla tontillaan ja jonka omistaa Taipal-
saaren kunta.Alueella oli ennen sotia Suur-Sai-
maan lomakeskuksen armeijan koulutuskeskus. 
Sodan jälkeen armeija ei enää tarvinnut aluetta, 
vaan myi 1940-luvulla Sarviniemestä alueen Lo-
maliitolle. Suur-Saimaan Lomakylä toimi alueella 
1940-luvulta noin vuoteen 20074.  Tältä ajalta ret-
keilyalueella ja sen lähiympäristössä on edelleen 
jäljellä Lomakylän rakennuksia, kuten saunara-
kennus, ravintolarakennus ja pumppaamo. Kaikki 
rakennukset ovat nyt jo niin huonokuntoisia, että 
ne on päätetty purkaa. Rakennusten purusta vas-
taa puolustusvoimat. 

Lomakylän ja sen rakennusten pelastamiseksi 
alueelle suunniteltiin 2012 järjestettäväksi Lo-
ma-asuntomessut. Lomakylän ympäröivät maat 
omisti Enso Gutzeit Oy, nykyinen Stora Enso Oyj ja 
metsät Tornator Oy5. Lappeenrantalainen yrittäjä 
osti osan Tornator Oy:n alueista ja ryhtyi suunnit-
telemaan alueelle uudenlaista lomakylää. Mes-
suja varten tehtyä kaavaehdotusta ei hyväksytty 

4 Ollikainen, Hanna (2018).
5 Ollikainen, Hanna (2018).

lukuisten valitusten takia ja hanke jäi kokonaan 
toteuttamatta. Yrittäjä myi alueen edelleen Met-
sähallitukselle, joka osti sen puolustusvoimien 
käyttöön. Alueen pääkäyttäjänä on ollut Loma-
kylän jälkeen puolustusvoimat, jolla on ampu-
ma- ja harjoitusalue aivan nykyisen retkeilyalueen 
vieressä. Retkeilyalue irrotettiin puolustusvoimi-
en harjoitusalueesta retkeilykäyttöön 5.5.20176, 
jolloin Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö päätti 
vuokrata sen yleiseen retkeilykäyttöön. Virkistys-
aluesäätiö on pyrkinyt parantamaan Sarviniemen 
retkeilyalueen vetovoimaisuutta ja palveluita jär-
jestämällä siellä siivoustalkoita. Talkoissa on tehty 
polttopuita, siivottu rantoja ja kunnostettu tulen-
tekopaikkoja sekä rakennettu kuivakäymälä. 

Alueen vetovoimaisuuden kasvattamiseksi alueel-
le kaavailtiin raknennettavaksi luontotornia vuon-
na 20057, sillä Sarviniemi on merkittävä muutto-
lintujen seurantapaikka. Suunnitelman mukaan 
luontotorni olisi sijoitettu maamerkiksi Sarvinie-
men kärkeen. Tornin suunnittelusta vastasi Arkki-
tehtitoimisto Mikko Heikkilä Oy. Torni jäi kuitenkin 
rakentamatta kustannussyistä.

6 Sarviniemen vuokrasopimus (2017).
7 Suur-Saimaan luontotorni (2005).

Alueella on voimassa oleva maakuntakaava, 
Etelä-Karjalan maakuntakaava (2011) ja 1. vai-
hemaakuntakaava (2015)8. Sarviniemi on mer-
kitty kaavassa matkailun ja virkistyksen kehit-
tämisen kohdealueeksi. Se sijaitsee arvokkaalla 
harjualueella, joka on osa valtakunnallista harju-
jensuojeluohjelmaa ja tärkeällä pohjavesialueel-
la. Sarviniemen rannat liittyvät Suur-Saimaan ke-
hittämisen kohdealueeseen. Lisäksi Sarviniemen 
venesatama ja sinne johtava laivaväylä säilyvät. 
Uusina tavoitteina on kehittää Sarviniemeen joh-
tavaa Suur-Saimaan tietä matkailu- ja maisematie-
nä sekä kehittää polkupyöräreittiä Sarviniemeen 
ja muualle Saimaalle yhdistämällä Sarviniemi ja 
Kyläniemi tieliikenteen yhteydellä. 

Sarviniemen ranta-asemakaavaa ei ole päivi-
tetty moneen vuosikymmeneen. Voimassa ole-
va ranta-asemakaava on vuodelta 19839. Uutta 
ranta-asemakaavaa kehitettiin vuonna 2009 lo-
ma-asuntomessu-hankeen yhteydessä. Hankkeen 
kaaduttua, myös asemakaava jäi odottamaan päi-
vittämistä. 

8 Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä   
 (2016).
9 Suur-Saimaan Lomakylän rantakaava (1983).
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Kuva. Ote Etelä-Karjalan yhdistelmä maakuntakaavasta. Sarviniemi sijaitsee oranssilla rajatun matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueen itäreunassa. Sarviniemen venesatma on 
merkitty venesatmaksi ja Sarviniemen ja kyläniemen tieliikenteen yhteystarve on osoitettu punaiella nuolella.

Kuva. Ote Suur-Saimaan Lomakylän ranta-asemakaavasta vuodelta 1983.Kuva. Taipalsaaren Luontotorni. Suunnittelija Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkinen Oy. 2005.
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Kuva. Geoark -puistot Euroopassa.

Kuva. Global Geopark Network (GGN) -puistot maailmalla.

Kuva. Saimaa Geoparkin logo.

1.3 Saimaa Geopark

Kartta. SAIMAA GEOPARK -KOHTEET.  Lähde: Saimaa Geo-
park (2018).

Suomessa on käynnissä kolme Geopark-hanket-
ta, joista Saimaa Geopark on pisimmällä. Marras-
kuussa 2017 lähetettiin Saimaa Geoparkin viral-
linen hakemus Unescolle. Hakemusta käsitellään 
parhaillaan. Saimaa Geoparkin geologisia kohtei-
ta on ollut valitsemassa Geologian tutkimuskes-
kus (GTK) ja Suur-Saimaata ympäröivivät yhdek-
sän kuntaa ja niissä toimivat yritykset. Alueelta 
on monen karsintavaiheen jälkeen valittu 65 
kohdetta13. Näistä kahdeksan on Etelä-Saimaan 
virkistysaluesäätiön hallinnoimia kohteita. Säätiö 
on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä Saimaa 
Geopark -kohteita. Etelä-Karjalan virkistysaluesää-
tiö vuokrasi Sarviniemen retkeilykäyttöön Saimaa 
Geopark -hankkeen tuen myötä ja kehittää sitä 
päiväretkikohteena. Sarviniemi valittiin listalle 
geologisesti merkittävän syntyhistoriansa takia, 
josta kerron lisää kappaleessa 1.4 Geologia. Sar-
viniemen retkeilyalue on osa toisen Salpausse-
län reunamuodostumaa, jonka lisäksi aluetta on 
muokannut myös Saimaan eri järven vaiheet.

Rokua Geopark (RGP) on tällä hetkellä ainut 
Suomeen perustettu Geopark. Se perustettiin 
vuonna 2010. Rokua Geopark on osoittanut, että 
Geopark-status tuo alueen yrityksille ja luonnol-
le uudenlaista mainosta ja houkuttelee alueelle 
uusia kävijöitä. Rokua Geopark on ehtinyt toimia 
jo seitsemän vuoden ajan ja voi siksi tarjota ar-
vokasta kokemuspohjaista tietoa myös Saimaa 
Geoparkille. Rokuan kansallispuiston alueella on 
tehty vuosina 2011 ja 2017 kävijätutkimukset 
joista nähdään, että viimeisten kuuden toiminta-
vuoden aikana vaikutukset paikalliseen talouteen 
ovat olleet erittäin positiiviset14. Rokua Geoparkin 
edustaja Vesa Krökki pohtii, että Geoparkin pe-
rustaminen vuonna 2010 on varmasti vaikuttanut 
osaltaan tähän tulokseen, sillä kansallispuisto on 
hänen mukaansa kenties merkittävin RGP:n käyn-
tikohteista15. Tämän tuloksen pohjalta voidaan 
olettaa, että myös Saimaa Geopark-statuksen 
myötä sen retkikohteiden käyttöpaine kasvaa lä-
hivuosina.

13 Saimaa Geopark (2018). Saimaa Geopark alue ja  
 geokohteet.
14 Luontoon.fi (2017).
15 Krökki, Vesa (2017).

Suur-Saimaan vesistöalueella on pitkään ollut vi-
reillä hankkeita oman kansallispuiston saamiseksi. 
Suur-Saimaata ympäröi yhteensä yhdeksän kun-
taa; Sulkava, Ruokolahti, Juva, Savitaipale, Taipal-
saari, Puumala, Lappeenranta, Imatra ja Mikkeli. 
Maanomistus on myös jakautunut monelle eri 
taholle. Saimaan luonto ja maisemat ovat ehdot-
tomasti luontoarvoiltaan ainutlaatuiset, mutta 
alueella ei ole tarpeeksi laajaa yhtenäistä valtion 
omistamaa maa-aluetta, jolle kansallispuisto voi-
taisiin perustaa. Kansallispuisto perustetaan aina 
erityislailla ja se voidaan perustaa vain valtion 
omistamalle yhtenäiselle vähintään 1000 hehtaa-
rin suuruiselle maa-alalle10. Suur-Saimaata ym-
päröivät kunnat ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että 
luonnon kehittämiseksi ja suojelemiseksi tulisi 
tehdä jotain. Siksi perustettiin kuntien yhteinen 
työryhmä etsimään vaihtoehtoisia keinoja toteut-
taa kansallispuistoa vastaava alue Suur-Saimaalle.

Yhdeksi vaihtoehdoksi nousi Geopark. Unesco 
Global Geopark –verkosto on Unescon hallinnoi-
ma maailmanlaajuisesti merkittävien geologisten 
kohteiden verkosto11. Kaikkia Geopark-kohteita 
yhdistää maailmanlaajuisesti merkittävät geo-
logiset muodostumat ja geologinen historia. 
Geopark-verkoston tavoitteena on lisätä ihmis-
ten tietoutta geologiasta ja opettaa geologisista 
ilmiöistä ja muodostumista, niiden suojelusta ja 
geologian hyödyntämisestä matkailussa kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti. Status ei ole 
verrattavissa luonnonsuojelulaein suojeltuihin 
kansallispuistoihin tai luonnonsuojelualueisiin, 
sillä alueella on mahdollista hyödyntää geologiaa 
myös liiketoiminnassa. Näin Geopark-status voi 
tukea myös alueen yritysten kehitystä sekä koko 
alueen kasvua.

Geopark verkostoon kuuluu tällä hetkellä yhteen-
sä 127 puistoa ympäri maailmaa12. Näistä kuusi 
sijaitsee pohjoismaissa: Islannissa, Norjassa, Tans-
kassa ja Suomessa. Suomeen on aiemmin perus-
tettu yksi Geopark, Rokua Geopark.

10 Ympäristöministeriö (2018). Kansallis- ja luon 
 nonpuistot.
11 Unesco Global Geopark Network (2018).
12 Unesco Global Geopark Network (2018).
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1.4 Geologia

Kartta. GEOLOGIA. Piirretty Muinaismerestä Saimaaksi -op-
paan (2018) mukaan käyttäen pohjana MML:n paikkatieto-
aineistoa.

Kuva. Sanduurideltan muodostuminen reunamuodostuman 
päälle. Lähde: http://academic.emporia.edu/aberjame/stu-
dent/barker3/maine.html.

Kuva. Suppakuopan muodotuminen. Jäälohkareita irtautuu 
mannerjäästä ja hautautuu harjuainekseen osittain. Sulaes-
saan ne jättävät jälkeensä kuopan. Lähde: GTK (2018).

Kuva. Reunamuodostuman synty. Jään puoleista reunaa 
kutsutaan proksimaaliosaksi ja muodostuneen harjanteen 
loivenmpaa rinnettä distaaliosaksi. Lähde: GTK (2018).

Viimeisen jääkauden loppupuolella noin 11 800 – 
11 600 vuotta sitten jään perääntyessä syntyi Toi-
nen Salpausselkä. Jään sulaessa sen painon alta 
vapautuva maa alkoi kohota ja Toisen Salpaus-
selän patoama Saimaa laski Perämerelle. Veden 
pinnan korkeus vaihteli Saimaalla vuosituhansien 
saatossa kymmeniä metrejä kuluttaen Salpaus-
selän rinteille rantaterasseja. Koska maa kohoaa 
Suomessa nopeammin luoteessa kuin kaakossa, 
maa alkoi kallistua kaakkoon ja Saimaan vesien 
laskusuunta kääntyi kohti Laatokkaa. Saimaan ve-
det purkautuivat ensin kahta erillistä uomaa pit-
kin Kymijokeen. Lopulta vedet mursivat kuitenkin 
uuden uoman, Vuoksen, jonka seurauksena kaksi 
aiempaa kuivuivat. Samalla järven pinnan taso 
laski kauttaaltaan lähelle nykyistä tasoa. 16

Kuten kartta-aineistosta ja paikanpäällä voidaan 
havaita, Sarviniemen retkeilyalue sijaitsee keskel-
lä jännittävää maisemallista solmukohtaa, jossa 
toinen Salpausselkä kohtaa Suur-Saimaan vesis-
töalueen jakaen sen kahteen osaan. Salpausselän 
reunamuodostuma näkyy maisemassa muusta 
maastosta erottuvana korkeampana seläntee-
nä, joka kulkee länsi-itä-suunnassa Sarviniemen 
retkeilyalueen läpi. Sarviniemen ja Kyläniemen 
kohdalla huuhtoutumisen ja järven eri vaiheiden 
myötä mahtava reunamuodostuma on kadonnut 
lähes kokonaan Saimaan aaltoihin, mutta jonka 
voi silti juuri ja juuri erottaa kulkevan virran yli yh-
distäen Sarviniemen ja Kyläniemen. Sekä Suuren 
Sarviniemen että Pienen Sarviniemen huuhtoutu-
neet kärjet ulottuva pitkälle Rastinvirran keskivai-
heille. Suuresta Sarviniemestä lähtevä selänne on 
kulunut enemmän, mutta Pienestä Sarviniemestä 
lähtevä selänne on selvästi näkyvissä vedenpin-
nan yläpuolella.

Kartasta nähdään, että reunamuodostuman 
jäänpuoleinen proksimaaliosa, eli pohjoisrinne 
on jyrkempi ja kivikkoisempi kevyemmän ainek-
sen kulkeuduttua jäätikköjoen purkautumis-
vesien mukana jään reunasta kauemmas joen 

16 Tervo, Tapani (2018). s. 8-15.

delta-alueelle. Reunamuodostuman loivempi 
etelään suuntautuva distaaliaosa ulottuu pitkälle 
suunnittelualueen ulkopuolelle (kuva). Reuna-
muodostuman päälle on kasautunut sanduuri-
delta (kuva), eli kuivalle maalle syntynyt jäätik-
kövesien purkautumisuomasto. Baltian jääjärven 
pinta, johon jäätikköjokien sulamisvedet ovat 
laskeneet, on muinoin ollut Sarviniemen kohdal-
la Salpausselän korkeimmalla tasanteella17. Joesta 
purkautunut maa-aines on vähitellen kasautunut 
jäätikön eteen muodostuneen reunamuodostu-
man päälle. Saavuttaessaan jääjärven pinnan, jää-
tikköjoen vedet jatkoivat purkautumista muinai-
sen jääjärven rannalle kuluttaen ja kasaten lisää 
maa-ainesta ja muodostaen rannalle kuivan maan 
rantauomaston, eli sanduurideltan (kuva). Nämä 
muodostumat näyvät viereisen sivun geologia 
kartassa sokkeloisina viivoina, joita voisi luulla 
ruhjeiksi, jos maaperä olisi kiinteää kalliota. Ne 
ovat kuitenkin veden kuluttamia  uomastoja.

Deltamuodostuman päällä on nähtävissä myös 
suppakuoppia, jotka syntyvät, kun sanduuridel-
tan pintaan on jäänyt suuria jäätiköstä irronneita 
lohkareita, jotka myöhemmin ovat sulaessaan 
jättäneet paikalle kuopan (kuva). Supat näkyvät 
maastossa suhteellisen suurina kuoppina. Ne on 
kuitenkin helpompi tunnistaa kartta-aineistosta. 
Yksi suurimmista alueen suppakuopista sijaitsee 
aivan suunnittelualueen vieressä. Suppakuoppa 
tarjoaa suojaisen ja kosteamman elinympäristön, 
jonka takia siellä esiintyy muuhun alueeseen ver-
rattuna rehevämpää kasvillisuutta. Erityisen mer-
kittävän tästä supasta tekee se, että siellä kasavaa 
melko runsaasti metsälehmusta, joka on alueella  
epätyypillinen laji18.

Jääjärven vedenpinnan laskiessa vaiheittain Ras-
tinvirta kulutti Salpausselän kylkeen rantateras-
seja, joita on nähtävissä Sarviniemen alueella 
jopa 4-5 jääjärven eri vaiheelta. Terassit näykvät 
myös selvästi laserkeilauskuvissa. Sarviniemstä 

17 Tervo, Tapani (2018). s. 34.
18 Hietaranta, Jari (2010). s.12.
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Kartta. MAAPERÄ. Piirretty MML:n paikkatietoaineiston 
mukaan.

kertovan geologisen oppaan mukaan ylin ranta 
on Baltian jääjärven ajalta 11 600 vuotta sitten, 
jolloin veden pinta on ollut n. 105 metriä meren-
pinnan yläpuolella (mpy). Seuraava on Saimaan 
jääjärvenranta noin 11 500 vuotta sitten, noin 93 
m mpy. Kolmas rantaterassi on Suur-Saimaan ylin 
ranta ennen Vuoksen puhkeamista 6300-5700 
vuotta sitten, noin 82-83 m mpy, neljäs on nykyi-
nen ranta, 76 m mpy. 19 On kuitenkin mahdollista, 
että alueella on enemmänkin muinaisrantoja, jot-
ka sijaitsevat nykyisen vedenpinnnan alapuolella. 
Viides mahdollinen ranta, on tällä hetkellä veden 
alla, eikä sitä ole tutkittu tarkemmin. Rannan tun-
tumasta on kuitenkin löytynyt vanhoja puiden 
kantoja, joiden iäksi on radiohiiliajoituksen avulla 
arvioitu 8000 vuotta20. Tämä tarkoittaisi tulkintani 
mukaan sitä, että puut olisivat toisen ja kolman-
nen terassin väliseltä ajalta. 

Maan vapauduttua jään alta se alkoi kohota ja ku-
roi Saimaan jääjärven omaksi järvekseen Baltian 
jääjärvestä 11 000 vuotta sitten. Vesi virtasi Rastin-
virrassa etelästä pohjoiseen ja Saimaan eteläiset 
osat paljastuivat veden alta. Pihlajavesi, joka ei 
vielä ollut osa Saimaata alkoi tulvia 10 000 vuot-
ta sitten Saimaalle ja vasta 8000 vuotta sitten se 
saavutti Saimaan eteläiset osat, jolloin myös nyt 
löytyneet puiden kannot jäivät veden alle. Tulvi-
minen jatkui kunnes 6300-5700 vuotta sitten se 
saavutti ylimmän tasonsa ja Vuoksi puhkesi.21 

19 Tervo, Tapani (2018). s. 34.
20 Marttinen, Ismo (2017). Suullinen tiedonanto. 
Taustoja Kenttäkäynnit osiossa. Tapasimme museoviraston 
sukeltajan Ismo Marttisen sattumalta toisella kenttäkäyn-
nillämme Sarviniemessä 9.10.2017.
21 Saimaa Geopark -koulutus (2017). s. 27- 31.

MAAPERÄ JA RAKENNETTAVUUS

Reunamuodostuman maaperä on kaksijakoinen. 
Proksimaaliosan maalaji on lajittumatonta mo-
reenia, joka sisältää kaikkea savesta suuriin kiven-
lohkareisiin. Distaaliosa on puolestaan lajittunut 
niin, että alla on raskaammat suurirakeiset maa-
lajit ja päällä kevyemmät hienojakoiset. Tämä on 
seurausta siistä, että jäätikköjoen vesi on kuljetta-
nut kevyitä maa-aineksia pidemmälle. Tällaisesta 
muodostumasta, joka sisältää paljon lajittunutta 
harjuainesta, käytetään nimitystä reunamuodos-
tuma tai päätemoreeni. Salpausselät ovat kaikki 
tällaisia muodostumia.22

Maaperäkartasta nähdään, että Suuren Sarvinie-
men ja Pienen Sarviniemen hiekkarannoilla maa-
perä on pääasiassa karkeaa hietaa.  Hiekkaranta 
on syntynyt, kun osa Suuren Sarviniemen kärjen 
aineksesta on huuhtoutunut ja kasautunut Sarvi-
niemien välissä sijaitsevalle hiekkarannalle, jossa 
on havaittavissa huuhtoutumisen aiheuttamaa 
lajittumista. Pohjoisessa on suurempaa kiviaines-
ta ja eteläpäässä hienojakoisempaa ainesta, jonka 
takia eteläinen osa hiekkarantaa on hieman liet-
tynyttä23.

