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Vanhoja ja uusia kalamajoja

Muista muita käyttäjiä

Saaristossa liikkujille suojaa tarjoaa myös kuusi
kalamajaa. Kaikki majat ovat saaristossa liikkujien vapaasti käytettävissä. Majoissa on laverit
yöpymispaikaksi muutamalle ihmiselle sekä kamiina ja keittomahdollisuus. Kaupunki huolehtii
majojen polttopuista.

Kalamajat, laavut ja muut saariston rakenteet on
tarkoitettu kaikkien luonnossa liikkujien väliaikaiseen käyttöön. Ensiksi tulleiden tulisikin antaa tilaa seuraaville. Toisia ajatteleva kävijä jättää
seuraavia tulijoita varten kuivia polttopuita ja
siistin ympäristön. Jätteitä varten rantautumispaikoissa on omat keräilypaikat. Fiksu liikkuja
kuitenkin jaksaa viedä pois sen, mitä on tuonutkin. Kalamajoissa ja laavuilla on vieraskirjat, joihin kävijöiden toivotaan kirjoittavan nimensä.

Kauimmaisena etelässä sijaitsee Vatasen kalamaja. Vanhan majan paikalle on pari vuotta sitten pystytetty hirsitupa, johon mahtuu neljä yöpyjää. Hauto-Koistin maja on kalamajoista suurin, sillä sen kaksiosaiseen rakennukseen mahtuu kymmenkunta kävijää.
Suojaisessa paikassa sijaitsevalla Kuusi-Koistin
majalla on ikää liki sata vuotta. Pieneen majaan
mahtuu korkeintaan neljä yöpyjää. Kakssalmisen saareen Iso-Mietin pohjoispuolelle rakennettiin kesällä 2000 uusi maja, johon mahtuu
yöpymään nelisen henkeä.
Suovunniemen edustalla Pohjois-Kallavedellä
sijaitseva Särkän maja valmistui kesällä 1997.
Maja sijaitsee suojaisessa poukamassa ja siinä
on yöpymistilat neljälle kävijälle. Purtosaaren
kalamaja Pelonniemen edustalla on ollut käytössä pari vuotta. Siihenkin mahtuu neljä yöpyjää.

Kysy lisätietoja
Mikäli havaitset puutteita majoissa tai rantautumispaikoissa, ilmoita niistä teknisen viraston
asiakaspalveluun, Suokatu 42 tai 0800 918 511
(maksuton palvelunumero).
Teknisen viraston asiakaspalvelusta saat lisätietoja kalamajoista ja muista saariston rakenteista.
Siellä myydään myös saariston ja muunkin luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia esittelevää
Kuopion ulkoilukarttaa sekä kalastuslupia kaupungin vesialueelle.
Teksti: Eila Pulkkinen
Piirrokset: Helena Rönkä
Valokuvat: Jouko Räsänen
Ulkoasu ja taitto: Tuomas Oinonen
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Kallavedeltä on rauhoitettu noin 60 saarta ja luotoa luonnonsuojelualueiksi, joilla turvataan paitsi
arvokkaan linnuston myös ainutlaatuisen saaristomaiseman säilyminen. Lintuluodot on rauhoitettu maihinnousulta lintujen pesimäajan 1.5.-31.7.

Arvokkaita suojelukohteita
Kallavesi kuuluu Järvi-Suomessa yleiseen järviruokotyyppiin. Rantakasvillisuus on suojaisia lahtia lukuun ottamatta melko vähäistä ja karua. Linnuston tyyppilajeja ovat kala- ja selkälokki, kalatiira ja tukkakoskelo. Melko yleisesti tavataan myös
harmaalokkia sekä useita muita lokki- ja
vesilintulajeja. Maakuntalintumme kuikka pesii
rauhallisilla selkävesillä. Kallaveden tärkeimmät
saaliskalat ovat muikku, ahven ja hauki.
Jääkausi on aikanaan muokannut Kallavedestä
ainutlaatuisen saarten ja veden mosaiikin.
Saarten runsaus ja rantojen mutkaisuus ovatkin
Kallavedelle tyypillisiä piirteitä. Saarten ja luotojen kokonaislukumäärä ei ole tiedossa, mutta
Keski-Kallaveden alueella niitä on arvioitu olevan noin 550. Rantaviivaakin kertyy puolitoistatuhatta kilometriä. Ruotsin kuninkaan 1700-luvulla tekemän lahjoituksen ansiosta kaupunki
omistaa saaristosta huomattavan osan.

