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OTA SUUNNAKSI
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Palvelupiste Terassiravintola Poijussa
• Tietoa Saimaan järviluonnosta
• Neuvontaa retkistä ja reiteistä
• Välineitä vuokrattavana
Service Point at Restaurant Poiju
• Information about the
Lake Saimaa Ecosystem
• Information on Nature
Trails & Routes
• Equipment Rental
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HEAD TO THE LAKE
Neitvuori

MIKKELI
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Terassiravintola Poiju
Vanhanpappilantie 2, Anttola
Puh./Tel. +358 040 652 0788
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Säynätti

Kommelin
luolat

62

P

Luonteri

Otavan
kirkkokivet

Palvelupiste Kallioniemessä
• Tietoa Saimaan kalliotaiteesta
• Neuvontaa retkistä ja reiteistä
• Välineitä vuokrattavana
Service Point at
Restaurant Kallioniemi
• Information about Rock Art
at Lake Saimaa
• Information on Nature
Trails & Routes
• Equipment Rental
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Anttola
M/S Kuutti
M/S Anttola
Anttolan satama Anttolan Poiju

Kallioniemi
Kallioniementie 106, Someenjärvi
Puh./Tel. +358 50 432 8731

M/S Kuutti
Anttolanhovi

P
P

Sydänmaa

Ristiina

M/S Kaunis Veera
Puumalan satama

Varkaantaipale

ANTTOLAN LUONNONKESKUS
ASTUVANSALMEN KALLIOTAIDE

Kallioniemi
Astuvansalmen
kalliomaalaukset

Saimaa, itäisen Suomen aarre, joka tunnetaan kauniista
maisemista, omaleimaisista kaupungeistaan ja kauniista
kaupunkikeskustoistaan, on vahvasti lähellä mikkeliläisten
sydäntä ja jokapäiväistä elämää. Saimaalla ainutlaatuiset
Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2020 kartta-aineisto

geologiset, arkeologiset ja kulttuurihistorialliset
nähtävyydet odottavat kävijöitä.
Mikkeli – Saimaan kaunis kaupunki – ammentaa voimaansa
ympäröivästä luonnosta ja vaalii sen puhtautta.
Lake Saimaa, the treasure of Eastern Finland, is known for
its stunning landscapes, distinctive towns and their beautiful
centres and is close to every Mikkeli-dweller’s heart and
everyday life. The unique geological, archaeological and
cultural history sights of Lake Saimaa are waiting for you.
Mikkeli – the beautiful city by Lake Saimaa – draws its strength
from the surrounding nature and cherishes its purity.

Saimaa geopark -kohteet ovat
tieteellisesti tai maisemallisesti
merkittäviä. Niistä löytyy lukuisia kiinnostavia historiallisia
nähtävyyksiä sekä luontokohteita.
Geopark-opastuskeskus on
Urpolan luontokeskuksessa ja
pääopastaulu Mikkelipuistossa.
www.saimaageopark.fi

The sights of the Saimaa Geopark
are significant both in terms
of science and landscape. They
include numerous fascinating
historical attractions and
stunning nature destinations.
The Geopark Information Centre
is located in the Urpola Nature
Centre and the main information
board can be found in the
Mikkelipuisto Park.

mikkeli.fi/sisalto/palvelut/
kartat-ja-mittaus/kartasto-japaikkatietopalvelut/karttalinkit

Maaherrankatu 22, 50100 Mikkeli
+358 44 794 5669 • matkailu@mikkeli.fi

Kommelin luolat
Kommeli Caves

Otavan kirkkokivet
Otava Church rocks

Kommelin luolat sijaitsevat jylhän
kallioseinämän juurella. Luola on
11 metriä syvä onkalo, jonka leveys
vaihtelee suuaukon neljästä metristä
sisätilan metriin.

Kirkkokivien kutsumanimen uskotaan
johtuvan niiden kirkkosalia muistuttavasta muodosta. Kiviä on pakana-aikoina pidetty seitoina ja uhripaikkana.