22 GTK (2018).
23 Hietaranta, Jari (2010). s.14.



   Hiekka

   Sora

   Hiekkamoreeni

Suuren Sarvinimeen ja Pienen Sarviniemen 
huuhtoutuneet kärjet ulottuvat kivisinä 
riuttoina pitkälle rastinvirran keskivaiheille 

   Karkea hieta
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1.5 Kasvillisuus ja eläimistö

Kasvillisuus on inventoitu alueella viimeisimmän 
ranta-asemakaavahankkeen yhteydessä vuonna 
2010 kattavasti. FL Jari Hietaranta tutki ehdote-
tun kaava-alueen kasvillisuuden. Loma-asunto-
messuja varten tehdyn asemakaavaehdotuksen 
pohjaksi alueelta pyrittiin kartoittamaan sellaiset 
luontotyypit, jotka tulisi ottaa kaavoituksessa ja 
rakennusten sijoittelussa huomioon. Kartoituk-
sen merkittävimpiä tuloksia oli alueelta löyty-
nyt harjumaisemassa viihtyvä uhanalainen (VU) 
kangasvuokko, joka jää kuitenkin tässä työssä 
suunnittelualueen ulkopuolelle.24 Suunniteltu 
loma-asuntomessualue on paljon suurempi kuin 
mitä nyt suunnittelualueena oleva Etelä-Karjalan 
virkistysaluesäätiön vuokraama alue on.

Etelä-Karjala kuuluu eteläboreaaliseen kasvilli-
suusvyöhykkeeseen. Kasvillisuuteen ovat vai-
kuttaneet maaperä, ilmasto, historia ja ihmisen 
historia alueella. Jääkauden jälkeen kasvillisuus 
levisi Etelä-Karjalan Salpausselkiä pitkin idästä. 
Näitä ensimmäisiä Etelä-Karjalaan saapuneita 
endeemisiä lajeja, joita on edelleen tavattavissa 
maakunnassa, ovat muun muassa hietaneilikka, 
idänkeulankärki, kangasraunikki sekä maakunnan 
nimikkokasvinakin tunnettu kangasvuokko. Otol-
lisia kasvupaikkoja oli jääkauden jälkeen runsaas-
ti, sillä silloin alueella vallitsi kuivempi aroilmasto.. 
Ilmaston muuttuessa kosteammaksi ja metsän 
vallatessa maan, kangasvuokko onnistui säilyttä-
mään asemansa vain kaikkein otollisimmilla pai-
koilla. Toisin sanoen kaikkein aurinkoisimmilla ja 
kuivimmilla etelään suuntautuvilla harjun rinteil-
lä. Vaikka kangasvuokko on harjukasvi, se uusiu-
tuu hitaasti ja voi säilyttää saman kasvupaikan 
pitkän aikaa. Siksi sitä saatetaan tavata joskus hie-
man epäedullisemmillakin kasvupaikoilla. Nämä 
kasvupaikat ovat jäänteitä muinaisista ilmastovai-
heista.25

Sarviniemen luonto on tyypillistä Etelä-Karjalan 
metsää. Suunnittelualueella on pääasiassa talous-

24 Hietaranta, Jari (2010). s.2.
25 Hietaranta, Jari (2010). s.3.

Vuoden 2000 uhanalaistarkastelun 
mukainen luokitus: 

CR=äärimmäisen uhanalainen, 

EN= erittäin uhanalainen, 

VU=vaarantuneet lajit, 

NT=silmälläpidettävät lajit

metsäkäytössä olevaa mustikka- ja puolukkatyy-
pin kangasmetsää, jossa mänty on alueen valta-
puu, lukuun ottamatta muutamaa poikkeusta. 
Poikkeuksia ovat rantojen rehevämmät lehtipuu-
valtaisemmat alueet sekä varsinaisen suunnitte-
lualueen ulkopuolella Salpausselän päällä sijaitse-
va suppakuoppa.

Suuren Sarviniemen kärjen eteläreunan sekä 
Pienen Sarviniemen ja sen eteläpuolella olevan 
lahden rannoilla on muusta alueesta poikkeavaa 
rehevämpää, lehtipuuvaltaista metsikköä. Suuren 
Sarviniemen kärjen eteläreunassa, rannan ja tien 
välisellä alueella kasvaa runsaana muun muassa 
rauduskoivua, tervaleppää ja kotipihlajaa. Vene-
sataman toiminta on vaikuttanut kasvillisuuden 
kehitykseen. Veneitä on tähän asti säilytetty sekä 
laituriin kiinnitettyinä että rannalla trailerissa. Ve-
neilytoiminta on kuluttanut maaperää ja muut-
taanut sen kemiallista tasapainoa. Veneiden 
huollossa käytettäviä aineita joutuu rannalle ja 
rantavesiin helposti lievien polttoainevalumien 
lisäksi.

Suuren Sarviniemen ja Pienen Sarviniemen väli-
sellä ranta-alueella kasvillisuus on puolestaan kui-
vaa kangasmetsää, joka sekoittuu hiekkarannan 
rantakasvillisuuteen. Hiekkarantaa ei voida pitää 
luonnonsuojelulain mukaisena luontotyyppinä, 
koska se ei ole enää täysin luonnontilainen eikä 
siellä ole hiekkarannalle tyypillistä lajistoa jäljel-
lä.26 Ranta, kuten muutkin suunnittelualueen her-
kät luontokohteet ovat kärsineet kulutuksesta.

Pienen Sarviniemen kasvillisuus on sekoitus 
kangasmetsää ja kuusivaltaista sekakangasta. 
Pienen Sarviniemen ranta on lievästi letto- tai 
nevamainen27. Siellä sijaitsee myös sauna, jon-
ka ympäristön lajistossa näkyy ihmisen vaikutus. 
Saunan ympärillä ja sen vieressä on rehevämpää 
kasvillisuutta, jonka muodostumiseen on toden-

26 Hietaranta, Jari (2010). s.25.
27 Hietaranta, Jari (2010). s.14.

Kartta. KASVILLISUUS. Piirretty Suur-Saimaan lomakylän 
ranta-asemakaavan muutoksen  luontoselvityksen ja omien 
kenttäkäyntihavaintojen mukaan käyttäen pohjana MML:n 
paikkatietoaineistoa. 
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aukea/ nuori taimikko
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näköisesti osaltaan vaikuttanut saunan pesuve-
sien ravinteet28. Saunan ympäristössä puulajei-
na ovat mänty, kuusi, tervaleppä, harmaaleppä, 
rauduskoivu, pihlaja, pajut mutta myös kataja. 
Kenttäkerroksessa esiintyy maitohorsma, kielo, 
oravanmarja, mustikka, puolukka, metsätäh-
ti, kanerva, variksenmarja, vanamo, käenkaali, 
nurmirölli, metsäalvejuuri, ahomansikka, metsä-
maitikka29. Saunan laiturin kohdalla lajisto alkaa 
muuttua variksenmarja-mustikkatyypiksi30 ja jat-
kuu samanlaisena Pienen Sarviniemen kärkeen.

Suppakuoppaan kerääntyy vettä enemmän kuin 
muuhun ympäristöön muttei kuitenkaan niin 
paljon, että sen pohjalle olisi muodostunut sup-
pasuo. Suppakuopan metsä on kehittynyt seka-
metsäksi ja siellä kasvaa myös muutama yksilö 
metsälehmusta, joka keskellä karua harjuluontoa 
on muuten erikoinen näky. Suppakuopan luonto 
on ehdottomasti yksi alueen merkittävimmistä 
luontotyypeistä.

Uutta kaavaa varten laaditussa kaava-alueen 
luontoselvityksessä mainitaan uhanalaisen kan-
gasvuokon esiintyminen kaava-alueella. Nämä 
kasvupaikat jäävät tässä työssä suunnittelualueen 
ulkopuolelle, mutta mahdollisissa jatkotoimen-
piteissä ne tulisi ottaa huomioon. Sarviniemien 
reunamuodostuman distaaliosan loivat paahde-
rinteet tarjoavat otollisia paahderinteitä kangas-
vuokolle. Kangasvuokko viihtyy kuivissa valoisissa 
harjunrinnemänniköissä ja hiekkaisilla kanerva- ja 
puolukkatyypinkankailla.31 Kuitenkin siirryttäessä 
tietä pitkin pohjoiseen suunnittelualueelle ran-
taterassit kääntyvät enemmän idän ja koillisen 
suuntaan. Rinteet ovat täällä kylmemmät eikä 
suunnittelualueelle pystytä metsänhoidon kei-
non luomaan lisää kasvupaikkoja kangasvuokolle. 
Joissain yhteyksissä suppakuoppien etelään avau-
tuvat rinteet on voitu muuntaa paahderinteiksi, 
mutta tässä tapauksessa se ei näkemykseni mu-
kaan lisäisi alueen luontoarvoja.

28 Hietaranta, Jari. 2010. s. 12.
29 Hietaranta, Jari (2010). s. 14
30 Hietaranta, Jari (2010). s.15.
31 Hietaranta, Jari (2010). s.27.

ELÄIMISTÖ

Sarviniemi on monelle lintu- ja norppabongarille 
tuttu paikka. Vaikka selvityksessä arvioidaan, et-
tei alueen linnusto ole läheskään yhtä merkittävä 
kuin sen luontoarvot, siellä on tavattu monipuo-
lisesti sekä alueelle tyypillisiä, että hieman harvi-
naisempia lintulajeja. 

Saunan alueella pesii havaintojen mukaan telkkä 
ja siellä on nähty myös härkälintukoiras32, joka 
mielellään pesii hieman letto- tai nevamaisessa 
ympäristössä, jollaista Pienen Sarviniemen kärki 
on. Kenttäkäynneillä kuulimme myös, että lintu-
harrastajat ovat nähneet Sarviniemien edusalla 
laulujoutsenen, joka myös todennäköisesti pesii 
alueella sekä palokärjen, kurjen ja kalasääksen 
kiertelemässä kärjen ympärillä33.

Metsien linnustoa Hietaranta kuvaa tavanomai-
seksi. Tavanomaisen linnuston lisäksi hän mainit-
see erikseen pohjoisrannassa havaitsemansa puu-
kiipijän sekä tikkojen syönnösjäljet rantametsien 
puissa.34

Omilla kenttäkäynneillä havaitsin pääasiassa vain 
alueelle tyypillisiä lajeja. Ainut itselleni harvinai-
sempi laji oli vaskitsa, jonka näimme suppakuo-
pan läheisellä hiekkatiellä.

SUOJELUALUEET

Suunnittelualueella ei ole suojelualueita, mutta 
sen läheisyydessä olevat Lietveden, Ilkonselän 
ja Kyläniemen alueet kuuluvat Natura 2000-ver-
kostoon. Delta alue kuuluu valtakunnalliseen 
Suuri Sarviniemi-Säkkirannananmäet (koodi 
HSO050054) harjujensuojeluohjelmaan. Suurin 
osa alueesta kuuluu myös luokiteltuun pohjavesi-
alueeseen (0583112).35

32 Hietaranta, Jari (2010). s.13-14.
33 Matikainen, Mari (2017). Mari Matikainen tiesi 
kertoa paljon alueen käyttäjistä, kuten lintuharrastajista ja 
kalastajista.
34 Hietaranta, Jari  (2010). s. 14
35 MML paikkatietoaineisto.
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Kuva. Suppakuopan pohja. JHKuva. Havupuut toisella ja  lehtipuut toisella puolella tietä.

Kuva. Pohjoisrannalta lähtevä pieni polku. JSKuva. Sarviniemen kärjen vanhoja mäntyjä. MM

Kuva. Pohjoisrannan puiden juuriston on paljastunut eroo-
sion seurauksena. JS

Kuva. Suuren Sarviniemen kärki.Kuva. Mesänpohjaa pohjoisrannalta lähtevällä polulla. JS

Kuva. Pohjoisranta.

Kuva. Pihasaunio vanhalla talonpohjalla.
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Kuva. Sarviniemen kärjen kivikkoa. JS Kuva. Suuria lohkareita Sarviniemen kärjessä. 

Kuva. Tervaleppävesakko saunan vieressä. Kuva. Metsämänty.
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Kuva. Vaskitsa suppakuopan ohi kulkevalla tiellä ensimmäisellä kenttäkäynnillä.
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1.6 Ilmasto

Alueen ilmastoon vaikuttavat eniten se sijainti Sai-
maan suurten selkien keskellä. Alue on avoin itään 
ja pohjoiseen aukeavien selkien suunnalta puhal-
taville tuulille. Vallitsevat tuulet puhaltavat alueel-
la idästä. Ne ja Rastinvirta muodostavat lahdelle 
pyörteitä, joiden vuoksi Sarviniemien välinen lahti 
jäätyy epätasaiseksi. Tasaisemmat jäät esimerkiksi 
retkiluistelua varten syntyvät pohjoisrannan puo-
lelle.

Havaitsin kenttäkäynneillä, että Suuren Sarvinie-
men metsäinen kärki suojaa jonkin verran tuulel-
ta, vaikka siellä kasvaa harvaa kangasmetsää. Siksi 
esimerkiksi pohjoisrannan virallisen tulentekopai-
kan lisäksi venestaman viereen on muodostunut 
toinen  epävirallinen tulentekopaikka. Tuulten 
puhaltaessa pohjoisesta pilkkikahvit voi keittää 
venesataman vieressä.

Suuren Sarviniemen etelään suuntautuvalle ran-
nalle paistaa aurinko aamusta iltapäivään. Vene-
satamassa onkin tyynellä säällä erittäin lämmin 
oleskelupaikka.

Kuva.Suuren Sarviniemen kärjen harvana kasvava sisäosa paljastuu syksyllä, kun rantametsän puut pudotta-
vat lehtensä. 

Kuva.Suuren Sarviniemen kärki kuvattuna saunalta.
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Sarviniemen kärjen kangas-
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Aurinko lämmittää Sarvinie-
men kärjen etelärantaa 
aamusta iltapäivään

SUURI SARVINIEMI

PIENI SARVINIEMI

Lahdelle syntyvien pyörteiden 
vuoksi sen jää ei jäädy tasaiseksi 
retkiluistelujääksi
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1.7 Retkeilypalvelut eteläisellä Suur-Saimaalla

Kartta. RETKEILYPALVELUT ETELÄISELLÄ SUUR-SAIMAALLE.
Lähteet: Tervo, Tapani (2018) , Etelä-Karjalan retkikohteet ja 
Reikikartta-sivusto.

Etelä-Saimaalla on paljon palveluita retkeilijöille. 
Sarviniemi liittyy osaksi kattavaa retkeilypalvelui-
den verkostoa, johon kuuluu pyöräreittejä, vael-
lusreittejä ja luontopolkuja. Yhdeksän Etelä-Sai-
maan saarista on myös virkistyskäytössä ja kaikille 
avoimia retkeilysaaria. Niissä on kaikissa tulente-
kopaikkoja, käymälät ja jätepiste. Muutamissa saa-
rissa on lisäksi laavu, autiotupa, sauna tai esteetön 
luontoreitti. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö yl-
läpitää retkikohteita (kartta). Osa näistä kohteista 
on myös tulevan Saimaa Geoparkin geokohteita, 
kuten Sarviniemi, Ruuhonsaaret, Ilkonsaaret, Sata-
mosaari ja Päihänniemi.

Saarilla voi vierailla omalla veneellä tai kanootil-
la. Eteläisellä Saimaalla on paljon mielenkiintoi-
sia melontareittejä, jotka puikkelehtivat Saimaan 
sokkeloisessa saaristossa.

Taipalsaaren alueella on käynnissä pyöräreittien 
kehittämiseksi Pyöräilijän paratiisi -hanke36. Ole-
massa olevaa pyöräverkostoa halutaan laajentaa, 
sillä pyöräturismi on ollut monen vuoden ajan 
alueella kasvussa ja kasvaa edelleen.  Taipalsaa-
ren, Lappeenrannan ja Lemin kuntien alueelle jär-
jestetään muun muassa joka vuosi kansainvälinen 
maantiepyöräilyn kilpailu Willimiesajot37, johon 
osallistuu kilpailijoita ympäri maailmaa.

Pyöräverkosto Taipalsaaren kunnan alueella kat-
taa nykyisellään vain pääreitit. Pyöräilijän para-
tiisi -hankkeen tavoitteena on suunnitella uusia 
eripituisia teemareittejä, tehostaa tiedostusta 
pyöräreiteistä ja lisätä pyörän vuokrauspaikko-
ja. Teemareittejä olisi yhteensä kahdeksan, joista 
Suur-Saimaan lenkki olisi pisin. Pyöräverkoston 
laajennusta on ollut suunnittelemassa Taipalsaa-
ren kunnalta Pekka Nupponen, joka ehdottaa 
uusien yhteyksien ja reittien perustamista. Tie-

36 Nupponen, Pekka (2017).
37 Willimiesajot -tapahtuma. Willimiesajoissa aje-
taan kansainvälisten Willimieskortteli ja Saimaa Road Race 
-kilpailuiden lisäksi kaikille avoin Saimaa Road Racen kunto-
sarja sekä Lappeenrannan Energia retkiajo.

dottamisen kehitys on hänen mielestään yksi tär-
keimpiä kehityskohtia itse reittien lisäksi. 

Pyöräilyreittien kehitys -hanketta ja Sarvinie-
mi-hanketta yhdistää veneyhteyden lisääminen 
Sarviniemen ja Rastinniemen välille. Veneyhteys 
takaisi pyöräilijöille jatkuvan, helpon ja sujuvan 
pyöräilyreitin Etelä-Saimaan ympäri. Suur-Sai-
maan -lenkki on 157/170 km pyörälenkki, joka 
katkeaa Sarviniemen kohdalla. Lenkin voi pyöräil-
lä myös tällä hetkellä, mutta se vaatii venekyydin 
tilaamista Sarviniemestä Kyläniemen puolelle 
jopa vuorokauden etukäteen. Venekuljetusta 
hoitaa tällä hetkellä yksityinen yrittäjä. Muutama 
Saimaan suurimmista veneyrittäjistä ovat osoit-
taneet kiinnostusta aikataulutetun reittiveneen 
järjestämiseksi. Aikataulutettu reittivene Saimaal-
la tarjoaisi myös uuden näkökulman Saimaasta 
matkailijoille. Se voisi kulkea Sarviniemen ja Kylä-
niemen kautta Lappeenrannasta aina Puumalaan 
saakka.

Luontopolkuja on Sarviniemen lähialueella useita, 
mutta pidempiä useamman päivän pituisia reit-
tejä on vain muutama. Muun muassa Lappeen-
rannan ja Imatran kautta kulkee yksi Euroopan 
kaukovaellusreiteistä, E10. Se kulkee Suomen läpi 
Nuorgamista Hankoon ja sieltä Saksan kautta aina 
Espanjaan saakka. 
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1.8 Palvelut ja toiminnot Sarviniemessä

Sarviniemeä on kunnostettu retkeilykäyttöön 
talkoovoimin. Kevään ja kesän 2017 aikana jär-
jestettiin talkoita, joissa on purettu muun muassa 
vanhoja nuotiopaikkoja ja rakennettu tilalle kaksi 
virallista tulentekopaikkaa sekä raivattu vesakkoa 
ja siistitty aluetta.

Sarvinimen retkeilypalveluihin kuuluvat tällä het-
kellä venesatama, kaksi kuivakäymälää, kaksi tu-
lentekopaikkaa sekä kaksi uimakoppia. 

Laivalaiturin historiaa oli hankala saada selville, 
mutta paikallisten mukaan Sarviniemessä on aina 
ollut laivalaituri Lomakylän aikana. Saimaalla oli 
Lomakylän aikaan säännöllinen laivaliikenne kau-
punkien välillä ja lähes joka kylällä oli laivalaiturit. 
Laivalaituri on sijainnut aiemmin lähempänä nie-
men kärkeä. 