Monipuolista luontoa
Vesillä liikkujia varten saaristoon on rakennettu
yli kaksikymmentä nuotiopaikkaa ja kolmisenkymmentä jätepistettä. Suurin osa rantautumispaikoista on Keski-Kallaveden puolella.
Yhdeksästä saaresta löytyy nuotiopaikan lisäksi
laavu. Joissakin saarissa on myös isommille veneille tarkoitettuja ankkurointipaikkoja.
Pienten saarten ja luotojen muodostama KeskiKallaveden saaristo on ainutlaatuinen luonto- ja
ulkoilukohde. Saaret ovat myös suosittuja marjastus- ja sienestysalueita ja kaupungin omistamat vesialueet ovat viehe- ja verkkokalastajien
suosiossa.

Kuopion voi hyvällä syyllä sanoa sijaitsevan Kallaveden kainalossa, sillä järvi muodostaa lähes
kolmanneksen kaupungin pinta-alasta. Pituutta
tällä luode-kaakkosuuntaisella altaalla on 90 kilometriä ja leveyttä enimmillään noin 15 km.
Kallaveden suurin syvänne (noin 70 m) sijaitsee
Hevonperän saaren lounaispuolella.

Rakennettuja rantautumispaikkoja

Kaupunki Kallaveden kainalossa

Kalamajat, laavut ja muut saariston rakenteet on
tarkoitettu kaikkien luonnossa liikkujien väliaikaiseen käyttöön. Ensiksi tulleiden tulisikin antaa tilaa seuraaville. Toisia ajatteleva kävijä jättää
seuraavia tulijoita varten kuivia polttopuita ja
siistin ympäristön. Jätteitä varten rantautumispaikoissa on omat keräilypaikat. Fiksu liikkuja
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Mikäli havaitset puutteita majoissa tai rantautumispaikoissa, ilmoita niistä teknisen viraston
asiakaspalveluun, Suokatu 42 tai 0800 918 511
(maksuton palvelunumero).
Teknisen viraston asiakaspalvelusta saat lisätietoja kalamajoista ja muista saariston rakenteista.
Siellä myydään myös saariston ja muunkin luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia esittelevää
Kuopion ulkoilukarttaa sekä kalastuslupia kaupungin vesialueelle.
Teksti: Eila Pulkkinen
Piirrokset: Helena Rönkä
Valokuvat: Jouko Räsänen
Ulkoasu ja taitto: Tuomas Oinonen

KALLAVEDEN
SAARISTO
KUOPION KAUPUNKI 2001

Kallavedeltä on rauhoitettu noin 60 saarta ja luotoa luonnonsuojelualueiksi, joilla turvataan paitsi
arvokkaan linnuston myös ainutlaatuisen saaristomaiseman säilyminen. Lintuluodot on rauhoitettu maihinnousulta lintujen pesimäajan 1.5.-31.7.

Arvokkaita suojelukohteita
Kallavesi kuuluu Järvi-Suomessa yleiseen järviruokotyyppiin. Rantakasvillisuus on suojaisia lahtia lukuun ottamatta melko vähäistä ja karua. Linnuston tyyppilajeja ovat kala- ja selkälokki, kalatiira ja tukkakoskelo. Melko yleisesti tavataan myös
harmaalokkia sekä useita muita lokki- ja
vesilintulajeja. Maakuntalintumme kuikka pesii
rauhallisilla selkävesillä. Kallaveden tärkeimmät
saaliskalat ovat muikku, ahven ja hauki.
Jääkausi on aikanaan muokannut Kallavedestä
ainutlaatuisen saarten ja veden mosaiikin.
Saarten runsaus ja rantojen mutkaisuus ovatkin
Kallavedelle tyypillisiä piirteitä. Saarten ja luotojen kokonaislukumäärä ei ole tiedossa, mutta
Keski-Kallaveden alueella niitä on arvioitu olevan noin 550. Rantaviivaakin kertyy puolitoistatuhatta kilometriä. Ruotsin kuninkaan 1700-luvulla tekemän lahjoituksen ansiosta kaupunki
omistaa saaristosta huomattavan osan.