The Kommeli Caves are located at the
foot of a steep rocky wall. The cave is an
11-metre deep cavity whose width varies
from four metres at the mouth of the
cave to a metre inside.
Ajo-ohje: Aja Mikkelistä Otavankatua
Rantakylään. Käänny ST1:n kohdalta
vasemmalle Rantakyläntielle. Aja
Pyhälammentielle, josta on opasteet luolille. Polku alkaa osoitteesta
Kommelintie 8, Mikkeli. Metsäpolku
luolille on n. 800 m. PS. Taskulamppu
helpottaa luoliin tutustumista.
Driving instructions: From Mikkeli drive
along Otavankatu towards Rantakylä.
At the ST1 service station, turn left onto
Rantakyläntie. Drive on to Pyhälammentie where you will find signposts to the
caves. The path begins by Kommelintie
8, Mikkeli. The path to the caves is about
800 metres long.
Kommelintie 8, 50600 Mikkeli

M/S Kuutti

The 8 and 12 metre tall erratic boulders
in Otava are believed to have been
named after their church-like shape.
The rocks were considered sacred sites
reserved for sacrifices.
Ajo-ohje: Aja Mikkelistä 5-tietä etelään n. 8 km. Poistu liittymästä numero
22 ja jatka matkaa Tikkalantietä 5,5
km. Parkkipaikalta johtaa Kirkkokiville
n. 700 metrin pituinen polku. Kivien
vieressä on nuotiopaikka.
Driving instructions: Drive south along
Road 5 for about 8 km. Exit at Junction
22 and continue to Tikkalantie. Drive
along Tikkalantie for 5.5 km. From the
parking lot there is about 700 meter long
path to the Church Rocks. Next to the
rocks there is a campfire site.
Tikkalantie 49, Otava

Astuvansalmen
kalliomaalaukset
Astuvansalmi
rock paintings

Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset, Astuvansalmen kalliomaalaukset
sijaitsevat Yöveden rannalla Ristiinassa.
Maalaukset on maalattu 4000–2200 eKr.
jyrkästi kohoavaan kallioseinämään, joka on
maamme laajin yhtenäinen kalliomaalauspinta.
Seinämästä on tunnistettu yli 80 kuviota,
mm. ihmis-, hirvi-, vene- sekä kämmenkuvioita.
Harvinaisin on ”Astuvan Artemikseksi” nimetty
naishahmo keihäs kädessään. Kallio muistuttaa
järveltä katsottuna ihmisen kasvoja, jonka
paikalliset ovat mahdollisesti mieltäneet
jumalaksi tai sen kuvaksi, jolloin paikasta on
muodostunut heille kulttipaikka. Maalauksille
pääsee parhaiten kesäaikaan veneellä,
esim. Kallioniemestä, Anttolanhovista tai
Varkaantaipaleesta.

The rock paintings in Astuvansalmi
are one of the most significant ancient
relics in the whole of Finland, and you
can view them by the shore of Yövesi at
Ristiina. The paintings have been dated
between 4000-2200 BC and they are
made on a steep wall of rock, which
forms the largest continuous area of
rock painting in Finland. More than
80 figures have been identified on the
wall, featuring people, elks, boats and
palm and paw marks. The best-known
and most unusual of them is a female
figure holding a spear, called “the
Artemis of Astuva”. The wall of rock
seems to form a human face when
seen from a distance. Locals might
have thought it to be god or image of
it and that’s why the place has become
a cult place for them. The best way
to get to the rock paintings in the
summer is to book a boat, for example
from Kallioniemi, Anttolanhovi or
Varkaantaipale.