Saunan vieressä oleva kuivakäymälä on rakennet-
tu Sarviniemeen talkoovoimin samoin kuin tulen-
tekopaikat. Tulentekopaikat ovat pohjoisrannalla 
lähellä Suuren Sarviniemen kärkeä sekä uimaran-
nan pohjoispäädyssä. Pohjoisrannan tulenteko-
paikalla on myös katos polttopuille. Uimarannan 
tulentekopaikalla on myös pöytä kalan perkausta 
varten. Kalastajat ovat alueen yksi aktiivisimmista 
käyttäjäryhmistä. Kärjen kivikko on perhokalasta-
jien suosiossa, kun taas pohjoisrannalla on hyvä 
nuotanvetopaikka.

Venesatama on Taipalsaaren kunnan omistamalla 
tontilla ja veneilijät käyttävät myös sitä aktiivises-
ti. Venepaikkoja on tällä hetkellä vähemmän kuin 
mitä kysyntää olisi. Tämä aiheuttaa sen, että ve-
neitä ja niiden trailereita säilytetään ranta-alueilla 
sataman vieressä.Venesatamassa on myös pysä-
köintipaikka autoille ja yksi käymälä.

Kartta. PALVELUT SARVINIEMEN RETKEILYALUEELLA. Piirretty 
pohjautuen Sarviniemen alueen merikorttiin, kenttäkäyn-
teihin ja käyttäen pohjana Paikkatietoikkuna.fi palvelun 
aineistoa. 

Pysäköintipaikka, venesatamassa, 8 ap

Venesatama, 11 venepaikkaa ja 1 risteilyaluspaikka

Sauna, ei toiminnassa

Kuivakäymälä, 2 kpl

Tulentekopaikka, 2 kpl

Uimakoppi, 2 kpl

Uimaranta

P

WC

NYKYISET PALVELUT



WC

WC

P

200 m

SUURI SARVINIEMI

PIENI SARVINIEMI

Suur-Saimaan 
Lomakylän ravintola
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Kuva. Venelaiturin pollari. JS Kuva. Venesataman kuivakäymälä Kuva. Näkymä venesatamasta saunalle. JS

Kuva. Vanha sauna.Kuva. Veneitä ja trailereita Sarviniemen rannalla.

Kuva. Uimarannan tulentekopaikka. Kuva. Pohjoisrannan tulentekopaikan puukatos. Kuva. Pohjoisrannan tulentekopaikka. MM

Kuva. Veneitä Sarviniemen rannalla.
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Kuva. Saunan laituri. Kuva. Uimakoppi rannalla.

Kuva. Sarviniemen venesatama. JSKuva. Pohjoisrannan tulentekopaikka. JS
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Kuva. Sarviniemen kivikkoinen kärki. JS Kuva. Sarviniemen pohjoisranta.

Kuva. Suppakuoppa.Kuva. Sarviniemen kärjen kulunut harjanne.
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KEHITETTÄVÄT KOHDAT

• Paljon kuluneita alueita ja reittejä
• Saapuminen alueelle epäselvä
• Puuttuu opasteita
• Vanhat rakenteet huonossa kunnossa
• Lomakylän vanhat toiminnot ei enää käy-

tössä
• Nykyinen palvelurakenteen mitoitus liian 

pieni

-> Uhkana luontoarvojen aleneminen

VAHVUUDET JA  MAHDOLLISUUDET

• Hienoja näköalapaikkoja
• Historiallisia kerrostumia
• Monimuoinen luonto
• Merkittävä geologinen historia
• Mahdollisuus kehittää alueen yhteyksiä muil-

le retkeilyalueille ja kaupunkeihin
• Mahdollisuus hyödyntää alueen geologiaa 

retkeilyvalttina

-> Sarviniemi on tulevaisuudessa suosittu retkei-
lyalue Saimaalla ja osa alueen retkeilyalueverkos-
toa

HISTORIALLISIA
 KERROSTUMIA

MONIMUOTOI-
NEN LUONTO

MERKITTÄVÄ GEO-
LOGINEN HISTORIA

SAAPUMINEN ALUELLE 
EPÄSELVÄ

PALJON PIENIÄ POLKUJA, ETENKIN 
SARVINIEMEN KÄRJESSÄ

PALJON KULUNUTTA 
METSÄNPOHJAA

HIENOJA NÄKÖ-
ALAPAIKKOJA

MAHDOLLISUUS KEHITÄÄ 
ALUETTA JA YHTEYKSIÄ MUI-
HIN RETKIKOHTEISIIN
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1.9 Workshop-päivä

Kuva. Keksustelua osallistujien kanssa.  MP

Kuva. Workhop-osuuden avaus. Esittäytyminen ja töiden esittely.  MP

täyttämällä kyselyn. Monet vastasivat kyselyyn ys-
tävän kanssa yhdessä, vaikka myöhemmin myös 
muutama pyysi lisäksi myös oman lomakkeen. 
Kiersimme Jennin kanssa osallistujien joukos-
sa vastaamassa kysymyksiin ja keskustelemassa 
suunnitteluideoistamme. Saimme tilaisuudessa 
korvaamattoman tärkeää paikallistietoa Sarvinie-
mestä, jota emme olisi ehkä itse löytäneet mis-
tään muualta. Emme esimerkiksi löytäneet työtä 
tehdessämme Sarviniemestä kirjoitettua histo-
riikkia tai muuta painettua teosta, josta olisimme 
saaneet tietoja esimerkiksi Lomakylän historias-
ta. Ihmisten tarinoiden, toiveiden ja huomioiden 
kautta pääsin lähemmäs paikan henkeä sekä sitä 
mitä Sarviniemi merkitsee paikallisille.

Tilaisuuden lopuksi pidimme myös lyhyen keskus-
telutilaisuuden, jossa osallistujilla oli vielä mah-
dollisuus kysyä kysymyksiä. Keskustelua herätti 
erityisesti se, että retkeilyalueella ei ole mahdol-
lisuutta yöpyä. Eräs osallistuja kommentoi, että 
Sarviniemi lupaa paljon, mutta ei lunasta lupauk-
siaan oikeana retkeilyalueena. Hänen mielestään 
retkeilyaluetta on turha kehittää, jos siellä ei voi 
edes yöpyä. Keskustelua herättivät myös tulente-
kopaikkojen lukumäärä. Nykyinen mitoitus ei ole 
tällä hetkellä useamman osallistujan mielestä rii-
tä, koska retkeilijöitä on varsinkin kesäaikaan niin 
paljon.

Osallistujia workshop-päivässä oli minun ja Jennin 
lisäksi 27 henkilöä, joista tilaisuuden järjestäjiä oli 
viisi. Täytettyjä vastauslomakkeita palautettiin 11 
kpl (liite2).

Sarvinimeen reitit ovat syntyneet vapaasti ilman 
ohjausta. Niitä on syntynyt varsinkin Suuren Sar-
viniemen kärkeen todella paljon. Polut eivät näy 
ilmakuvissa tai kartassa, joten kenttäkäynnit ja 
valokuvat olivat ainut keino niiden tarkasteluun.

Kärjen polkuverkosto on erittäin tiheä. Kivien 
välissä pujottelee monia pieniä polkuja. Näiden 
lisäksi venesatmaan johtavan tien varrelle on syn-
tynyt epävirallisia tienvarsi paikkoja autoille. Sar-
viniemen kärjen keskivaiheilla on yksi avarampi 
kohta, josta moottorikelkkailijat ovat ajaneet läpi. 
Se on myös ollut helpoin reitti siirtyä uimarannal-
ta pohjoisrannalle. 

Uimarannalla on samanlaisia laajoja kuluneita 
alueita. Nykyinen epävirallinen pysäköinti on 
Suur-Saimaan tien ja uimarannan välisellä alueel-
la. Siitä voi siirtyä uimarannalle monia laajoiksi 
väyliksi kuluneita polkuja pitkin. 

Järjestimme Taipalsaaren kunnan talolla works-
hoppäivän 12.12.2017, jossa kuntalaisilla oli mah-
dollisuus osallistua Sarviniemen suunnitteluun 
kanssamme. Tilaisuuden avasi hankkeen edus-
tajat Hanna Ollikainen ja Mari Matikainen. Ohjel-
massa oli ensin Heli Rautasen (Saimaa Geopark 
ry:n toiminnanjohtaja) sekä Maisa-Maria Remek-
sen (geologi, GTK) pitämä esittely Saimaa Geo-
park -yhdistyksen toiminnasta ja Saimaa Geopark 
-hankkeesta sekä Sarviniemen alueen geologias-
ta. Tämän jälkeen me esittäydyimme ja esittelim-
me suunnitelmiamme. Kerroimme suunnitteluun 
osallistumismahdollisuudet, joita olivat A3 kart-
talomake ja suuri kartta johon voi käydä kirjoitta-
massa ideoita sekä liimaamassa tarralapulla lem-
pipaikkansa tai muun huomion. A3 muotoisessa 
kyselyssä (liite 1) oli Sarviniemen tämänhetkinen 
pohjakartta sekä apukysymyksiä, kuten "Mikä on 
suosikkipaikkasi Sarviniemessä?" sekä "Mitä toi-
mintoja kaipaisit?".

Workshop-päivään suunnittelimme erilaisia osal-
listumisen tapoja, mutta lopulta kaikki, jotka 
halusivat osallistua suunnitteluun, osallistuivat 

Kartta. Workshoptulokset: "Mikä on lempipaikkasi 
Sarviniemessä?"
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SARVINIEMI RETKIKOHTEEKSI -hanke
Kyselytilaisuus 12.12.2017

1.  Tiedätkö missä Sarviniemi sijaitsee? 
 

Kyllä    /     Ei

2. Millä kulkuvälineellä menisit mieluiten Sarviniemelle?  

     ________________________________________________

3.  Kenen kanssa menisit mieluiten Sarviniemelle?

     ________________________________________________

4.  Mitä retkeilyelämyksiä toivoisit? 

     ________________________________________________

5.  Mikä on suosikkipaikkasi Sarviniemellä? 

     ________________________________________________

6.  Mitä toimintoja kaipaisit?

     ________________________________________________

7.  Merkitse karttaan esimerkiksi suosikkipaikkasi, toimintoja 
joita toivot, paras nuotiopaikka ja mielestäsi kaunein paikka/
alue. Kaikki ideat ja ehdotukset ovat tervetulleita! 

1:3000P "Pohjoisranta, 50 m ran-
nasta 10 m veden alla"

"Kaunein alue"

"Talven ja kevään tulo hie-
noa seurattavaa niemen 
kärjessä"

Pohjoisranta

Venesataman laituri

Uimaranta

Sarviniemen kärki

"Laituri ja sen lähistö, mistä on 
hienot maisemanäkymät"

"Pohjoisranta eli aurin-
gonlaskuranta on hie-
noin paikka"

"Hyvät nuotta apajat"

"Pohjoisranta, varsin-
kin syksyllä"
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Kuva. Tervaleppä Suuren Sarviniemen rannassa.



452Tässä kappaleessa pohdin geologian hyödyntä-
mistä retkeilyalueen suunnittelun lähtökohtana 
sekä yleisesti retkeilyalueiden suunnitteluun liit-
tyvää problematiikkaa kotimaisten ja kansain-
välisten esimerkkien avulla. Näiden pohjalta olen 
muodostanut suunnitteluvision Sarviniemen ret-
keilyalueen kehittämiseksi.

2 VISIO 
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2.1 Retkeilymaisemia

vuonna 1917. Puistosuunnittelun ja maisema-ark-
kitehtuurin oli alusta lähtien tarkoitus olla yhdes-
sä osa kansallispuistojen suunnittelua41, vaikka se 
ei tänäpäivänä tulisi heti ensimmäisenä mieleen. 
Retkeilyalueet olivat uusi suosittu  ajanviettokoh-
de kuten puistot kaupungeissa ja niiden suun-
nittleuun haluttiin panostaa. Kuten Frederick Law 
Olmsted Jr. tiedetään sanoneen, virkistysalueiden 
laadukkaaseen suunnitteluun panostaminen ker-
too suoraan yhteisön arvostuksesta luonnonaluei-
ta kohtaan ja niiden merkityksestä yhteisölle.42

”It is the cultural value invested in natural places 
through their physical development as parks that 
best assure the preservation of those places in a 

relatively natural state. The designed landscape in 
national and state parks, as works of art, directly 

express the value society invests in preserving and 
appreciating natural areas.” 

- Frederick Law Olmsted Jr. ( Ethan Carr, 1998)

Miksi retkeilyalueiden suunnittelu on tarpeellis-
ta? Nykyään vaikuttaa siltä, että retkeilyalueiden 
suunnittelussa on urauduttu totuttuihin tapoihin 
suunnitella niitä. Retkeilyalueiden suunnittelu 
teittyjen kaavojen ja ohjeistuksien mukaan var-
sinkin rakenteiden kohdalla luo jäykkää yhtenäi-
syyttää alueiden yleisilmeeseen. Suunnittelua lä-
hestytään käytännön kannalta sivuuttaen paikan 
hengestä kumpuava mahdollisuus taiteelliseen il-
masuun. Tämä johtaa alueiden omaleimaisuuden 
ja ainutkertaisuuden haalistumiseen.

Reitit luonnonnähtävyyksille syntyvät itsestään, 
kun tarpeeksi moni on kulkenut sinne. Mitä vai-
keakulkuisempi maasto on, sitä vähemmän pol-
kuja syntyy ja helppokulkuisessa maastossa puo-
lestaan on useampi reittivaihtoehto valittavana. 
Suomessa kävijämäärät eivät yllä läheskään sa-
moihin lukuihin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, 

41 Carr, Ethan (1998). Johdanto, s.1.
42 Carr, Ethan (1998). s.9.

Luonnostamme löytyy loputtomasti kauniita mai-
semia ja näkemisen arvoisia paikkoja, joissa vie-
railee vuosittain tuhansia matkailijoita. Kaikkein 
hienoimpien maisemien säilyminen on pyritty 
turvaamaan suojelun keinoin. Suojelun keinoja 
on monia, joista tunnetuin lienee kansallispuistot. 
Kansallispuistojen käsite on varmasti tuttu jokai-
selle retkeilijälle.  Ensimmäiset kansallispuistot 
maailmalla perustettiin jo 1800-luvun puolella. 
Esimerkiksi Yellowstone-kansallispuisto (Yhdys-
vallat 1872), on yksi vanhimmista puistoista.

Kansallisromantiikkan seurauksena herännyt 
luonnon arvostus johti puistojen perustamiseen, 
jota perusteltiin muun muassa sillä, että maise-
maa tulisi tutkia ja kehittää samalla tavalla kuin 
muitakin kansallisia resursseja.38

”Land is not always land, but is sometimes coal, so-
metimes timber. It is also sometimes scenery, and as 
such merits the careful study and development that 

would be extended to other national resources.” 

- Mark Daniels (1915)

Kansallispuistoissa kävijöiden sosiaalinen jakau-
tuneisuus oli suurta niiden perustamisen alkuai-
koina. Ne olivat usein kaukana kaupunkiraken-
teista eikä lähellä välttämättä ollut rautatietä, 
joten ainut keino oli saapua henkilöautolla, joka 
1900-luvun alussa oli vielä harvojen käytettävissä. 
Historioitsijat ovat huomanneet39, että autoturistit 
ja kansallispuistojen käyttäjät olivat 1900-luvun 
alussa sama ihmisryhmä, eli hyvin toimeentuleva 
keskiluokka. Vasta autojen yleistyminen Yhdysval-
loissa avasi ovet suurelle yleisölle kansallispuistoi-
hin40. 

Kansallispuistoja hoitamaan ja suunnittelemaan 
perustettiin Yhdysvalloissa National Park Service 

38 Daniels, Mark (1915). s.843,849.
39 Flink, James J. (1988). s. 178-180.
40 Mather, Stephen T. (1921). s. 77-86.

Kävijämääriä kansallispuistoissa 2017: 

• Yosemite National Park 4,3 milj.
•  Yellowstone National Park 4,1 milj.
•  Olympic National Park 3,4 milj.
• Pallas-Ylläksen kansallispuisto 553 

000
• Nuuksion kansallispuisto 318 900
• Kolin kansallispuisto 203 400
• Repovesi 172 000
• Hossan kansallispuisto 124 000
• Rokuan kansallispuisto 23 200

Lähteet: Metsähallistus (2018) ja National 
Park Service (2018).
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Kuvat. Retkimuistoja. Retkellä ajatukset ovat maisemassa, sen 
yksityiskohdissa, säässä, retkiruuassa ja tapahtumissa. 

Ylhäältä vasemmalta: 
• Ukko-Kolin huippu, Kolin kansallispuisto. Voittaja fiilis 

neljän päivän ja 60 km kävelyn jälkeen. LW
• Hilloleipä ja kaakako Repovedellä. Lettutaikinan yksi 

ainesosa oli jäänyt kotiin.
• Kukuljärven laavun puucee, Loviisa.
• Saunan laituri Långholmenilla.
• Keväiset sammalmättäät Repoveden kansallispuistossa.
• Retkiruokaa avotulella Nuuksiossa.
• Ina Repoveden kansallispuistossa. 
• Kuvauskohteena kauniisti kimmeltävä järvenpinta 

(viereinen kuva).
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mutta silti monessa retkikohteessa rönsyilevän 
polkuverkoston muodostuminen on suuri ongel-
ma. 

Itse eniten Uudellamaalla ja saaristossa retkeil-
leenä olen nähnyt ja päässyt vertailemaan, kuin-
ka suosituimpien retkeilymaisemien maasto on 
kulunut suuren käytön takia. Saaristossa, kuten 
arvata saattaa, polut säilyvät kapeina ja vähäisinä. 
Jotkut ovat ajan kuluessa jopa kadonneet, kun 
ylläpidon resurssit eivät riitä reittien jatkuvaan yl-
läpitoon43. Mantereen puolella tilanne on toinen. 
Suosituimmissa retkeilypaikoissa kenttäkerros on 
joistain kohdin kulunut kokonaan pois ja jäljelle 
on jäänyt ohut kerros maannosta sekä sen läpi pil-
kistävät puiden juuret. Näin on varsinkin karuilla 
ja kallioisilla retkipaikoilla, joissa luonto vaurioituu 
nopeasti, mutta palautuu hitaasti, kuten Nuuksion 
järviylängöllä, Kolin vaaroilla sekä Hetta-Pallaksen 
tunturialueilla. 

Toisaalta luonnon uusiutumiskyky on valtava. 
Suurimmaksi osaksi ihmisen aiheuttamat vauriot 
koskevat aivan pintakerroksia, jos tarkastellaan 
vain käytöstä aiheutuneita vaurioita. Luonto pa-
lautuu sen omasta näkökulmasta näistä vaurioista 
hetkessä. Toisaalta, jos 50 vuoden aikana retkeilyä 
olisi tehty luonnon tarpeet edellä, ympäristö olisi 
ehtinyt kehittyä tuossa ajassa keski-ikäisestä met-
sästä aarniometsäksi.

Suunnittelua vaativat erityisesti kohteet, joiden 
käyttö muuttuu tai kasvaa tai tiedetään olevan 
kasvussa. Retkeilyalueiltamme löytyy liian mon-
ta varoittavaa esimerkkiä siitä kuinka maisemalle 

43 Vänö tulee ensimmäisenä mieleen esimerkkinä 
katoavista poluista. Vänön saarella sijaitsee viikinkitalon 
rekonstruktio metsän keskellä saaren pohjoisosassa. Talolla 
vierailee joka vuosi vähemmän ja vähemmän retkeilijöitä, 
joten viime kesänä (2017), kun yritin etsiä reittiä sinne, sitä 
ei enää löytynyt. Paikallinen luonnonhoitotiimi, joka sattui 
olemaan samaan aikaan saarella, kertoi että heillä ei ole 
enää aikaa raivata reittiä sinne. Hekään eivät enää osanneet 
sanoa tarkkaa sijaintia polun lähtöpaikalle, koska sinne oh-
jaavat kyltit oli myös poistettu.

käy, kun sen kantokykyä ei ole otettu huomioon ja 
toimenpiteisiin ei ole ryhdytty käytön muuttuessa. 
Erilaiset retkeilyrakenteet ohjaavat retkeilijöiden 
liikkumista ja toimintaa ja niillä pyritään minimoi-
maan luontoon kohdistuva kulutus. Retkeilyra-
kenteet kertovat myös muodollaan mitä paikalla 
on tarkoitus tehdä. Onko kyseessä esimerkiksi le-
vähdyspaikka vai hieno näköalapaikka. Ne luovat 
puitteet ja kehyksen luontokokemukselle. 