Monipuolista luontoa
Vesillä liikkujia varten saaristoon on rakennettu
yli kaksikymmentä nuotiopaikkaa ja kolmisenkymmentä jätepistettä. Suurin osa rantautumispaikoista on Keski-Kallaveden puolella.
Yhdeksästä saaresta löytyy nuotiopaikan lisäksi
laavu. Joissakin saarissa on myös isommille veneille tarkoitettuja ankkurointipaikkoja.
Pienten saarten ja luotojen muodostama KeskiKallaveden saaristo on ainutlaatuinen luonto- ja
ulkoilukohde. Saaret ovat myös suosittuja marjastus- ja sienestysalueita ja kaupungin omistamat vesialueet ovat viehe- ja verkkokalastajien
suosiossa.

Kuopion voi hyvällä syyllä sanoa sijaitsevan Kallaveden kainalossa, sillä järvi muodostaa lähes
kolmanneksen kaupungin pinta-alasta. Pituutta
tällä luode-kaakkosuuntaisella altaalla on 90 kilometriä ja leveyttä enimmillään noin 15 km.
Kallaveden suurin syvänne (noin 70 m) sijaitsee
Hevonperän saaren lounaispuolella.

Rakennettuja rantautumispaikkoja

Kaupunki Kallaveden kainalossa

Matti Karppanen, Kolme oravaa, 1944, KLYY:n taidekokoelma / Kuopion kaupunk

Vanhoja ja uusia kalamajoja

Muista muita käyttäjiä

Saaristossa liikkujille suojaa tarjoaa myös kuusi
kalamajaa. Kaikki majat ovat saaristossa liikkujien vapaasti käytettävissä. Majoissa on laverit
yöpymispaikaksi muutamalle ihmiselle sekä kamiina ja keittomahdollisuus. Kaupunki huolehtii
majojen polttopuista.

Kalamajat, laavut ja muut saariston rakenteet on
tarkoitettu kaikkien luonnossa liikkujien väliaikaiseen käyttöön. Ensiksi tulleiden tulisikin antaa tilaa seuraaville. Toisia ajatteleva kävijä jättää
seuraavia tulijoita varten kuivia polttopuita ja
siistin ympäristön. Jätteitä varten rantautumispaikoissa on omat keräilypaikat. Fiksu liikkuja
kuitenkin jaksaa viedä pois sen, mitä on tuonutkin. Kalamajoissa ja laavuilla on vieraskirjat, joihin kävijöiden toivotaan kirjoittavan nimensä.

Kauimmaisena etelässä sijaitsee Vatasen kalamaja. Vanhan majan paikalle on pari vuotta sitten pystytetty hirsitupa, johon mahtuu neljä yöpyjää. Hauto-Koistin maja on kalamajoista suurin, sillä sen kaksiosaiseen rakennukseen mahtuu kymmenkunta kävijää.
Suojaisessa paikassa sijaitsevalla Kuusi-Koistin
majalla on ikää liki sata vuotta. Pieneen majaan
mahtuu korkeintaan neljä yöpyjää. Kakssalmisen saareen Iso-Mietin pohjoispuolelle rakennettiin kesällä 2000 uusi maja, johon mahtuu
yöpymään nelisen henkeä.
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Karhonvedellä sijaitseva Purtosaaren maja on ollut käytössä pari vuotta.
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Särkän maja sijaitsee PohjoisKallavedellä.
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kesällä 2000.
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Metsänvartijan asuntonakin toiminut Hauto-Koistin maja on
kalamajoista suurin.
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Vatasen maja sijaitsee kauimpana etelässä.
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