VENEELLÄ*) KALLIOMAALAUKSILLE
BOAT TRIPS**) TO ROCK PAINTINGS
M/S Seiskari ja M/S Rio • Cruises
Vuokrattavana myös soutu-/moottorivene.
Rowing boat / motorboat also for hire.
Kallioniemi, +358 40 196 8855
Varkaantaipale
Jaakko Syrjäläinen, +358 40 5584 541
M/S Kuutti -risteilyt • Cruises
Anttola, +358 44 705 1050
Anttolanhovi, +358 30 4575 200
www.ssvoy.fi
M/S Kaunis Veera -risteilyt • Cruises
Puumala, +358 50 0255 136
RAVINTOLA • RESTAURANT
Kallioniemi, +358 40 196 8855
www.ravintolakallioniemi.fi
OPASPALVELUT*) / GUIDE SERVICES**)
Tiina Leinonen, +358 500 380 032
guidetiina@gmail.com
www.spiritguidesaimaa.com
Helena Partanen (in finnish)
+358 44 0360 417
heleena.partanen@gmail.com
*)
**)

ennakkovarauksella
with advance bookings

Neitvuoren
ulkoilureitit
Neitvuori
hiking trails

Sydänmaan reitti
& Rakokallio
Sydänmaa hiking trail
& Rakokallio gorge
Sydänmaan 5 km:n merkitty retkireitti kulkee metsäisessä maastossa
Anttolassa. Nähtävyytenä on luonnonsuojelualueella jääkauden aikana
syntynyt 10 m syvä ja noin 100 m pitkä, keskeltä haljennut kalliorotko,
Rakokallio. Retkeilyreitin varrella, Metsomäen näköalapaikalta avautuu upeat maisemat ja Mäkilammen rannalla olevan laavun luona voi
uida, sytyttää nuotion sekä yöpyä.
The Sydänmaa hiking trail is 5 km long and runs through forest terrain
in Anttola. A famous sight in the protected area along the route is the
10-metre deep and about 100-metre long gorge in the middle of a split
rock, called Rakokallio. Along the hiking trail, you will find the Metsomäki
viewpoint, which offers a far-reaching panorama of the forest from the
hilltop. On the shore of Lake Mäkilampi there is a lean-to shelter where you
can swim, build a campfire and stay overnight.

Maisemareitit alkavat Neitvuorelta
Anttolasta. Reiteiltä löytyy useita
näköala- ja taukopaikkoja tulisijoineen sekä Hiidenkierros-reitiltä mm.
näyttävä Hiidenkota. Retkeilijän on
hyvä varata riittävästi aikaa patikoidessaan vaativissa maastoissa.
Neitvuoren pysäköintialueen lähellä
on Hiidenlahden laivalaituri.

Ajo-ohje: Aja Mikkelistä 62-tietä 26 km. Käänny oikealle Sydänmaantielle
ja jatka vasemmalle Sipiläntielle. Aja 1,1 km ja käänny oikealle hiekkatielle.
Huom! Kulje vain merkattua ja opastettua polkua pitkin, sillä retkeilyreitin
läheisyydessä on ampumarata.
Driving instructions: Take road 62 for 26 km, turn right onto Sydänmaantie,
continue left onto Sipiläntie and drive for 1.1 km, turn right onto the dirt road.
Please note: There is a shooting range close to the hiking trail. Please keep to
the signposted path.

Neitvuori
Neitvuori Hill
Hiije silimukka
& Hiidenkierros

Neitvuori on yksi Etelä-Savon
korkeimmista vuorista 184 m, jonka
huippu on 110 m Saimaan pintaa
korkeammalla. Neitvuorelta avautuu
näkymät hyvällä säällä jopa kymmenien kilometrien päähän Luonterin
saaristoon, sokkeloiselle Saimaalle.
Paikka tunnettiin ennen Hiidenvuorena, mutta sitä alettiin nimittämään
Neitvuoreksi Isovihan aikaan venäläisiä paenneen neidon syöksyttyä alas
jyrkänteeltä.