IDEAKUVIA JA REFERENSSEJÄ

Etsin referenssejä tälle työlle muista Geopark-koh-
teista, retkeilyalueista ja kansallispuistoista Suo-
mesta ja muualta maailmalta sekä omilta ret-
kiltäni. Tutkin miten eri kohteissa on toteutettu  
retkeilyrakenteita, kulunohjausta, alueiden yleis-
suunnittelua ja detaljeja. Etsin myös muista Geo-
parkeista vinkkejä siihen, miten geologia näkyy 
retkikohteessa tai on ohjannut paikan suunnitte-
lua, miten kohteen geologiasta kerrotaan retkeili-
jälle sekä kuinka retkeilijää opastetaan kohteessa.  

Retkeily ja luonnossa liikkuminen on aina kuulu-
nut elämääni. Minulle ovat tuttuja niin saaristom-
me saaret kuin kansallispuistot etelän Nuuksiosta 
pohjoisen Hetta-Pallakselle. Otan matkoilla myös 
paljon kuvia, joihin yritän tallentaa matkan tun-
nelmia, hienoja maisemia, ihmisiä ja retkiruokia. 
Vaelluksilta ja retkiltä on kertynyt valokuvia vuo-
sien varrella monia tuhansia, joista yritän viereisil-
le sivuille tiivistää omia retkeilykokemuksiani. 
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Kuvat. Ylhäältä vasemmalta: 
• Vaivero Repoveden kansallispuistossa.
• Juhannuskokko Långholmenilla.
• Uskomattoman kirkas vesi Norjan Lofootella.
• Laura Unstadin rannalla Lofooteilla.
• Isohapero Kukuljärven laavulla.
• Aamu Haukkalammella Nuukison kansallispuistossa.
• Kikherne ja pinaatti pastaa Repovedellä.
• Näkymä Glomtindenin huipulta Lofooteilla.
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Kuvat:
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2.1.1 Retkipaikat ja retkeilyrakenteet Suomessa

KÄLLSKÄR - Kökarin saaristo, Ahvenanmaa

Källskär on veden ja jääkauden muovaama kivik-
koinen saari Kökarin saaristossa. Siellä on paljon 
erikoisia kivimuodostumia, pyöreäksi hioutunei-
den kivien muinaisranta ja jääkauden jälkeensä 
jättämiä silokallioita. Kivikkoisella kalliosarella 
kulkee pitkä pitkospuureitti saaren pohjoisosassa 
sijaitsevasta vierasvenesatamasta saaren eteläkär-
keen. 

Reitin on rakentanut saaren pitkäaikainen kesä-
asukas Göran Åkerhielm (1920-1992) suojellak-
seen saaren herkkää luontoa. Karun kalliosaaren 
eteläosassa sijaitsee Åkerhielmin kesäasunto. Pie-
nen metsäisen kallionpainanteen keskeltä löytyy 
yllättäen Reima Pietilän suunnittelema karjalai-
nen hirsihuvila sekä siihen liittyvä kreikkalainen 
puutarha marmoriveistoksineen. Kaikki rakenteet 
saarella on rakennettu käsivoimin.44

Källskärin kallioisilta ja kivikkoisilta rannoilta 
puuttu kokonaan maaperä toisin kuin Sarvinie-
messä, mutta lohkareikko on muuten molemmis-
sa saman tyyppistä. Källskärin hienoeleisesti to-
teutettu pitkospuurakenne on tyylikäs esimerkki 
tällaisen rakenteen ratkaisusta.

REPOVEDEN KANSALLISPUISTO - Kouvola

Repoveden kansallispuisto sijaitsee noin tunnin 
ajomatkan päässä Kouvolasta pohjoiseen. Se on 
yksi suosituimmista retkeilykohteista Suomessa, 
jossa vierailee vuosittain lähes 200 000 kävijää45. 
Repoveden vetonauloja ovat sen jylhät kallio-
maastot ja niiden huipuilta avautuvat näkymät. 
Korkeuserot aiheuttavat  haasteita alueen reittien 
suunnittelussa. Suuria tasoeroja on ratkaistu por-
rasrakenteilla ja leveitä vesistönylityksiä riippusil-

44 Kökarin kuna (2018).
45 Metsähallitus (2018).

lan ja lossin avulla. Lossi ja riippusilta ovat myös 
itsessään yksi retkeilyalueen vetonauloista.

Maaperä on kansallispuiston alueella hyvin ohut-
ta, kuten monilla kallioisilla ylänköalueilla. Se 
näkyy laajoina kulumisina maastossa kuten Sar-
viniemessä. Useammassa kohdassa reitillä jyrkem-
mät polun osuudet ovat kuluneet ja leventyneet 
sateisina aikoina jopa kolminkertaisiksi. Suuren 
käyttäjäpaineen vuoksi  myös monien tulente-
ko- ja laavupaikkojen varustelu on käynyt liian 
pieneksi ja telttailu on levittäytynyt varsinaisen 
pysähtymispaikan ulkopuolelle. Repoveden esi-
merkin pohjalta Sarviniemessä on hyvä varautua 
mielummin oletettua suurempaan kävijämäärään 
kuin pienempään.

HETTA-PALLAS VAELLUSREITTI - Pallas-Yllästuntu-
rin kansallispuisto, Muonio

Hetta-Pallas vaellusreitti alkaa Hetan kylästä 
Enontekiöstä. Reitin ensimmäinen osuus on Ou-
nasjärven ylitys ja siitä reitti jatkuu kauniiden 
tunturimaisemien läpi  kohti Pallastunturin huip-
pua. Reitillä luonto on selvästi pääosassa. Reitti 
on merkitty suurimmaksi osaksi vanhoilla jäkälän 
peittämillä reittimerkeillä. Suurin osa reitistä on 
hyvin helposti havaittavissa, sillä tunturien lailla 
ei ole juurikaan korkeampaa kasvillisuutta. Tämä 
on osaltaan varmasti edesauttanut maamme suo-
situimman kansallispuiston luonnon säilymistä. 
Suuri käyttäjämäärä näkyy tälläkin reitillä eniten 
taukopaikoilla ja yöpymispaikoilla. Retkeilyalueel-
le on rakennettu yöpymistä varten tupia ja suosi-
tuimmille paikoille jopa useampi. 

Kulumista syntyy häiritsevän paljon silloin kun 
yhdellä taukopaikalla oleskelee useampi retkeili-
jä samaan aikaan. Niide tupien ympäsristö, joihin 
mahtui vain neljä henkilöä oli paljon vähemmän 
kulunut kuin niiden, joissa oli tilaa 20 henkilölle. 
Samaan aikaan tapahtuvien oleskeluiden luku-
määrä kertoo siis suunnittelijalle enemmän kuin 
vuosittainen kävijämäärä.
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2.1.2 Geopark -kohteet 

SKÓGAFOSS - Katla Geopark, Islanti

Skógafoss sijaitsee Katla Geopakissa, joka on en-
simmäinen Islantiin perustettu geopuisto. Katla 
Geopark on nimetty alueen tunnetuimman Katla 
tulivuoren mukaan. Aluetta kuvaillaan tulen ja 
jään maaksi, sillä siellä sijaitsee suuria jäätiköitä 
ja aktiivisia tulivuoria. Skógafoss on Skógá joen 
viimeinen ja suurin putous, jonka jälkeen joki las-
kee mereen. Kohteeseen voidaan saapua autolla 
tai bussilla ja pysäköinniltä kulkee reitti vesipu-
touksen päälle. Ylhäältä jatkuu joen viertä kulke-
va vaellusreitti, jonka varella on yli 30 pienempää 
vesiputousta.46

Kuluminen on tässäkin kohteessa ollut haasteena 
ja nyt paikallinen ympäristö virasto on päättänyt 
sulkea reitin joksikin aikaa suojellakseen alueen 
luontoa. 

MAGMA GEOPARK - Norja

Magma Geopark on perustettu suuren anortosiit-
tiesiintymän kohdalle, joka on syntynyt alueelle 
vuosimiljoonia sitten. Tätä kivilajia tavataan ylei-
semmin kuussa kuin maassa.47 Magma Geopar-
kin erikoisuus muiden geopuistojen joukossa on 
kuumaiseman lisäksi uuden tekonogian huödyn-
täminen opetuksessa ja visuaaliseen viestintään 
panostaminen.

Magma Geopark on yhteistyössä geoVr teknolo-
gian kehittäneen Doublethink Companyn  kanssa 
luonut uuden virtuaaliteknologian avulla uuden-
laista sisältöä geologian opetukseen.48 Projektissa 
luotiin esimerkiksi Magma Geoparkin kohteiden, 
kuten Globbedalsuran syntyhistoriaa kuvaavia 
animaatioita. Virtuaalilasien avulla kävijä pääsee 
visuaalisesti havainnoimaan kuinka Globbedalsu-
ran kaltainen geologinen kohde on syntynyt, kun 
laaksoa ympäröivät vuoren rinteet rapautuivat ja 
suuret kallion kappaleet vierivät laaksoon.49

46 Katla Geopark (2018).
47 Magma Geopark (2018).
48 Magma Geopark (2018). Blogi kirjoitus: geoVR 
Magma Geopark exhibition opening.
49 Magma Geopark  geoVr (2018).  Projektin tulok-
sena syntynyt virtuaalimateriaali on nähtävissä käyttäjäko-
kemusta esittelevällä videolla. Koko geoVr hankkeesta on 
tehty myös mielenkiintoinen esittelyvideo, joka kannattaa 
myös katsoa. (linkit lähteissä).

TROLLSTIGPLATÅET - Norja

Trollstigenin näköalatasanne sijaitsee Norjassa. 
Sen on suunnitellut Reiulf Ramstad Architects, 
vuonna 2010. Päätähuimaavan ajomatkan jälkeen 
saavutaan reitin korkeimmalle kohdalle, josta kal-
lioita alas syökyvät vesiputoukset saavat alkunsa. 
Katselutasanteen inforakennus on rakennettu 
vuoristopuron tai joen päälle ja katselutasanne 
jyrkänteen reunalle. Tasanteelta avautuu näkymä 
alas laaksoon, johon joki laskee ja josta voi nähdä 
kuinka ajotie kiemurtelee vuoren rinteitä ylös. 

Näköalatasanne rajaa maisemasta näkymän vuo-
ren laaksosta, jossa todella luonnon mittasuhteet 
ja vaikuttavuus muistuvat taas mieleen. Näköala-
tasanne ja kaikki siihen liittyvät rakenteet häviä-
vät vaikuttavan luonnon keskelle. Vaikka kuvissa 
näemme rakenteen, paikan päällä niiden olemas-
sa olon unohtaa.

Toimivat retkeilyrakenteet ovat sellaisia, joihin 
matkalla ei kiinnitä huomiota, ellei niissä ole jo-
tain vikaa. Niiden tarkoitus on kehystää maise-
maa, ohjata retkeilijöitä ja suojella luontoa. Ne 
ovat olemassa, jotta Trollstigenin huipun kaltaisis-
sa paikoissa voisimme keskittyä ihasteluun vaaran 
tunnun sijaan. Rakenteiden avulla suurempi osa 
tällaisista tunteita herättävistä paikoista on hel-
pommin saavutettavissa. 

2.1.3 Kansainväliset retkeily-ym-
päristöt
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kolmion muotoisen tilan. Kulkureitin puupinnassa 
on käytetty ohutta rimoitusta, jonka läpi hiekka ja 
vesi pääsevät valumaan. Rakenne kulkee hieman 
maanpintaa ylempänä ja laskee joissain kohdissa 
luiskana hiekkarannan tasoon. 

Sarviniemeen uimaranta on vastaavanlainen kan-
gasmetsän ympäröimä hiekkaranta kuin tässä 
kohteessa. Tässä suunnitelmassa ehdotetut ratkai-
sut sopisivat hyvin myös Sarviniemeen.

HALF-MILE LINE - West Stockbridge, MA, Yhdysval-
lat

Half-mile line sijaitsee yhdysvalloissa Massachu-
settsin osavaltiossa. Sen on suunnitellut maise-
ma-arkkitehttitoimisto Reed Hildebrand (2003-
2012).Tämä projekti on esimerkki siitä, kuinka 
kulkureitti luonnon keskellä voidaan rakentaa 
luonnon ehdoilla. Puolen mailin reitin (Half-mi-
le line)52 innoituksena oli yksityinen asiakas, joka 
halusi tontilleen alun perin apuja metsänhoitoon, 
niityn laajennukseen ja muihin maisemanhoi-
totoimenpiteisiin. Osa tontista on myös kosteik-
ko- ja suomaata, jonne pääsy oli täysin mahdo-
tonta. Suunnittelutyön edetessä työhön palkattu 
maisema-arkkitehtitoimisto Reed Hilderbrand 
keksi idean yhtenäisestä reitistä, jolla tontti olisi 
saavutettavissa kokonaisuudessaan. Reitti kulkee 
kosteikkoalueen läpi ja siitä haarautuu kaksi reit-
tiä keskemmälle kosteikkoa, jotka päättyvät kat-
selutasanteisiin. Reitin suunnittelu vei yhdeksän 
kuukautta ja työllisti suunnittelijoiden lisäksi koko 
joukon asiantuntijoita biologeista urakoitsijoihin 
ja puuseppiin. Huolellisella suunnittelulla halut-
tiin varmistua ympäristön riittävästä suojelusta ja 
minimoida rakennustöiden aikaiset vauriot. 

Reitin suunnittelussa käytettiin apuna ilmakuvia, 
mutta lopullinen linjaus tehtiin maastossa. Koko 

52 Reed Hilderbrand (2012).

reitti rakennettiin täysin käsityönä ilman koneita. 
Projektin yhteydessä alueelta poistettiin myös vie-
raslajeja. Reitin perustusten toteutuksessa käytet-
tiin ruuvattavia paaluja, joiden asentaminen voi-
daan tehdä käsin ja joiden luontoon kohdistuvat 
vaikutukset ovat erittäin pienet verrattuna muihin 
perustustapoihin. Kansilautana käytettiin paikalli-
sella sahalla valmistettua hemlokki-lautaa.

Half-mile line on palkittu ASLA:n myöntämällä 
tunnustuksella53 sen kulkureitin rakenteesta, joka 
suunniteltiin mahdollistamaan kosteikkoluonnon 
havainnointi ja tutkiminen, mutta on samalla ark-
kitehtuuriltaan intiimi, syvällinen ja dramaattinen. 
Lisäksi koko projekti toimii esimerkkityönä yhteis-
työprojektista kosteikkojen suojelun hyväksi.

53 ASLA (2011).

MACKENZIE FALLS - Grampians National Park, 
Australia

MacKenzie vesiputous sijaitsee Australiassa Gram-
pian kansallispuistossa. Sen rakenteet on suunni-
tellut arkkitehtitoimisto Hansen Partnership Parks  
(2013) Victoria viraston toimeksiantona. Retkeily-
alueen aiemmat rakenteet tuhoutuivat tulvassa 
2012 ja ne haluttiin korvata uusilla. Myös reitin 
linjausta muutettiin uudessa suunnitelmassa. 
Uudella linjauksella saatiin tuotua vesiputouksen 
äänimaailma paremmin mukaan retkeilykoke-
mukseen.50

Reitin linjaus ja kohteessa käytety rakenteet Mac-
Kenzien vesiputouksella ottavat kekseliäästi huo-
mioon ympäristön ominaispiirteen. Kulkemista 
helpottavat rakenteet on rakennettu käyttäen 
luonnonkiveä tai terästä. Teräksinen kulkureitti 
läpäisee vettä eikä ole liukas, vaikka se kastuisi. 
Lisäksi ympäristön aiheuttama korroosio saa ra-
kenteen vain sulautumaan paremmin kalliomaise-
maan. Rakenteelliset ratkaisut kulkureitissä  ovat 
kevyet ja tuovat koko reitille ilmavuutta. 

SEA PARK - Latvia

Sea Park sijaitsee Saulkrastissa Latviassa noin 
tunnin ajomatkan päässä Riikasta. Sen on suun-
nitellut paikallinen arkkitehtitoimisto Substance 
vuonna 2014. Suunnitelman tavoitteena oli yh-
distää Saulkrastin kaupungin keskusta paremmin 
merenrantaan.51 

Suunnitelmassa rannalle sijoitetaan paljon uu-
sia toimintoja, kuten lentopallokenttä, suihkut 
uimareita varten ja oleskelupaikkoja. Kaikkia toi-
mintoja yhdistä puinen kulkulaituri. Kulkureitit 
rajaavat rannasta jokaiselle toiminnolle oman 

50 Hansen Partnership (2018).
51 Substance (2018).
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2.2 Suunnitteluvisio

selvästi maastoon opastein. Kaikkein herkimmissä 
kohdissa käytetään herkkää luontoa suojaavia pit-
kospuurakenteita reitin linjauksessa. 

Toimintojen yhdistäminen yhden reitin varrelle 
ja herkän maaston suojeleminen rakenteilla toi-
mivat myös alueen luontoarvojen ja geologisten 
arvojen suojelukeinoina. On kuitenkin pidettävä 
mielessä myös se, että maisema muuttuu luon-
nostaan jakuvasti samoin kuin alueen käyttö ja 
käyttötarkoitus voivat muuttua. Siksi alueen seu-
ranta on myös tärkeää.

Sarviniemen retkeilyalue on herkkä, luonnonar-
voiltaan ja geologialtaan merkityksellinen retkei-
lykohde, jossa suuri käyttö on kuluttanut maastoa 
jo jonkin verran. Tilanteeseen puututaan juuri oi-
keaan aikaan, sillä alueen virkistyskäyttö on kasva-
massa entisestään Etelä-Karjalan virkistysaluesää-
tiön vuokratessa kohteen retkeilykäyttöön sekä 
vireillä olevan Saimaa Geopark -hankkeen myötä. 

Sarviniemeä kehitetään päiväretkikohteena, 
mutta myös yhtenä Saimaa Geopark -kohteena. 
Pohdin tässä työssä kuinka kävijä voisi oppia Sar-
viniemen retkeilyalueella Saimaan geologisesta 
historiasta, mikä olisi ympäristön kannalta kes-
tävin tapa ohjata retkeilijät näihin kohteisiin ja 
kuinka arvokkas maisema saataisiin parhaiten säi-
lymään muuttumattomana tuleville retkeilijöille. 
Koen, että nämä ovat suunnittelijan tärkeimmät 
tehtävät retkeilyalueiden suunnittelussa, myös 
yleisesti. Näihin tulisi kiinnittää huomiota suun-
nittelussa, sillä ne määrittävät pitkälti retkeilijän 
luontokokemuksen.

Jotta tähän tavoitteeseen päästään, ensimmäi-
senä tehtävänä on tunnistaa ja osoittaa geokoh-
teet maisemassa. Maiseman kehystämisen aja-
tus oli yksi ensimmäisistä teemoista, jota lähdin 
tutkimaan suunnittelutyön alussa. Norjalaisen 
kuvanveistäjän Knut Woldin teos Sognefjell tiivis-
tää yksiselitteisesti ajatuksen maiseman kehystä-
misestä. Retkeilyrakententeet, kuten rakennetut 
katselupaikat, tasanteet tai penkit ovat yksi tapa 
osoittaa katsomisen ja pysähtymisen arvoinen 
paikka maisemassa. Näitä pysähtymisen arvoisia 
paikkoja Sarviniemessä ovat muun muasaa Suu-
ren Sarviniemen kärki, toisen Salpausselän mui-
naisrannat ja Salpausselän päällä sijaitseva sup-
pakuoppa. Jokaisen näiden kohdalle asetetaan 
jokin edellä mainituista rakenteista osittamaan 
geologinenkohde.

Toinen tehtävä on miettiä miten retkeilijät ohja-
taan näihin kohteisiin ympäristön kannalta kes-
tävällä tavalla. Kaikki geokohteet ja muut toimin-
not alueella pyritään yhdistämään yhden reitin 
varrelle. Olemassa olevia reittejä hyödynnetään 
mahdollisuuksien mukaan ja uusi reitti merkitään 

Knut Wold (1953- ), Norjalainen kuvanveistäjä
1995-2010 - Art consultant and curator for the 
Directorate of Public Roads, the National 
Tourist Routs, Norway.

Teos: Sognefjell, 1995-1997
Mitat: 300x300x285 cm
Materiaali: larvikite
Sijainti: Jotunheimen Kansallispuisto, Mefjell, Norja, 
Sognefjelletin turistitien varrella
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KEHYS

Miten retkeilijälle osoitetaan suunnittelun keinoin 

maisemasta arvokkaat kohdat?

OPASTUS

Miten retkeilijöitä ohjataan ja

opastetaan alueella?

SUOJELU

Miten ylläpidetään ja säilytetään 

tunnistetut  luontoarvot?
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Kuva. Sarviniemen venesatama ja uimaranta. 3



593Tässä osassa käyn tarkemmin läpi suunnitelman 
ratkaisuja. Suunnitelman yhdeksi tärkeimmäksi 
osaksi muodostui uuden luontopolun ja sen ra-
kenteiden suunnittelu. Luontopolku, kulkee alueen 
merkittävimpien luonnonnähtävyyksien ohi ja 
tarjoaa kävijälle parhaan mahdollisen elämyksen 
Sarviniemestä. Esittelen alueen yleissuunnitelman, 
saapumisen ja alueella liikkumisen, uudet toimin-
not sekä metsänhoidon. Tämän jälkeen tarkennan 
kolmeen osa-alueeseen:saunan alueeseen, vene-
satamaan ja luontopolkuun ja sen rakenteisiin. 

3 SUUNNITELMA
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3.1 Yleissuunnitelma

Sarviniemen retkeilyalueen maisemasuunnitel-
man tavoitteena on kehittää alueesta arkkiteh-
tuuriltaan mielenkiintoinen, luonnonarvoiltaan 
arvokas ja opetuksellinen retkeily-ympäristö, jos-
sa kävijä voi nauttia luonnon rauhasta, seurata 
lintujen muuttoa sekä oppia Saimaan ja Sarvinie-
men geologisesta historiasta.

Alue tarjoaa mahdollisuuksia ympärivuotiseen 
ja monilajiseen toimintaan. Kattavan ja kestävän 
varustelun ansiosta jokainen retkeilijä, pyöräilijä, 
kouluryhmä, veneilijä, lintubongari, kalastaja ja 
muut vierailijat pääsevät nauttimaan Sarviniemen 
maisemista omalla tavallaan.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön vuokraama 
alue Sarviniemessä on 7,5 ha. Tarkastelualuetta 
on kuitenkin laajennettu tässä työssä, jotta muun 
muassa suppakuopan alue sekä Lomakylän ravin-
tola-alue ja kääntöpaikkana toimiva liikenneym-
pyrä mahtuisivat mukaan suunnitelmaan.

Sarviniemi on suunniteltu päiväretkikohteeksi, 
jossa paikan geologia on yksi suunnittelun merkit-
tävimmistä lähtökohdista. Alueelle on järjestetty 
uusi pysäköinti, suunniteltu uusi saunarakennus, 
uudet tulentekopaikat, kuivakäymälät ja jättei-
denlajittelupisteet, venesataman laajennus sekä 
uusia näköalapaikkoja.Geologiaa on korostettu 
erityisesti linjaamalla uusi luontopolku alueen 

Kartta. YLEISSUUNNITELMA 1:2500

geologisesti merkittävien kohteiden kautta. Polku 
lähtee infokatokselta, joka on yksi uuden sauna-
rakennuksen ympärille keskittyvistä toiminnoista. 

RAKENTAMINEN LUONNONALUEILLA

Vaikka Sarviniemestä ei tehdä luonnonsuoje-
lualuetta vaan retkeilyalue, siellä rakentamisen 
suositukset ja ohjeet ovat saman tapaiset kuin 
suojelualueilla, kuten kansallispuistoissa. 

Työohjeina voidaan pitää seuraavia suosituksia. 
Suuret kuormat ja metsänhoitotyöt, jolloin pai-
kalla liikutaan raskailla koneilla, tehdään talvella 
routa-aikana. Rakennustyön aikana huolehditaan 
riittävästä ympäristön suojauksesta, jossa suo-
jataan mm. rakennettavan alueen lähellä olevat 
puut sekä kenttäkerroksen kasvillisuus rajaamalla 
ne kulkuestein ja suojalaudoin työalueesta. Suo-
jelutoimenpiteistä on ohjeistettava kaikkia raken-
tamisen osapuolia. Mahdollisista työn aikana mai-
semaan kohdistuvista vaurioista tulee myös sopia 
etukäteen. Vauriot tulee korjata ennen töiden 
päättämistä ja toimenpiteistä tulee konsultoida 
suunnittelijaa. Yleisohje on, että jos puita joudu-
taan poistamaan tai niihin tulee suuria vaurioita, 
ne tulee korvata uusilla taimilla. Jos kenttäkerrok-
seen tulee mittavia vaurioita, ne korjataan esimer-
kiksi kuntalla.
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3.1.1 Saapuminen Sarviniemeen ja liikkuminen alueella

Virallisen pysäköinnin puuttuminen on myös ai-
heuttanut laajoja kulumia alueella. Autoja on py-
säköity jopa aivan Suuren Sarviniemen kärkeen, 
lähelle veneenlaskupaikkaa. 

Ohjausta uusille reiteille toteutetaan virkistys-
alueella merkitsemällä haluttu reitti selkeästi 
ja yhdenmukaisesti. Lisäksi poistettaville polun 
osuuksille asetetaan metsänhoitotoimenpiteiden 
yhteydessä lahopuita kulun esteeksi. Fyysinen 
este polulla on yleensä tehokas keino ohjata kul-
ku haluttuun suuntaan. Joissain kohdissa laajalta 
alueelta kulunutta maanpintaa rajataan yhtenäi-
siksi suoja-alueiksi istutusten suoja-aidoilla. Suo-
ja-aitojen avulla rajataan myös uudet polut suun-
nitelman osoittamalla tavalla. 

Kulkua voidaan ohjata tai helpottaa myös rakenta-
malla pitkospuita tai muita rakenteita maastoon. 
Retkeilyalueilla käytetään rakenteita yleensä sil-
loin, kun maasto on erityisen vaikeakulkuista tai 
eroosioherkkää. Kulkua helpottamaan ja maan-
pintaa suojaamaan voidaan rakentaa portaita, 
kaiteita, pitkospuita ja siltoja tai muita rakenteita.

Suunnitelmassa esitän uusia rakenteita luonto-
polulle helpottamaan kulkua. Osa reitistä ja näh-
tävyyksistä on saavutettavissa myös pyörätuo-
lilla liikkuen. Luontopolun rakenteet on esitetty 
osa-aluesuunnitelmassa 3.2.3 Luontopolku ja sen 
rakenteet. Myös saunan alueella katosten välissä 
kulkee puupintainen kulkureitti ohjaamassa kul-
kua.

Pyörällä saapuvat retkeilijät voivat joko autoilijoi-
den tapaan jättää pyöränsä pääpysäköintipaikal-
le. Jos he aikovat jatkaa matkaansa yhteysveneel-
lä, he voivat pysäköidä pyöränsä vierailun ajaksi 
myös venesatamaan tai saunan pysäköintialueel-
le. Ratsastajille on myös varattu oma saapumis-
reitti, joka kulkee pääpysäköintialueen vierestä 
rinnakkain jalankulkureitin kanssa kohti saunan ja 
Pienen Sarvinimien välistä rantaa. 

Kaavio. Saapuminen ja liikkuminen alueella.

Saapuminen alueelle ei ole tällä hetkellä selkeä. 
Vierailija saapuu Sarviniemeen Suur-Saimaantie-
tä, mutta missään risteyksessä ei kuitenkaan mai-
nita Sarviniemen retkeilyalueesta. Ensimmäisenä 
saavutaan Suur-Saimaan Lomakylän vanhalle 
ravintolarakennukselle. Se on saapumistien näky-
män päätepisteenä. Sen edustalle on rakennettu 
liikenneympyrä kääntöpaikaksi. Ympyrän sivusta 
lähtee pieni hiekkatie kohti Sarviniemen kärkeä. 
Tie johtaa aina venesatamaan asti.

Tämän suunnitelman tavoitteena on selkeyttää 
opastusta, jotta saavuttaessa Sarviniemeen ret-
keilijä tietää tulleensa perille. Vanhan Lomakylän 
vastaanoton paikalle järjestetään uusi pääpysä-
köintipaikka. Suunnittelimme pysäköintiä yhdes-
sä Jennin kanssa. Sen sijainti on tarpeeksi kauka-
na retkikohteesta, jolloin retkitunnelma alkaa heti 
saapumisesta. Myös Lomakylän ravintolarakennus 
puretaan ja näin saadaan avattua tärkeä näkymä 
uudelle saunalle. Saavuttaessa alueelle näkymän 
päätteenä on ensin retkeilyalue ja sen jälkeen tie 
kaartaa pysäköintialueelle. Jennin suunnittele-
man saunarakennuksen on tarkoitus kätkeytyä 
maisemaan, mutta talviaikaan se saattaa näkyä 
pysäköintipaikalle asti. Pysäköintialueelle on va-
rattu myös kaksi paikkaa busseille sekä pyöräpaik-
koja. 

Pysäköinnin läpi kulkee huoltoajo saunalle ja ve-
nesatamaan, joiden molempien vieressä on pysä-
köintipaikat mm. liikuntarajoitteisille sekä pyörä-
paikkoja.

Pysäköintialueelta siirrytään kävellen retkeily-
alueelle. Kävelyreitit ovat syntyneet alueelle ret-
keilijöiden liikkuessa siellä ilman rajoituksia. Näin 
alueelle on muodostunut kattava polkuverkos-
to ja tallautunutta metsänpohjaa on paljon. Ne 
kertovat kuitenkin samalla käyttäjien useimmin 
käyttämistä reiteistä, joka helpottaa reittien ja 
kulunohjauksen suunnittelua. Ne näyttävät mitkä 
paikat ovat olleet suosituimpia alueella ja myös 
mitkä ovat olleet helpoimmat reitit sinne pääse-
miseen. 
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Pysäköinti

Kartta. PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN TARKENNOKSET; 
Pääpysäköintialue 1:500,
Saunan pysäköinti 1:500 ja
enesataman pysäköinti 1:500.

Kuva. Pysäköinnin hajauttaminen kol-
meen eri paikkaan vähentää maisemaan 
kohdistuvaa kulutuksen kuormaa.

Henkilöautojen ja bussien pysäköinnissä punnit-
simme monia eri vaihtoehtoja. Muutimme pysä-
köinnin sijaintia ja muokkasimme sen muotoa, 
jotta se sopisi mahdollisimman hyvin maastoon. 
Tavoitteena oli ensin sijoittaa pysäköinti Sarvi-
niemen retkeilyalueeksi vuokratun alueen sisään. 
Sijoitimme sen ensimmäisissä luonnoksissamme 
tässä suunnitelmassa esitetyn saunan pysäköinti-
alueen kohdalle. Tälle paikalle sijoitettu 50 auton 
ja kahden bussin pysäköinti on kuitnekin liian 
keskeisellä ja näkyvällä paikalla.Tämän vuoks pää-
dyimme lopulta siihen, että pysäköintiä on perus-
teltua sijoittaa hajautetusti niin, että suurin osa 
siitä (pääpysäköinti) sijaitsee varsinaisen retkeily-
alueen ulkopuolelle, jotta alueen luonto pääsee 
etusijalle retkikokemuksessa.

PÄÄPYSÄKÖINTIALUE

Henkilöautolla tai bussilla saapuva retkeilijä saa-
puu vanhan Lomakeskuksen ravintolan kohdalle, 
joka on muutettu pysäköintialueeksi. Pysäköin-
tipaikalla on 50 autopaikkaa ja 20 pyöräpaikkaa 
sekä jättö- ja odotustila kahdelle bussille. Huolto-
ajo satamaan kulkee pysäköinnin läpi.

Pysäköinti rakennetaan vanhan liikenneympyrän 
ja purettavan rakennuksen kohdalle. Pysäköinti-
alueen pintamateriaalina on kivituhka. Alueelle 
on pyritty saamaan metsän tuntua jättämällä kes-
kimmäisten kampojen väliin ja bussin odotuspai-
kan eteen kolme metriä metsäkaista, jotka suoja-
taan suoja-aidoin suunnitelman mukaan. 

Pysäköintipaikka sijoittuu maastossa kuusi metriä 
retkeilyalueen päätoiminta-alueita korkeammalle 
ja piiloutuu maastoon saunan alueelta katsottaes-
sa. Sen ympäristössä olevan metsän kehittyminen 
ja ikääntyminen toisi kuitenkin alueelle lisää näkö-
suojaa ja lisäisi retkeily-ympäristön kokemukselli-
suutta. Metsän kehittäminen kuusivaltaisen seka-
kankaan suuntaan olisi esimerkiksi yksi ratkaisu.

SAUNAN PYSÄKÖINTIALUE

Saunan pysäköintialueelle on varattu 5 inva-au-
topaikkaa, 8 traileri- ja autopaikkaa sekä 20 pyö-
räpaikkaa. Liikuntarajoitteisten on helppo siirtyä 
sieltä saunalle kulkulaituria pitkin ja veneilijät voi-
vat säilyttää siellä trailereitaan laskettuaan veneen 
vesille. Traileripaikkoja ei riitä kaikille veneilijöille. 
Liian suuri pysäköinti paikka vaikuttaisi negatiivi-
sesti alueen maisemaan. Jos aluetta halutaan tule-
vaisuudessa laajentaa, veneille säilytyksen sijain-
nille täytyy miettiä muita vaihtoehtoja. 

Pysäköintialueen pintamateriaalina on kivituhka. 
Alue on myös otettu irti tiestä seitsemän metriä, 
jotta pysäköinnin ja huoltotien väliin jäisi laajem-
pi metsäinen alue, jonka taakse pysäköintialue 
kätkeytyy. Autot ja veneet eivät piiloudu kuivaan 
kangasmetsään helposti, mutta seitsemän metrin 
etäisyys tiestä antaa metsälle mahdollisuuden 
kasvattaa riittävän pensaskerroksen. Lisäksi tielle 
ja pysäköintipaikalle satava vesi voidaan ohjataan 
tälle välialueelle, jolloin sitä on mahdollista ke-
hittää tuoreen kuusivaltaisen kankaan suuntaan 
kuten tien toisella puolella saunan ympäristössä.

VENESATAMAN PYSÄKÖINTIALUE 

Venesataman edustalle sijoitetaan 5 autopaikkaa 
ja 20 pyöräpaikkaa. Venesatamasta kulkee yhteys-
vene Lappeenranta-Puumala -väliä. Sen kyydissä 
voi päästä myös pyörällä Kyläniemen puolelle, jos-
ta jatkuu pyöräilyreitti eteläisen Saimaan ympäri. 
Moni pyöräilijä odottaa tällä paikalla kyytiä seu-
raavaan kohteeseen, joten osa pyöräpaikoista voi-
si olla katettuja. Autopaikat on varattu veneiden 
huoltotöiden ajaksi.  Pintamateriaalina pysäköin-
tialueella on kivituhka, kuten koko venesataman 
alueella. Venenesataman pysäköinnin eteen istu-
tetaan uusia lehtipuita täydentämään rantamet-
sän linjaa.
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PÄÄPYSÄKÖINTIALUE 1:500

SAUNAN PYSÄKÖINTIALUE 1:500 VENESATAMAN PYSÄKÖINTIALUE 1:500
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Saapuminen hevosella

Kartta. PUOMIPAIKKA HEVOSILLE 1:500

Rakennedetalji. KIINNITYSPUOMI HEVOSILLE. 

2000
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edellytyksinä ovat vain ajo- ja kevyenliikenteen 
tiestä erillinen reitti hevosille sekä varjoinen kiin-
nityspaikka saapumisen lähelle. Puolustusvoimi-
en harjoitusalueelta voi kuulua ajoittain melua, 
mutta ainakin Sarviniemestä kiinnostuneen hevo-
syrittäjän islanninhevoset ovat hänen mukaansa 
tottuneet meluun.

Puomipaikan rakentamisesta ja alueen retkeily-
alueen käytön laajentamisesta on neuvoteltava 
puolustusvoimien kanssa, kuten myös pääpysä-
köinnin ja suppakuopan kohdalla.

Retkeilemään saapuneet ratsastajat saapuvat 
alueelle pysäköintipaikan vierestä lähtevää reittiä 
pitkin, joka kulkee rinnakkain kävelyreitin kanssa. 
Ratsastajat voivat jättää hevosensa saunan etelä-
puolella olevalle rannalle, jossa on kaksi hevosten 
kiinnittämiseen soveltuvaa puomia. Reitti on joko 
metsänpohjaa tai haketta. Hevosten käyttämän 
reitin tulee olla joustava.

Ratsastajat saapuvat saunalle reittiä pitkin, joka 
kulkee puomeilta pohjoiseen. Matkan varrella on 
tulentekopaikka saunan käyttäjille ja ratsastajille. 
Pienen Sarviniemen hiekkaranta kunnostetaan 
hevosten uimarannaksi ja juomapaikaksi raivaa-
malla pensaskerrastoa. Tasaisessa kangasmaas-
tossa kulkureitti hevosille voi olla tallattu polku, 
mutta jyrkimmissä maastonkohdissa, joissa riski 
eroosiolle on suuri, polun linjaus täytyy harkita 
tarkaan tai käyttää rakenteessa eroosiota estäviä 
rakennekerroksia. Puomien kohdalla pintamaan 
päälle levitetään ensin kuitukangas ja sen päälle 
haketta. Kuitukangasta voidaan käyttää myös jyr-
killä polunosuuksilla estämään eroosiota. Hevo-
sien kiinnittämiseen tarkoitetut puomit jatkavat 
alueen rakenteiden tyyliä.

Ajatus saapumisesta Sarviniemeen hevosella lähti 
paikalliselta hevosyrittäjältä, sillä alue sopii hyvin 
myös ratsastusvaelluksen kohteeksi. Toiminnan 
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PUOMI HEVOSILLE
- puomipaikka yhteensä 12 hevoselle
- puomien kohdalla pintamaan päälle 
levitetään haketta tai purua
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TULENTEKOPAIKKA
pieni tulentekopaikka lähel-
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3.1.2 Toiminnot  ja palvelut

Kaavio. Sarviniemen uudet toiminnot ja palvelut. 

Kuva. Tutkin eri retkikohteiden (esimerkkeinä Repovesi, Nuuk-
sio ja Yosemite) kävijämäärien perusteella, mikä voisi olla 
Sarviniemen arvioitu kävijämäärä tulevaisuudessa. Arvioitu 
kävijämäärä yhteensä noin 18 500 kävijää vuodesssa.

NYKYINEN MITOITUS

• Pysäköinti, venesataman pysäköintipaikka, 8 ap
• Venelaituri, 11 venepaikka + 1 risteilyaluspaikka
• Sauna 
• Kuivakäymälä, 3 kpl 
• Tulentekopaikat, 2 kpl 
• Uimakopit hiekkarannalla
• Näköalapaikka, 1 kpl Sarviniemen kärki

Sarviniemen retkeilyalue varustetaan retkeilijöille 
ja  veneilijöille tarkoitetuilla tulentekopaikoilla, in-
fokatoksella ja opasteilla sekä käymälöillä. Lisäksi 
alueelle järjestetään uusi pysäköinti ja laajenne-
taan venesatamaa sekä uusi luontopolku, jonka 
varrelle osoitetaan näköalapaikkoja.

Suurin osa alueen toiminnoista keskittyy saunan 
ympärille. Vanha sauna puretaan ja tilalle raken-
netaan uusi sauna ja monitoimitila. Kokonaisuu-
teen kuuluu lisäksi katettu ruokailu- ja tulenteko-
paikka, infokatos, käymälät ja uimakopit.  

Nuotiopaikat ja -katokset olivat yksi kyselyiden 
suosituimmista aktiviteeteistä, joita virkistysalu-
een käyttäjät toivoivat alueelle. Tulentekopaikkoja 
on alueella ennestään kaksi. Toinen pohjoisrannal-
la lähellä Suuren Sarviniemen kärkeä sekä toinen 
uimarannan pohjoispäädyssä. Näiden lisäksi uutta 
katoksetonta tulentekopaikkaa ehdotetaan sau-
nan eteläpuolelle saunojien ja ratsastajien käyt-
töön. Venesataman viereen on merkitty varaus 
tulentekopaikalle, mikäli kysyntä kasvaa entises-
tään. Tulentekopaikkojen viereen pohjoisrannalle 
sekä uimarannalle sijoitetaan matala katos poltto-
puita varten. Saunan molempien tulentekopaik-
kojen puut sijoitetaan saunan monitoimitilan alle.

Käymälöitä alueella on ennestään yksi kaksipaik-
kainen käymälä saunan vieressä sekä yksipaik-
kainen käymälä venesataman vieressä. Käymälä-
kapasiteetti kolminkertaistetaan ja järjestetään 
uudelleen sijoittamalla kaksipaikkainen käymälä 
kummankin saapumissuunnan viereen sekä ve-
nesatamaan. 