Neitvuorentie 660, 52100 Anttola

The 184-metre high Neitvuori Hill is one
of the highest points in South Savo,
its peak being 110 metres above Lake
Saimaa. From Neitvuori, in clear
weather, you will have a beautiful
view for even dozens of kilometres of
forest views and a panorama of the
Luonteri archipelago in the labyrinthine
Lake Saimaa. Before it was known as
Hiidenvuori (“devil’s hill”). Neitvuori
(“maiden’s hill”) was named after a
maiden who plummeted to her death
form the precipice when fleeing the
Russians during the Great Northern War.

Scenic trails start from Neitvuori,
Anttola. By trails there are several
lookout spots with magnificent views
and resting places with campfire
shelters. On Hiidenkierros trail is
an imposing Hiidenkota hut. Hikers
should reserve more time than usual.
Near Neitvuori’s parking lot is Hiidenlahti quay.

HIIJE SILIMUKKA
Hiidenmaan tilan viereiseltä pysäköintialueelta lähtee oranssein
merkein viitoitettu n. 4 km:n
retkeilyreitti ”Hiije silimukka”.
Reitti kiertää Neitvuoren huipulle,
josta on upeat näköalat Saimaalle.
Pysäköintipaikalta on Neitvuoren
laavulle noin kilometri.
Hiijje Silimukka hiking trail is about
4 kilometers long and it starts from
the parking lot next to the Hiidenmaa farm. Trail is signposted by
orange color. Trail circles to the top
of the Neitvuori, which has stunning
views on Lake Saimaa. From parking
lot to the Neitvuori lean-to shelter is
about 1 kilometer.

HIIDENKIERROS
Hiijje silimukalta pääsee Hiidenkierroksen kunnostetuille ja
viitoitetuille poluille. Reitin polut
ovat merkitty maastoon punaisella.
Tätä polkureitistöä pitää kunnossa
Hiidenmaan Retket ry -yhdistys
talkoovoimin.
The renowned Hiidenkierros trails
can be accessed from Hiijje Silimukka
trail. The trails are signposted by red
color. These trails are maintained by
Hiidenmaan Retket ry- association.

Säynätin opastettu 5 km:n retkeilyreitti kulkee Ylä-Säynätjärven maisemissa. Jokilahdentieltä reitille
tultaessa on kota, josta voi ottaa
puita mukaan Säynätsaaressa tai
pohjoisessa niemessä oleville
nuotiopaikoille.

The 5-kilometre-long Säynätti hiking
trail, signposted with yellow signs,
takes you through the landscapes of
Lake Ylä-Säynätjärvi. As you enter
the trail from Jokilahdentie, you
will find a Lapp ’kota’ hut. There are
campfire sites both on Säynätsaari
Island and the headland to the north,
with firewood at the Lapp ’kota’
hut for you to carry to the sites. We
recommend you take a camping axe
with you for chopping the firewood
into smaller pieces.
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Säynätin retkeilyreitti
Säynätti hiking trail
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Rakokallio
Rakokallio gorge

HIIDENKIERROS
Puhtaan järviluonnon sienet ja
marjat odottavat poimijaansa.
Berries and mushrooms waiting
to be picked in pure lake nature.
Ajo-ohje: Aja Mikkelistä 62-tietä n. 3,5 km. Käänny vasemmalle
Metsä-Sairilantielle ja aja n. 4,2 km, jonka jälkeen käänny oikealle
Jokilahdentielle. PS. Ota retkikirves mukaan puiden pienentämistä varten.
Driving instructions: From Mikkeli drive along road 62 for about 3.5 km.
Turn left onto Metsä-Sairilantie and drive for about 4.2 km. Turn right
onto Jokilahdentie.
Saimaan järviluonto on upea retkikohde
ympäri vuoden. Kuvassa näkymä Neitvuorelta.
Lake Saimaa’s nature is stunning hiking attraction
all year round. In the picture view from Neitvuori.

HIIJE SILIMUKKA