Pysäköinti järjestetään kolmelle alueelle, jotka 
ovat pääpysäköintialue saapumisen vieressä, sau-
nan pysäköintialue ja venesataman pysäköinti-
alue.

Luontopolun varrelle asettuvat alueen geologiset 
ja historialliset nähtävyydet sekä näköalapaikat. 
Suur-Sarviniemen kärjen oleskelupaikka on yksi 
alueen tälläkin hetkellä merkittävimpiä käynti-
kohteita. Monen retkeilijän lempilaikka on myös 
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pohjoisranta tai venesataman laituri. Uudessa 
suunnitelmassa on alueelle lisätty myös yksi uusi 
näköalapaikka maaston korkeimmalle kohdalle 
suppakuopan reunalle. Suppakuopan lähelle si-
joitetusta näköalatornista avautuu näkymä koko 
retkeilyalueelle. 

Tulevan kävijämäärän arviointi oli tärkeää, jotta 
pystyimme suunnittelemaan palveluiden mitoi-
tusta. Arvioimme yhdessä ohjausryhmän kans-
sa, että kesäkuukausina kävijöitä tulee varmasti 
olemaan eniten, vilkkaimpina päivinä ehkä jopa 
110 henkilöä vuorokaudessa. Tässä on huomioi-
tu muun muassa tehtävän annossa mitoituksen 
tavoitteeksi annettu kaksi bussipaikkaa, 50 auto-
paikkaa, 1 yhteysvenepaikka ja noin 50 venepaik-
kaa. Tutusuin muutamiin eri retkikohteiden kävijä-
tilastoihin, joiden perusteella arvioin Sarviniemen 
vuosittaiseksi kävijämääräksi lopulta noin 18 500 
kävijää. 

UUSI MITOITUS JA TOIMINNOT

Pysäköinti

     Pääpysäköintialue, 50 ap ja 2 bussipaikkaa
     Saunan pysäköintialue, 5 inva-ap ja 8 ap+traileri
     Venesataman pysäköintipaikka, 5 ap
     Puomi hevosten kiinnittämiseen, 2 kpl

Venesatama, 54 venepaikkaa + 1 risteilyaluspaikka

Veneidenlaskupaikka

Sauna

Kuivakäymälät, 6 kpl ja jätteidenlajittelupiste, 3 kpl

Tulentekopaikat, 4 kpl + 1 varaus

Infokatos

Opaste

Jätteiden kierrätyspiste

Uimaranta

Uimakopit

Luontopolu,  2 km

Näköalapaikka, 
     Sarviniemen kärki
     Suppakuopan näköalatasanne
     Näköalatorni

P

WC
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IDEOITA TOIMINNOILLE JA TAPAHTUMILLE

- Retkiluistelu
- Melonta
- Sup-lautailu
- Lumikenkäily
- Avantouinti
- Kalastus, nuotanveto, kalastusretket
- Norpparisteily

- Islanninhevisvaellus
- Lintubongaus
- Joogatunti tai puistojumppaa uimarannalla
- Yritystapahtumia, virkistyspäivät
- Luokkaretket
- Geopark-tapahtumat, geologiaretket
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   Mäntyvaltainen kangas

   Kuusivaltainen sekakangas, koivu ja mänty

   Lentipuuvaltainen rantametsä

   Hakkuualue tai nuori puusto

   Metsänhoitokuvion raja ja numero

   Pihapiiri tai joutomaa

   Rantaruovikko tai hiekkaranta

    Huomionarvoinen luontotyyppi

   Uudet metsänhoitokuviot

SUURI SARVINIEMI

PIENI SARVINIEMI
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3.1.3 Metsänhoito

Tavoitellun metsäretkikokemuksen kannalta tär-
keimmät kuviot ovat 368 ja 368.1. Ehdotan kuvion 
368 jakamista tarkempiin hoitokuvioihin, jotta 
suuremman kuvion sisäiset vaihtelut  ja esimer-
kiksi huomionarvoiset luontotyypit voidaan ot-
taa paremmin huomioon, kuten rantametsän ja 
suppakuopan rehevämpi kasvillisuus sekä Suuren 
Sarviniemen kuiva kangas.

Jatkossa ranta-alueiden metsät ovat oma hoitoku-
vionsa ja sitä hoidetaan rantametsänä. Hoidossa 
suositaan alueella luontaisesti kasvavaa tervalep-
pää. Saunan alue lisätään myös rantametsän ku-
vioon pois lukien saunan alueen sisäpiha.

Suuren Sarviniemen kärki rajataan omaksi eri-
tyishoidon alueeksi. Siellä kiinnitetään huomio-
ta mäntyvaltaisen kangasmetsän vaalimiseen ja 
poistetaan aluskasvustona kasvava kuusi, toisin 
kuin muilla kuvioilla. Kärjen kivikkoinen luonne 
saadaan näin paremmin esiin maisemassa.

Suppakuoppa on tällä hetkellä omalla kuviollaan 
362.2. Sen hoidossa keskitytään jatkossa monila-
jisen sekametsän hoitoon vaalien alueella kasva-
vaa metsälehmusta. Kuvion rajausta laajennetaan 
vastaamaan kasvillisuustyypin nykyistä rajaa. Sup-
pakuoppa on maisemassa keidas keskellä kangas-
metsää. Korostamalla sen ominaispiirteitä retkei-
lijä huomaa luontopolulla kulkiessaan mäntyjen 
lomasta pilkottavan vaaleamman vihreaän värin 
varsinkin keväisin.

Retkeilyalueen runkona toimivilla uudelleen raja-
tuilla kuvioilla 368 ja 368.1 keskitytään hoidossa 
moni-ikäisrakenteisen retkeilymetsän muodos-
tamiseen. Nämä kuviot luovat reunat ja selustan 
retkeilyalueelle. Retkeilijän saapuessa alueelle, 
sen geologiset aarteet ja uudet toiminnot kätkey-
tyvät metsän siimekseen ja paljastuvat vasta, kun 
lähdetään retkelle Sarviniemeen.

Kartta. EHDOTUS METSÄNHOIDOSTA SARVINIEMESSÄ.

Alueen käyttötarkoitus ja samalla myös toiveet 
ympäristön suhteen muuttuvat. Aluetta kehite-
tään retkeilyalueena, jolloin alueen metsän ha-
lutaan olevan virkistävä ja luonnollinen. Lähes 
kaikki suunnittelualueen metsät ovat tällä het-
kellä talousmetsä käytössä ja suurin osa suunnit-
telualueesta kuuluu kuvioon 36854, jota kuvataan 
uudistuskypsänä metsikkönä Metsähallituksen 
vuonna 2015  tekemässä metsänhoitokuviokar-
tassa (liite 3). Kuvion 368 metsän on saanut ikään-
tyä edelleen, mutta tilanne alueen viereisillä ku-
vioilla on muuttunut. Alueella on hiljattain tehty 
hakkuita muun muassa suppakuopan vieressä 
kuviolla 362 ja Salpausselän rinnealuella, kuvioilla 
364.

Alueen metsänhoidon tavoitteena tulevaisuu-
dessa on luoda heti saapumisesta alueelle met-
säretken tuntu. Maisema, joka tarjoaa luonnossa 
liikkumisen iloa ja löytämisen riemua retkeilijälle.
Miellyttävän retkeilymetsän koostumusta ja met-
sänhoitoa on tutkittu monessa eri yhteydessä ja 
tuloksista käy ilmi, että se mitä retkeilijä toivoo 
metsältä, on itseasiassa illuusio luonnollisessa 
tilassa olevasta metsästä55. Ei siis luonnonsuoje-
lualueen tavoin koskemattomaksi jätetty aarnio-
metsä, vaan hyvin hoidettu ulkoilualue, jossa on 
muun muassa pensaskerrosta karsittu pidempien 
näkymien saavuttamiseksi ja poistettu vaarallisia 
puita kulkureittien läheisyydestä. 

Metsäalueiden siirtyminen virkistysmetsäkäyt-
töön tarjoaa samalla mahdollisuuden metsänhoi-
don kuvioiden uudelleenjärjestelyyn, joka edes-
auttaa niiden kehittämistä luontoarvot edellä 
enemmän esimerkiksi moni-ikäisrakenteisen met-
sän suuntaan. Tosin kaikkien alueiden luonnollista 
mäntyvaltaista kangasmetsää kannattaa suosia 
jatkossakin, säilyttäen kuivan kangasmetsän omi-
naispiirteet metsässä. Hoito määritellään jokaisel-
le kuviolle erikseen.

54 METSÄHALLITUS, 2015.
55 Hamberg, L., Löfström, I. (2012). , Hyvärinen, Silja 
(1986). 
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Sarviniemen kärjen ranta 
rajataan omaksi kuviokseen

Sarviniemen kärki erotetaan 
hoitokuviosta 368 omaksi 
erityishoitoalueeksi.

Kuviot 368 ja 368.1 ovat erityisalueiden lisäksi 
merkittävimmät kuviot retkeilyalueen kannal-
ta. Niiden laadukas metsänhoito on perustana 
retkeilyalueen luontokokemukselle. Kokonai-
suutta voidaan täydentää lisäämällä siihen osuus 
kuviosta 361.2.

368.4 ja 368.6 yhdistetään 
kuvioon 368

Kuvio 368.1 rajataan uudelleen niin, että 
se myötäilee nykytilanteen mukaista 
hoitotoimenpidealueiden rajaa

Pienen Sarviniemen ja saunan alueen 
rantametsät sekä suunnittelualueesta 
etelään jatkuva ranta rajataan omaksi 
kuviokseen

Kuvio 365.3 rajataan myös uudelleen 
vastaamaan nykyistä hoitotoimenpi-
dealueen rajaa
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Kuva. Sarviniemien kärjen harjanteella kasvaa muun muassa paljon pieniä kuusen taimia. 
Pensaskerrosta harvennetaan kärjen alueella, jotta sen lohkareinen luonne tulisi paremmin 
esille. 
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Kuva. Retkeilyalueen sisällä metsässä on aukkoja ja se kasvaa harvaa tasaikäistä puustoa. 
Tulevaisuudessa retkeilyalueen metsiä hoidetaan eri-ikäisrakenteisena ja aukot täytetään 
täydennysistutuksin.
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Kuva. Sarviniemen pohjoisrannan tulentekopaikka. 
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3.2 OSA-ALUESUUNNITELMAT

Osa-aluesuunnitelmat on valittu suunnitte-
lualueelta kohdista, joiden retkeilypalveluiden ra-
kenteet vaativat tarkempaa tarkastelua ja suun-
nittelua. 

3.2
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3.2.1 Saunan alue

Kartta. SAUNAN ALUE 1:500

Leikkaus B-B 1:500. Saapuminen saunalle.

Pysäköintipaikalta siirrytään retkeilyalueelle jalan 
polkua pitkin metsän läpi. Alueen toiminnallinen 
keskus, joka rakentuu saunan ympärille, piiloutuu 
metsään. Metsän tuntu muuttuu rehevämmästä 
ja tiheämmästä harvempaan siirryttäessä lähem-
mäs saunan aluetta. Lopulta rakennusten muodot 
alkavat hahmottua metsästä. Tätä saapumista 
käyttävät kaikki bussilla tai henkilöautolla kuten 
myös hevosella tai pyörällä saapuvat retkeilijät.

Saunan alueelle syntyy Sarviniemen retkeily-
alueen toiminnallinen keskus. Siellä on saunan 
lisäksi infokatos, tulenteko- ja ruokailukatos sekä 
kuivakäymälät. Saunan alue toimii myös luonto-
polun alku- ja loppupisteenä. Sen eteläpuolella 
olevalla rannalla on lisäksi pieni tulentekopaikka 
saunan käyttäjille ja ratsastajille.

Osa liikuntaesteisistä vierailijoista voi pysäköidä 
autonsa lähemmäs saunaa käyttäen alueen huol-
toajoon tarkoitettua tietä. Tällä pysäköintipaikalla 
on myös pyöräpaikkoja.

Saunan pysäköinnin suunnalta saavuttaessa met-
säpolulta siirrytään helpommin kuljettavalle ja 
kulutusta kestävälle puutelaiturille, joka kulkee 
rakennusten välissä. Terassin pinnat ja luiskat on 
mitoitettu helppokulkuisiksi. 

Alueen nykyisin kulunut metsänpohja kunnos-
tetaan ja kulku ohjataan muutamille huoltotieltä 
hiekkarannalle kulkeville reitille.

Saunan ja sitä ympäröivien rakennusten katoil-
le tehdään viherkatot. Saunan katto on maksa-
ruohokatto ja muissa on käytetty kunttaa. Nän 
sauna erottuu syksyisin vihreaän metsän keskellä 
punertavana rakennuksena.

Uusilla rakennuksilla on viherkatot. Saunalla 
maksaruohokatto ja muilla kunttaa.
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Näkymä arkkitehtuurisuunnitelmasta. Uimakoppi uimarannalla. JSNäkymä arkkitehtuurisuunnitelmasta. Saapuminen saunan pysäköinti-
alueelta. Etualalla Kuivakäymälä ja jätteidenlajittelupiste. JS

Näkymä arkkitehtuurisuunnitelmasta. Uusi sauna.  JS Näkymä arkkitehtuurisuunnitelmasta. Infokatos.  JS
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Näkymä arkkitehtuurisuunnitelmasta. Ruokailukatos saunalla. JS
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3.2.2 Venesatama

Nykyisen laiturin vieressä oleva vedenalainen kivi 
poistetaan uuden laiturisuunnitelman yhteydes-
sä. Ennen alueella tehtäviä vesirakennustöitä on 
oltava yhteydessä Museovirastoon, jotta veden-
alaista kulttuuriperintöä koskevan inventoinnin 
tarve voidaan arvioida.

Reittivene yhdistää jatkossa Sarviniemen Kylän-
niemeen, Taipalsaareen ja jopa Puumalaan asti. 
Reittivenettä varten säilytetään sille varattu paik-
ka vanhan laiturinosan päädystä, johon suurem-
mat yhteysveneet ja laivat ovat aiemminkin kiin-
nittyneet.

Venesatamaan rakennetaan uusi kuivakäymälä 
ja jätteidenlajittelupiste, jossa on sekajätteen li-
säksi lasin ja metallinkierrätysastiat. Kuivakäymä-
lärakenne jatkaa muiden rakennusten tyyliä ja 
on Jenni Salomaan suunnittelema. Myös tämän 
rakenteen katto, kuten muidenkin käymälöiden, 
on kunttaa kasvava viherkatto. Venesataman py-
säköintipaikalle jää 5 autopaikkaa ja lisätään pai-
kat 20 pyörälle. Laiturille lisätään vesipiste sekä 
penkkejä.

Pysäköintipaikka erottuu tällä hetkellä maisemas-
sa aukkona. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa 
se sulautuu Sarviniemen kärjen rantametsän met-
sänhoitokuvioon. Pysäköintipaikan eteen istute-
taan tai valikoidaan nykyisistä taimista lehtipuita 
kuten koivuja, tervaleppää tai pihlajaa kasvamaan 
sen eteen.

Venestaman mahdollista jatkokehitystä ajatellen 
laiturille on mahdollista tuoda sähköt sekä osa 
pyöräpaikoista voidaan kattaa. Laiturin uusi mitoi-
tus on 54 venettä. Septitankin tyhjennyspaikkaa 
suositellaan, kun veneiden lukumäärä ylittää 50 
veneen. Suuri osa Sarviniemen venesataman ve-
neistä on kuitenkin pieniä perämoottoriveneitä, 
joissa ei ole septitankkia, joten erillistä septityh-
jennypaikkaa ei tarvita. 

TUULISUUSKAAVIO VENESATAMASTA

Lahti on avoin idän ja koilisen puoleisille tuulille. Pidempi 
laiturirakenne toimii aallonmurtajana ja mahdollistaa mm. 
uuden pienvenelaiturin sijoittamisen rannalle.

Kartta. VENESATAMA 1:500.

Suur-Sarviniemen kärjessä sijaitseva venelaituri 
on Taipalsaaren kunnan omistuksessa. Satamaan 
on ajoyhteys huoltotietä pitkin. Laiturissa on muu-
tama venepaikka kuntalaisten veneille sekä yksi 
paikka yhteysveneelle laiturin päässä. Veneily on 
suosittua Saimaalla ja muutama venepaikka lai-
turissa ei riitä kattamaan suurta kysyntää. Veneitä 
on tilanpuutteen vuoksi kerääntynyt Sarvinie-
messä myös rannoille säilytettäväksi. Taipalsaaren 
kunta toivoo, että kaikki veneet ja niiden trailerit 
saataisiin pois rannoilta. Veneilijöiden palveluita 
kehitetään lisäämällä kuntalaisten ja vierailijoiden 
venepaikkoja sekä kunnostamalla laituria ja sen 
ympäristöä. Myös pyöräilijöiden palveluita kehite-
tään sataman alueella lisäämällä sinne pyöräpaik-
koja.

Venepaikkaongelman voidaan ratkaista venelai-
turin laajennuksella. Taipalsaaren kunta on konsul-
toinut laajennuksesta laituriasiantuntijaa. Omassa 
suunnitelmassani ehdotan erilaista venelaiturin 
laajennusta kuin aiemmissa suunnitelmissa. Eh-
dotuksessani nykyistä laituria jatketaan lisäämällä 
laiturin päähän uusi raskasbetoniponttoni laituri. 
Näin saadaan sekä lisää venepaikkoja että aal-
lonmurtaja suojamaan rantaa. Tällä ratkaisulla 
saadaan lisää paikkoja niin uuden laiturin sisä- ja 
ulkopuolelle kuin Sarviniemen rantaan, johon voi-
daan rakentaa uusi laituri. Laiturin ulkoreunalle 
mahtuu pysähtymään yhteysvene tai jopa kaksi. 
Myös vanhan laiturin ulkosivulle voidaan järjestää 
laituripaikkoja leventämällä vanhaa laituria uudel-
la puisella laiturinosalla. Nykyisen laiturin sivut on 
tuettu lohkarein, joiden vuoksi veneiden kiinni-
tys laiturin ulkolaidalle ei onnistu. Uuden puisen 
leiturilaajennuksen avulla myös laiturin ulkolaita 
saadaan hyödynnettyä.

Tuulet lahdella voivat olla ajoittain voimakkaita, 
sillä selkä on monen kilometrin matkalta avoin 
itään. Aallonmurtajan tavoin toimiva uusi lai-
turinosa mahdollistaa kokonaan uuden laiturin 
rakentamisen rannalle ja veneille suojaisan kiin-
nittymispaikan myös rannan tuntumassa, sillä 
vanhan laiturin jatkeena olevaa uutta laiturinosaa 
on käännetty niin, että se suojaa suurempaa osaa 
rannasta. 
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+81.0 Venesataman tontin raja
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merkin kohdalla oleva 
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Leikkaus C-C 1:500. Venesatama.

Vanha laiturin osa, yh-
teysvenepaikka vanhan 
laiturin päässä

Uusi kelluva lairutin osa Venesataman 
pysäköinti

Pengeretyn osan kohdlalle teh-
dään puupintainen laajennos.
Laiturille sijoitetaan penkkejä 
lisäämään viihtyisyyttä. 

Vesi- ja 
sähköpiste
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Luontopolun pitkospuulaituri kulkee 
Sarviniemen kärjen harjanteen päällä

Pohjoisranta
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Näkymä. Venesatama.
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Sarviniemelle saadaan tässä projektissa vihdoin 
myös oma luontopolku, joka täydentää Etelä-Kar-
jalan ylläpitämää retkeilypalveluiden verkostoa 
eteläisellä Saimaalla. Uusi luontopolku Sarvinie-
men kärjestä kertoo retkeilijälle alueen geologi-
sesta historiasta ja myös ihmisen historiasta Sai-
maalla.

Retkeilyalueella kulkeva luontopolku on yhteensä 
2 km pitkä reitti, joka esittelee retkeilijälle Sarvi-
niemeä, alueen geologisesta historiaa ja ihmisen 
historiaa Saimaalla. Luontopolku kokoaa yhteen 
alueelle syntyneet kymmenet yksittäiset reitit. 

Luontopolku muodostaa alueelle pidemmän yhte-
näisen reitin, jonka varrella voi kokea harjualueen 
komean luonnon, Saimaan järvimaisemat, oppia 
Salpausselän ja Saimaan historiasta. Matkalla on 
tulentekopaikkoja, tilavaraus ympäristötaiteelle ja 
näyttelyille, mahdollinen kivikauden ihmisen his-
toriasta Saimaalla kertova teos, vanha tulliasema, 
näköalapaikkoja ja näköalatorni. Reitti alkaa Sau-
nan vieressä sijaitsevalta infokatokselta. Reitti on 
merkitty käyttäen puihin kiinnitettäviä opasteita 
ja opastepylväitä.

Reitin uusi osuus alkaa, kun kuljetaan venesata-
man ohi kohti Sarviniemen kärkeä. Venesatamas-
ta reitti jatkuu kivituhkapintaisena, mutta vaihtuu 
puupintaiseksi pitkospuulaituriksi, kun maasto 
muuttuu kivikkoisemmaksi. Pitkospuurakenne 
kulkee Sarviniemen kärjen katselutasanteelle ja 
sieltä kivikauden rekonstruktiolle, jonka kohdalla 
se muuttuu metsäpoluksi. Rekonstruktiolta luon-
topolku jatkuu kohti maaston korkeinta kohtaa 
Salpausselän päälle. 

Maaston noustessa yhä ylemmäs reitin varrella on 
näkyvissä Saimaan eri vaiheet. Vedenpinnan kor-
keuden vaihtelu näkyy maisemassa rantaterassei-
na. Jokaisen terassin kohdalle voidaan laittaa lisää 
tietoa kyseisestä vaiheesta.

3.2.3 Luontopolku ja sen rakenteet

Kaavio. Sarviniemen luontopolku ha sen nähtävyydet. 

1. Uimaranta
Suuren Sarviniemen ja Pienen Sarviniemen väliselle 
hiekkarannalle on kasautunut reunamuodostuman 
hienoin kiviaines. Uimarannnalle paistaa aurinko 
aina aamusta iltapäivään.

2. Tilavaraus ympäristötaiteelle tai näyttelyille
Purettujen rakennusten kivituhkaiset pohjat on 
jätetty maastoon. Pohjia voidaan hyödyntää sijoit-
tamalla niiden paikalle esimerkiksi ympäristötaide-
teos tai valokuvanäyttely.

3. Suuren Sarviniemen kärki
Sarviniemen kärjestä avautuu alueen näyttävim-
mät näkymät järvelle.

4. Suuren Sarviniemen kärjen lohkareikko
Sarviniemen kärki on syntynyt kun muinaisen 
Saimaan aallot ovat huuhtoneet sen päältä hie-
nomman kiviaineksen pois ja jättäneet jälkeensä 
suurimmat lohkareet. 

5. Huuhtoutunut pohjoisranta
Osa kärjen kiviaineksesta on valunut pohjoisrannal-
le. Pohjoisrannan hiekkaranta on suurta pyöreää 
vedenhiomaa hiekkaa.

6. Tilavaraus kivikauden rekonstruktiolle
Tälle paikalle voidaan sijoittaa Saimaan ihmisen 
elämästä kivikaudella kertova rekonstruktio kivi-
kauden aikaisesta asumuksesta. 

7. Vanha tulliasema
Tällä paikalla on sijainnut muinoin tulliasema, josta 
on nyt jäljellä kiviset perustukset ja savupiipun 
paikka. Tulliaseman vieressä on kuuleman mukaan 
ollut myös hevostalli, mutta sen rakenteet ivät olleet 
enää näkyvissä.

8. Muinaisrannat
Maaston noustessa korkeammalle, retkeilijä kulkee 
reunamuodostuman rinteille muodotuneita mui-
naisrantojen terasseja pitkin maaston korkeimpaan 
kohtaan. Reitin tämä osuus kertoo Saimaan järven 
vaiheista.

9. Suppakuoppa
Ylimmällä rantaterassilla sijaitsee reunamuodos-
tuman sanduurideltaosuus, jossa on myös sup-
pakuoppia. Suppakuopan muodostumaa pääsee 
tarkastelemaan paremmin näköalatasanteelta.

10. Näköalatorni
Suppakuopan näköalatasanteen vastaparina on 
näköalatorni, josta avautuu näkymä koko alueelle 
puiden latvojen yli.

LUONTOPOLUN NÄHTÄVYYDET
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Kuva. Tulentekopaikat 1:25. Tulentekopaikkoja on kolmea eri 
kokoa; katettu ruokailu- ja tulentekopaikka, sekä kahta eri 
kokoista katoksetonta tulentekopaikkaa.

Kuva. Opasteet luontopolulla. Reitti merkki on puuhun kiinni-
tettävä maalattu puukolmio. Infoa sisältävä opaste on maa-
lattu tolppa, johon voidaan kiinnittää esimerkiksi qr-koodi tai 
muuta tietoa, kuten rantaterassin vedenkorkeus.

Yleiset rakenteet

Luontopolun yleisiä rakenteita ovat tulenteko-
paikat, käymälät, opasteet, pitkospuurakenne ja 
portaat. 

Tulentekopaikkoja on yhteensä neljä, joiden lisäk-
si venesataman viereen on mahdollista sijoittaa 
tulentekopaikka. Nuotiopaikkoja on kolmea eri 
kokoa. Suurin katettu tulenteko- ja ruokailupaik-
ka liittyy saunan alueen rakenteisiin. Muut nuo-
tiopaikat ovat ilman katosta. Näistä uimarannan 
ja pohjoisrannan nuotiopaikat ovat isompia ja 
ratsastajille tarkoitettu nuotiopaikka sekä nuotio-
paikkavaraus pienempi.

Luontopolulla käytetään kahdenlaista opastetta. 
Toinen opasteista on yksinkertainen maalattu pui-
nen tolppa kolmioprofiililla. Siihen voidaan lisätä 
erilaisia lisätietoja polulla nähtävistä geologisista 
muodostumista. Tolpan tarkoitus on ennen kaik-

kea kiinnittää retkeilijän huomio, ohjata ja antaa 
lisätietoa esimerkiksi juuri geologiasta. Toinen 
opaste on puuhun kiinnitettävä maalattu puinen 
kolmio. Sen tarkoituksena on olla reittimerkkinä. 
Opasteita on hyvä olla näköetäisyyden päässä 
toisistaan, jotta luontopolku erottuu varsinkin nyt 
alkuvaiheessa muista pikkupoluista ja kulku oh-
jautuu oikealle reitille.

qr-koodi tai 
teksti

esim.vedenpin-
nan korkeus

Saimaa Geopark 
-logo
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Näkymä. Luontopolku Salpausselkää pitkin.
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Pitkospuurakenteet

Luontopolun linjaus Sarviniemen kärjessä on 
suunnitelmassa ohjeellinen. Lopullinen linjaus on 
tarkistettava maastossa, sillä kärjen maasto on hy-
vin monimuotoinen. Tavoitteena on, että pitkos-
puulaiturin linjaus kulkee kärjen männikön välissä 
lohkareiden seassa väistellen ja mukautuen nii-
den sijainteihin. Yksittäiselle puulle tai lohkareelle 
voidaan myös kaivertaa aukko laiturirakenteen 
pintaan.Luontopolulle tulevien pitkospuuraken-
teiden perustamiseen käytetään ruuvipaaluja ku-
ten saunan alueen rakenteissa. 

Ruuvipaalu on helposti asennettava kuumasin-
kitystä teräksestä valmistettu käsin asennettava 
perustuspaalu. Paalut ovat niin pitkiä, että ne 
yltävät routarajan alapuolelle. Yksi paalu kestää 
jopa 1000 kg suuruisen pistekuorman ja myös sen 
vetolujuus on erinomainen. Siksi tuotetta voidaan 
käyttää myös rakennettaessa heikolle maaperäl-
le. Lisäksi tuote voidaan käyttää uudelleen, se on 
täysin suomalainen ja myös Unescon hyväksymä 
perustamistapa suojelualueilla.56 

Sarviniemen kärki on hyvin lohkareista ja niis-
sä maastonkohdissa, joissa ruuvipaalua ei saada 
asennettua, käytetään muita perustamistapoja. 
Vaihtoehtona on esimerkiksi kiveen suoraan pul-
tattava tai maahan upotettava asennuskenkä.

56 PaaluPiste Oy (2018).

Pitkospuurakenteen pintalaudoitus on ohutta 
höylättyä lehtikuusilautaa, joka asennetaan puun 
syihin nähden pystyyn 45 mm välein. Rakenne on 
silloin kestävämpi ja läpäisee hyvin vettä ja myös 
hieman valoa. Rakenne kuivuu isomman rakovälin 
ansiosta nopeammin ja tuo myös enemmän valoa 
sen alle.

Kansilaudoitus asennetaan kulkusuuntaan näh-
den vinottain vaihtelevassa kulmassa suunnitel-
man mukaan. Vinoon asennettu lauta tuo pintaan 
mielenkiintoisen visuaalisen ilmeen ja tukee sa-
malla pitkospuun rakennetta.

Rakenne on tarkoitettu esteettömäksi liikuntara-
joitteisille sen ensimmäisellä osuudella venesa-
tamasta Sarviniemen kärkeen. Laiturirakenteen 
reunaan voidaan asentaa putoamisesteeksi kapea 
tesäksinen lista. 
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Näkymä. Pitkospuurakenne Sarviniemen kärjessä.
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Rakenneleikkaus. PITKOSPUULAITURI 1:25

Laiturirakenne sovitetaan maastoon 
ja rakennetaan mahdollisimman 
lähelle maanpintaa

Ruuvipaalu on mahdollista katkaista 
haluttuun korkeuteen
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Rakennedetalji. PITKOSPUULAITURIN RANEKKEN 1:25

KANSILAUTA
• Lehtikuusta 45 x 65 x 1500 mm
• Asennetaan pystyyn 45 mm välein (11kpl/

jm)
• Kansilaudat asennetaan vinoon vaihtele-

vasti suunnitelman osoittamalla tavalla ja 
reunat tasataan leikkaamalla

KOOLAUS
50 x 100 mm

RUUVIPAALU (PaaluPiste Oy)
• Kuumasinkittyä terästä
• Asennetaan 3m välein, keskim-

mäinen rivi asennetan limittäin 
reunimmaisten kanssa

PUTOAMISESTE
• Kuumasinkittyä 

terästä
• Reitin ensimmäiselle 

osuudelle venesata-
masta Sarviniemen 
kärkeen pitkospuulai-
turin reunaan asen-
netaan putoamiseste

MUU KIINNIKE
Maaston kohtiin, joihin 
ei voida käytettää ruuvi-
paaluja perustustapana 
voidaan käyttää lohkarei-
siin pultein kiinnitettävää 
tolppaa tai muut perustus-
jalkaa 
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Suuren Sarviniemen kärki

Näkymä. Suur-Sarviniemen kärjen näköalapaikka.

Kuva. Penkki näköalapaikalla.

Kartta. SUUR-SARVINIEMEN KÄRJEN NÄKÖALAPAIKKA.

Venesatamasta matka jatkuu kohti Sarvineiemen 
kärkeä. Venesataman hyörinästä siirrytään luon-
nonrauhaan hiekkatietä pitkin, joka maaston 
noustessa muuttu puurakenteiseksi pitkospuu-
laituriksi. Pitkospuulaiturin rakenne on vastaa-
vanlainen kuin saunan luona. Kärjen kulkureitit 
ovat kuitenkin kapeammat ja sen perustustapa on 
herkkään maastoon ja maisemaan soveltuva.

Sarviniemen kärjessä on puinen katselutasanne, 
joka varustetaan penkillä ja kahdella auringonot-
totuolilla. Tasanteen rakenne jatkaa samaa periaa-
tetta pitkospuulaiturin kanssa.

Näköalapaikka on suunniteltu helppokulkuiseksi. 
Laiturirakenteen ja pitkospuurakenteen reunaan 
asennetaan metallinen putoamiseste. Reitti sovi-
tetaan maastoon mahdollisimman loivin kallistuk-
sin. 
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POHJOISRANTA

KATSELUTASANNE

PITKOSPUULAITURI
Laiturirakenne sovite-
taan maastoon ja lopul-
linen linjaus tarkistetaan 
paikalla

Venesatamaan

pyörätuolin 
kääntösäde

penkki

auringo-
nottotuolit

matala metallinen 
reunalista pitkospuu-
laiturin reunassa

pitkospuurakenteen 
tuki- tai ankkurointipiste

3m
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Suppakuopan näköalatasanne ja näköalatorni

Näköalatornin lopullinen sijainti vastaparina 
näköalatasanteen kanssa toimii hyvin niin mai-
semallisesti kuin rakenteellisesti. Luontopolku 
huipentuu suppakuopan syvyyksien kautta näkö-
alatornin huipulle. Samalla nähtävyyksien ranteel-
liset ratkaisut voidaan toteuttaa yhteensopivasti 
niin, että näköalatorni toimii vastapainona näkö-
alalaiturille, jolloin laiturin rakenteista saadaan 
mahdollisimman ilmavan ja kevyen näköiset.  

Havainnekuva. Suppakuopan katselutasanne.

Kartta. SUPAKUOPPA JA NÄKÖALATORNI.

Lopulta saavutaan maaston korkeimpaan koh-
taan. Tälle kohdalle on joskus kauan sitten kerty-
nyt hiekkaa jäätikköjoen mukana. Jäätiköstä ir-
ronneet valtavat lohkareet ovat painuneet siihen 
ja jättäneet jälkeensä suppakuopan. 

Suppakuoppaa ja sen nyt monimuotoista kasvilli-
suutta pääsee ihastelemaan lähemmin katselulai-
turilta. Suppakuoppaa vastapäätä on puolestaan 
näköalatorni, jonne kiipeämällä eteen avautuu 
koko retkeilyalue kokonaisuudessaan. Vuoksen 
puhkeamisen seurauksena vedenpinta laski ny-
kyiselle tasolleen ja paljasti rantaterassit ja aikojen 
saatossa veden kuluttaman Sarviniemen kärjen.

Sarviniemelle on jo aiemmin suunniteltu raken-
nettavaksi näköalatorni.  Se jäi kuitenkin toteut-
tamatta ja nyt sen suunnittelu lisättiin meidän 
tehtäväämme. Jennin suunnittelema näköalatorni 
jatkaa samaa yhtenäistä muotokieltä muun suun-
nitelman kanssa. Vanhassa suunnitelmassa lintu-
tornin paikaksi kaavailtiin Sarviniemen kärkeä. 
Mielestämme Sarviniemen kärki on jo itsessään 
näyttävä maamerkki, eikä se maisemallisesti kestä 
suuria rakenteita. Siksi päädyimme sijoittamaan 
näköalatornin suppakuopan viereen. 

Workshop-päivässä nousi esille, että reunamuo-
dostuman ylimmän reunan tuntumassa on joskus 
sijainnut puolustusvoimien ilmavalvontatorni, 
joka on myöhemmin purettu pois. Näköalatorni 
sijoittaminen  suppakuopan viereen hyödyttäsi 
myös puolustusvoimia. 

Reunamuodostuman ylimmällä tasolla on sup-
pakuoppien täplittämä sanduuriosa. Kävimme 
maastokäynnillä tutustumassa suunnittelualueen 
reunalla sijaitsevaan suppakuoppaan, joka on 
alueen vaikuttavimpia kooltaan ja syvyydeltään. 
Paikalla vieraillessamme olisin halunnut päästä 
tutustumaan kuoppaan lähemmin, josta syntyi 
idea katselulaiturista, jonka avulla vierailija pääsee 
tutustumaan kohteeseen aivan kuopan keskeltä.



99
10 m5 m

+107.0

+1
07

.0

+108.0

Leikkaus D-D

D-D
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LUONTOPOLKU
Uuden luontopolun linjaus seuraa 
alussa olemassa olevan polun linjaa

NÄKÖALATORNI
ks. arkkitehtuuri-
suunnitelma

vanhat käyrät

uudet käyrät

NÄKÖALATASANNE

penkit

oleva tie

Näköalalaituri ja näköalatorni 
toimivat visuaalisena, konsep-
tuaalisena ja rakenteellisena 
vastaparina

Näkymä retkeily-
alueen yli Saimaalle

Näköalalaiturin rakenteet 
yhdistyvät näköalatornin 
rakenteiden kanssakaide
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Leikkaus D-D 1:500. Suppakuopan näköalatasanne ja näköalatorni.

Näköalatorni
arkkitehtuurisuunnitelman 
mukaan

NäköalatasanneSuppakuoppa
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Näkymä. Suppakuopan näköalatasanne.
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Kuva. Sarviniemen pohjoisranta. MM



10344 LOPUKSI
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4.1 Sarviniemi retkikohteeksi -hanke

sema-arkkitehtuuriltaan mielenkiintoinen, 
luonnonarvoiltaan arvokas ja opetuksellinen ret-
keily-ympäristö, jossa kävijä voi nauttia luonnon 
rauhasta, seurata lintujen muuttoa sekä oppia 
Saimaan ja Sarviniemen geologisesta historiasta.

TAVOITTEISSA JA SUUNNITTELUTYÖSSÄ ONNIS-
TUMINEN

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöllä on Sarvinie-
men lisäksi seitsemän muuta kohdetta, jotka ovat 
tulevan Saimaa Geoparkin geokohteita. Nämä 
muut kohteet ovat olleet retkeilykäytössä jo pit-
kän aikaa ja niiden palvelurakenne on päivitetty 
erittäin hyvin nykyiseen käyttöön sopivaksi. Ret-
keilijät ovat olleet tyytyväisiä palveluiden mää-
rään ja laatuun. Näiden kohteiden kohdalla on 
edessä sama arviointiprosessi käyttäjämäärän ja 
palvelurakenteen riittävyyden suhteen kuin tässä 
työssä Sarvinimessä. Sarviniemi tarjoaa tulevai-
suudessa arvokasta tietoa siitä, millaisiin mahdol-
lisiin toimenpiteisiin muiden geokohteiden osalta 
on ryhdyttävä. Samalla virkistysaluesäätiölle tar-
joutuu mahdollisuus yhtenäistää kaikkien aluei-
den ilmettä. 

Saimaa Geoparkin yhtenäistä ilmettä on mietitty 
tällä hetkellä vain opaste- ja infotaulujen kautta. 
Kun geopuistoa suunnitellaan jatkossa kannattai-
si pohtia, voisivatko geokohteet olla myös jollain 
muulla tapaa samanlaiset. Yhdistävä tekijä auttaa 
retkeilijää tunnistamaan geokohteen ja erotta-
maan sen muista retkeilyalueista. Lisäksi, kuten 
visiossa mainitsin aiemmin norjan maisemateistä, 
niissä yksi yhteinen tekijä on myös arkkitehtuurin 
laatu. Jokainen kohde on suunniteltu ajatuksella 
juuri siihen kyseiseen paikkaan, korostamaan niitä 
maiseman piirteitä, joita sillä kohdalla on nähtä-
vissä.

Tässä työssä käytettyjä ideoita ja rakenteita mai-
semasuunnittelun osalta voidaan soveltaa myös 
muihin kohteisiin, mutta niin että jokaissen koh-
teen oma muoto ja maisema, identiteetti ja yk-
silöllisyys ennemmin korostuu, kuin haalistuu 
niiden avulla. Jokainen geokohteista on erilainen 
ja ne tulisi suunnitella paikan geologia huomioon 

TEHTÄVÄ

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on kuntien pe-
rustama virkistys- ja luontopalveluita ylläpitä-
vä organisaatio. Säätiön tavoitteena on turvata 
virkistys-, matkailu- ja retkeilypalveluiden säily-
minen Etelä-Karjalassa järjestämällä vapaa-ajan-
käyttöön soveltuvia palveluita omistamillaan ja 
vuokraamillaan alueilla. Sarviniemi on uusin sää-
tiön vuokraama kohde.

Tehtävänämme on retkeilytoimintojen ja rannan 
yleisen käytön suunnittelu ja ideointi, uusien ra-
kennusten, ulkokalusteiden ja rakenteiden sijoit-
telu ja suunnittelu sekä pysäköinnin ja maisemaan 
kohdistuvien toimenpiteiden suunnittelu.

Työ on tehty yhteistyössä Jenni Salomaan kanssa, 
joka suunnitteli alueen uusien palveluiden raken-
nukset ja niiden rakenteet. Oma osuuteni työstä 
oli retkeilyalueen maiseman ja siihen liittyvien 
rakenteiden suunnittelu, kuten luontopolun ra-
kenteet. 

Pohdimme yhdessä toimintojen sijoittumista 
muun muassa workshop-päivästä saamiemme 
tulosten pohjalta sekä kenttäkäynneillä teke-
miemme havaintojen avulla. Pohdimme myös 
pysäköinnin järjestämistä yhdessä. Laajemman 
pysäköinnin ratkaiseminen alueelle oli haastavaa, 
joten päädyimme lopulta siihen, että se sijoitettai-
siin varinaisen vuokraalueen ulkopuolelle. 

TAVOITE

Tilaajan toiveenaan oli, että Sarviniemestä kehit-
tyisi houkutteleva ja laadukas päiväretikohde, 
jossa on panostettu niin arkkitehtuuriin, palve-
luihin kuin ympäristöön. Tavoitteena on kehittää 
Sarviniemeä osana retkikohdeverkostoa ja vesilii-
kenteen satamapaikkana sekä suunnitella sinne 
toimintaa palvelevat rakennukset, toiminnot ja 
rakenteet. 

Sarviniemen retkeilyalueen maisemasuunni-
telman tavoitteena on kehittää alueesta mai-

ottaen ja käyttäen kohteen geologiaa suunnitte-
lun lähtökohtana. 

Tässä työssä käytetyt opasteet ovat esimerkiksi 
sellaisia, joita voitaisiin käyttää muiden kohteiden 
luontopoluilla. Ne voisivat olla yksi osa Saimaa 
Geopark -opasteiden "perhettä", joista tunnistaa 
juuri Saimaa Geoparkin.

SUUNNITELMAT  VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Sarviniemen retkeilyalueen kehittyessä se hou-
kuttelee alueelle lisää retkeilijöitä ja yleistynyt 
matkailu tulee luultavasti näkymään myös ym-
päröivien saarten mekaanisena kulumisena ellei 
siihen puututa. Eniten suunnitelma tulee vaikut-
tamaan Kyläniemen retkeilyalueeseen, joka on 
myös osa Natura 2000 -verkostoa. Reittiveneyh-
teys tuo alueelle lisää matkailijoita, myös pyöräi-
lijöitä. 

Ihmisen toimista teiden linjaus ja lomakylän 
rakennukset sekä alueen aktiivinen virkistys-
käyttö ovat muokanneet aluetta eniten. Suun-
nittelualueelle raivattiin uusia teitä ajatellen lo-
ma-asuntomessuja.  Nyt viimeistelemättömät tiet 
pistävät silmään maisemassa muuten rehevän 
luonnon keskeltä. Siellä on useampia teitä, jotka 
eivät näytä johtavan mihinkään. Tiet saattavat olla 
varaus loma-asutukselle tai puolustusvoimien lin-
jaamia. Suurin osa teistä ja tielinjauksista on kivi-
tuhka tai sora päällysteisiä.
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SARVINIEMI RETKIKOHTEEKSI -HANKKEEN AIKATAULU SARVINIEMI RETKIKOHTEEKSI -HANKKEEN VAIHEISTUS

”Saimaa geomatkailukohteeksi”-hanke (2014-2016) 
käynnistää Saimaa Geopark projektin. Saimaa Geopark 
ry aloittaan toimintansa vuoden 2017 alussa. Vuoden 
2016 aikan inventoidaan Saimaa Geopark geokohteet. 
Sarviniemi varmistuu 64 muun kohteen lisäksi yhdeksi 
Saimaa Geoparkin viralliseksi kohteeksi.

JOULUKUU 2016

TAMMIKUU 2017

SYYSKUU

TAMMIKUU 2018

HUHTIKUU

KESÄKUU

Sarviniemen retkeilyalue -hanketta käynnistellään. Hank-
keelle perustetaan työryhmä  ja alueen kehittämistä var-
ten haetaan rahoitusta.

Esiin nousee idea retkeilyalueen suunnittleusta yhteistyös-
sä Aalto-yliopiston kanssa.

Hankkeen rahoitus varmistuu.

Ensimmäiset kevättalkoot järjestetään 19.5.
Kesäkuussa järjestetään toiset talkoot 10.6. ja rakenne-
taan nykyiset nuotiopaikat.

Kolmannet talkoot 27.7.

Projektityöntekijä Mari Matikainen aloittaa hakeessa, val-
mistelee asukaskyselyitä sekä talkoiden järjestämistä. Ete-
lä-Karjalan virkistysaluesäätiö vuokraa Sarviniemen 5.5.

Suunnitteluyhteistyö varmistuu

ALOITIMME JENNIN KANSSA PROJEKTISSA SYYSKUUSSA
Ensimmäinen tapaaminen ja kenttäkäynti järjestettiin 
Taipalsaaressa 25.9.
Toinen kenttäkäynti 9.10.
Sarviniemessä järjestetään syystalkoon 21.10.
Toinen tapaaminen pidetään Otaniemessä 1.11. Esitte-
limme alueen luonnossuunnitelman. 7.11. järjestetään 
Geopark-koulutuspäivä Imatralla

12.12. Esittelimme suunnitelmia ja järjestimme Works-
hop-päivän Taipalsaaressa 

8.2. ohjaus Otaniemessä. Esittelimme alueen yleissuunni-
telman

Kolmas kenttäkäynti Sarviniemessä 6.3. Keskustelimme 
samalla hankkeen jatkosuunnittleusta. Virkistysaluesää-
tiö haluaisi toteuttaa ensimmäisen vaiheen suunnitel-
masta kesäkuussa. Jatkamme Jennin kanssa mielelläm-
me projektissa yleissuunnitteluvaiheen jälkeen

Suunnitelman ensimmäisen vaiheen toteutus

1. vaihe

1.vaihe

Esimmäisessä vaiheessa toteutetaan inva- ja traileripysäköin-
nin viereen kuivakäymälä, sieltä rantaan johtava reitti sekä 
infokatos, joka toisessa vaiheessa muutetaan uimarannan 
pukukopiksi.

2. vaihe

Toisessa vaiheessa toteutetaan muut suunnitelman osat: 
Rakennukset, muut kuivakäymälät ja jätteiden lajittelupisteet, 
tulentekopaikat, pitkospuurakenteet.
Suppakuopan näköalatornin ja näköalatasanteen sekä uuden 
pääpysäköintipaikan rakennuslupa ja aikataulu neuvotellaan 
erikseen metsähallituksen ja puolustusvoimien kanssa.

Venesatama:
Venesataman kunnostus on erillisellä tontilla, joka kuuluu 
Taipalsaaren kunnalle. Sen kunnostuksen toteutus on listattu 
kunnan tavoitteisiin ja sitä varten on haettu erillinen rahoitus.
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4.2 Kenttäkäynnit

Kolmannen kenttäkäyntimme teimme 6.3.2018. 
Mukana olivat Hanna Ollikainen ja Marjo Walleni-
us, jotka tulivat hakemaan meidät juna-asemalta 
ja kyyditsivät Sarviniemeen. Päivä oli hyytävän 
kylmä, vaikka pakkasta oli mitattu vain 6 astetta. 
Aurinko paistoi, mutta kylmäksi ilman teki tuuli, 
joka puhalsi taas voimakkaana idän avoimelta se-
lältä. Täydellinen retkeilypäivä, vaikkakin sormet 
meinasivat jäätyä kuvia ottaessa. Kuvat on kuvat-
tu Canon EOS 5D Mark II järjestelmäkameralla.

Teimme Jennin kanssa Sarviniemeen yhteensä 
kolme maastokäyntiä. Ensimmäinen oli 25.9.2017 
ensimmäisen tapaamisen yhteydessä. Mukana 
kenttäkäynnillä olivat Pekka Heikkinen, Marjo 
Wallenius, Mari Matikainen ja Hanna Ollikainen. 
Kävelimme alueen läpi samalla muistiinpanoja 
tehden ja valokuvia ottaen. Ehdimme paikalle juu-
ri ennen ruskaa. Sää oli tyyni, aurinkoinen ja läm-
min. Sarviniemi esitteli meille todella parhaimpia 
puoliaan. Kenttäkäynnillä otetut kuvat on otettu 
Samsung Galaxy S4 zoom kännykkäkameralla ja 
Sony E5823 järjestelmäkameralla.

Toiselle kenttäkäynnille menimme 9.10.2017. Mari 
Matikainen kuljetti meidät silloin paikanpäälle. 
Sarviniemellä oli samaan aikaan museoviraston 
sukeltajaryhmä kartoittamassa Sarviniemen ve-
denalaista maisemaa sekä Risto Järvisalo, joka on 
tutkinut ihmisen asumista ja elämää kivikaudella 
Saimaalla. Saimme kuulla museoviraston sukel-
tajilta, että Saimaalla on käynnissä tutkimukset, 
jonka kunnianhimoisena tavoitteena on löytää 
Saimaan vanhimman asutuksen sijainti. Sarvinie-
mestä ei ole selvitysten mukaan löytynyt asutuk-
seen viittaavia muinaisjäännöksiä, mutta sukel-
tajat ovat löytäneet rantavesistä puiden kantoja, 
jotka voidaan radiohiiliajoituksella ajoittaa 8000 
vuoden päähän. Tämä löydös osoittaa järven ran-
taviivan sijainneen joskus paljon nykyistä alempa-
na. 

Tällä kertaa syksyn ruska oli juuri parhaimmillaan. 
Taivas oli pilvinen ja koimme kuinka voimakas 
tuuli Sarviniemellä voi joskus olla. Voimakkaan 
tuulen vuoksi emme myöskään päässeet veneret-
kelle, jonka olimme ajatelleet tehdä Sarviniemestä 
salmen toisella puolella sijaitsevalle Rastinniemen 
retkeilyalueelle. Kuvat kenttäkäynniltä on kuvattu 
Samsung Galaxy S4 zoom kännykkäkameralla ja 
Sony E5823 järjestelmäkameralla.

Kuvat. Jenni ja minä kenttäkäynneillä. Yllä kuva ensimmäiseltä kenttäkäynniltä 
suppakuopalta. Alla kuva Jennistä kolmannelta kenttäkäynniltä.
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Kuva. Muistiinpanoja kenttäkäynneltä.
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Muutama pyysi myöhemmin lisäksi omaa kaava-
ketta.  Vain pari jätti osallistumatta kokonaan. Vas-
tauksia tuli yhteensä 11.

Ryhmässä ajatukset ja muistot paikasta muodos-
tuivat paperille helpommin. Kävin lähes jokaisen 
kanssa juttelemassa ajatuksista, joita oli syntynyt. 
Saimme tilaisuudesta paljon arvokasta tietoa pai-
kallishistoriasta ja osallistujien omista kokemuk-
sista ja näkemyksistä.

Käydessämme läpi tuloksia, huomasimme, että 
jotkin sanat käsitettiin eri tavalla kuin olimme 
tarkoittaneet tai kartanluku ei ollut kaikille niin 
itsestään selvää. Käymäni kommunikatiivinen 
suunnittelu valmistaa opiskelijan näihin tilantei-
siin ja muistuttaa ammattijargonian sudenkuopis-
ta. Nämä luennot ja keskustelut nousivat elävästi 
mieleeni purkaessamme tilaisuuden antia. 

4.3 Yhteistyö ja osallistaminen

Yhteistyö kunnan ja virkistysaluesäätiön kanssa 
on  toiminut alusta lähtien erittäin hyvin. Esitte-
limme työtä useamman kerran työryhmälle ja 
joka kerralla palaute oli innostavaa ja rakentavaa. 
Pohdimme yhdessä työryhmän kanssa kehitet-
täviä kohtia ja tilaajan puolelta tuli monta hyvää 
huomiota, esimerkiksi vaiheistuksesta.

Järjestämämme yleisötilaisuus paikallisille toi-
mi myös hyin. Tilaisuuden tiedotteessa oli jäänyt 
osallistumisen mahdollisuus kokonaan pois, mut-
ta se ei kuitenkaan haitannut, sillä paikalle saapu-
neet lähtivät lähes kaikki mukaan tehtävään.

Tilaisuuteen osallistui yhteensä 27 henkilöä. Kuul-
tujen kommenttien perusteella suurin osa osallis-
tujista oli paikallisia kalastajia. Monet heistä olivat 
huolissaan oman kalastusharrastuksensa jatkon 
puolesta. Nuotanvetopaikkojen säilyminen poh-
joisrannalla huoletti monia. Paikalla olleista noin 
kaksi kolmasosaa oli miehiä ja ikäjakauma sijoittui 
30 ikävuoden yläpuolelle.

Suunnittelimme tilaisuuteen kolme eri tapaa osal-
listua suunnitteluun. Lopulta toimivin tapa oli 
kyselylomake, jossa oli kartta liitteenä. Useimmat 
osallistujista muodostivat omatoimisesti  pareja 
tai ryhmiä ja vastasivat samaan kaavakkeeseen.  

Kuvat. Talkootöitä ja nuotanvetoa Sarviniemessä. JK
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4.4 Lopuksi

Tämä diplomityö on ollut hieno matka Sarvinie-
men ja Saimaan luontoon. Se on antanut minulle 
paljon uusia näkökulmia ja eväitä retkeilyalueiden 
suunnitteluun. Toivomme Jennin kanssa projektin 
ja yhteistyön jatkuvan Sarviniemi retkikohteeksi 
-hankkeen parissa. 

Kiitokset koko Sarviniemi-hanke tukiryhmälle: 
Marjo Walleniukselle, Samuli Alpille, Mari Matikai-
selle ja Hanna Ollikaiselle työn ohjauskesta ja kan-
nustavista ja innostavista kommenteista. Kiitokset 
myös muille työtä kommentoineille paikallisille 
ja asiantuntijoille: Seppo Revolle, Vesa Krökille 
ja Anne Pyyköselle. Aalto-yliopiston lehtoreille 
ja professoreille Merille, Pekkalle ja Jyrkille työn 
ohjauksesta. Jennille inspiroivasta yhteistyöstä. 
Työkavereille Byman & Ruokosella lennokkaista 
ideoista. Lopuksi vielä suuri kiitos ystäville ja per-
heelle mahtavasta tuesta ja kannustuksesta.
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Kuva. Penkki Suuren Sarviniemen kärjessä.
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LIITTEET

Liite 1. Workshop-päivän karttalomake.

SARVINIEMI RETKIKOHTEEKSI -hanke
Kyselytilaisuus 12.12.2017

1.  Tiedätkö missä Sarviniemi sijaitsee? 
 

Kyllä    /     Ei

2. Millä kulkuvälineellä menisit mieluiten Sarviniemelle?  

     ________________________________________________

3.  Kenen kanssa menisit mieluiten Sarviniemelle?

     ________________________________________________

4.  Mitä retkeilyelämyksiä toivoisit? 

     ________________________________________________

5.  Mikä on suosikkipaikkasi Sarviniemellä? 

     ________________________________________________

6.  Mitä toimintoja kaipaisit?

     ________________________________________________

7.  Merkitse karttaan esimerkiksi suosikkipaikkasi, toimintoja 
joita toivot, paras nuotiopaikka ja mielestäsi kaunein paikka/
alue. Kaikki ideat ja ehdotukset ovat tervetulleita! 

1:3000P
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Liite 2. Workshop-kyselyn kirjalliset tulokset.

SARVINIEMI RETKIKOHTEEKSI -hanke
YLEISÖTILAISUUS 12.12.2017

VASTAUKSET KYSELYYN

1. Tiedätkö missä Sarviniemi sijaitsee?

1. Kyllä
2. Kyllä
3. Kyllä
4. Kyllä
5. -
6. Kyllä
7. Kyllä
8. Kyllä
9. Kyllä
10. Kyllä
11. Kyllä
12. Kyllä
13. Kyllä
14. Kyllä

2. Millä kulkuvälineellä menisit mieluiten Sarviniemeen?

1. Veneellä
2. Polkupyörällä, kanootilla, veneellä
3. Autolla tai veneelle
4. Moottorivene, n.5m. Kalastus/ marjastusreissun välipysähdyspaikkana.
5. -
6. Autolla, kun ei ole venettä.
7. Purjeveneellä, luistellen
8. Auto tai vene, myös laiva isommalle joukolle
9. Veneellä, polkupyörällä
10. Autolla ja veneellä
11. Auto
12. Veneellä
13. Hönkilöautolla (valitettavasti)
14. melomalla

3. Kenen kanssa menisit mieluiten Sarviniemeen?

1. Sukelluskaverin tai kalastuskaverin
2. -
3. Erilaisten kohderyhmien, joille opastusta, esittelyä, koulutusta. Omien vieraiden.
4. Mieluiten tietenkin puolison ja lapsien kanssa, mutta koska Sarviniemelle pääsee autolla, 

on mahdollista että meno yltyy melko villiksi lämpiminä kesäiltoina.
5. -
6. Perheen ja koiran
7. -

8. Perhe, sukulaiset, ystävät, ulkomaalaiset vieraat
9. Perheen ja ystävien
10. Perheen
11. Perhe + vieraat
12. Perhe
13. Yksin usein, joskus ryhmässä
14. Hyvän ystävän

4. Mitä retkeilyelämyksiä toivoisit?

1. Vain rauhaa - en vilkasta satamaa.
2. Saimaannorppa olisi kiva nähdä.
3. Varhaisen esihistoriaan liittyviä toimintoja. Kalastus
4. Tasaisen alustan telttaa varten ja useita makkaranpaistopisteitä.
5. -
6. -
7. Talven- ja kevääntulot hienoa seurattavaa niemen kärjessä
8. Luontopolut, grillikatos, uimaranta, vene- ja kanoottiretket lähivesille hyvällä säällä, 

venekuljetus Rastiniemeen (esim. Pyöräilijät ym.)
9. Soutuvenevuokrausta, lintujen tarkkailua, pienoisgolf
10. -
11. -
12. Luontoelämyksiä, löytämisen riemu, rauha
13. Arktista linnustoa nuotionloimussa
14. Ei tarvitse järjestää. Maisema & paikka riittää. Polttopuita saisi tosin olla.

5. Mikä on suosikkipaikkasi Sarviniemellä?

1. Pohjoisranta 50 metriä rannasta 10 metriä veden alla.
2. Sarviniemen kärki
3. Pohjoisranta
4. Niemen kärjestä avautuu hieno näkymä. Käytännön kannalta hiekkaranta on ollut helppo ja 

nopea rantautumispaikka veneelle, jonka en soisi jatkuvan, mikäli paikalle tulee uimaranta.
5. Pohjoisranta
6. Takaranta ja uimaranta
7. Kärki
8. Pohjoisranta
9. Pohjoisranta eli auringonlaskun ranta
10. Hiekkaranta, Suur Sarviniemen pohjoisranta
11. Laituri ja sen lähistö, missä on hienot maisemanäkymät.
12. Suuren Sarviniemen pohjoisranta
13. Pohjoisranta syksyllä
14. Niemen kärki

6. Mitä toimintoja kaipaisit?

1. En mitään nykyisten lisäksi.
2. Nuotiopaikkoja, joku katos, puucee
3. (ohjattua) muinaistekniikkaan ja arkeologiaan liittyviä aktiviteetteja
4. Edelliseen viitaten, hiekkarannan säilyttäminen uintikäytössä saattaa vaatio toisen, helpon 

rantautumispaikan järjestämisen pienille veneille.
5. Kanootilla vesillepääsypaikka. Autolle pysäköintipaikka. Perhokalastusmahdollisuus 

säilytettävä Sarviniemen kärjessä.
6. Uimarannan perkaus/ pukukopit/ vessat, nuotiopaikkoja, säilytetään nuotanvetopaikat 

ainakin minun elinajan, please!
7. Laituripaikkoja lisää, yöpymismahdollisuus. Puisia kulkuteitä kärkeen. Katos. 
8. Infopiste, valvonta/ vartiointi, hyvä rantautumispaikka veneille, sauna, jätteiden lajittelupiste, 

wc, kioski (pientä syötävää, juotavaa, jäätelöä), riittävästi parkkipaikkoja, lintutorni
9. Laulupaikka yhteislaulua varten, tanssilava pohjoisrannalle
10. Grillipaikka, vessoja, infotauluja alueen historiasta jääkaudelta tähän päivään. Osa infosta 

voisi olla sähköisesti.
11. -
12. Infotaulut, kioski
13. Hieman korkeampi näköalapaikka, ei varsinainen torni yli puiden latvojen
14. Sauna. Yöpymismahdollisuus (teltassa, veneessä). Näkötorni. 

7. Merkitse karttaan esimerkiksi suosikkipaikkasi, toimintoja joita toivot, paras 
nuotiopaikka ja mielestäsi kaunein paikka/ alue. Kaikki ideat ja ehdotukset ovat tervetulleita!
(muita kommentteja sivun alareunassa)

1. Rakennukset pois. Kevyt / kestävä nuotiokatos, opastus on ok.
12. Suunnitelmista paras on kätkö. Sopii hyvin geopark-teemaan. “Löydä kätketyt aarteet”.
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Liite 3. Metsänhoitokuviot, pienennös 75%










