•
•
•
•
•
•
•

voit tehdä tulen vain tarkoitukseen osoitetulla
nuotiopaikalla. Palovaroitus koskee myös
nuotiopaikkoja!
et häiritse rakennusten käyttöä
voit marjastaa ja sienestää myös luonnonsuojelualueilla, mutta muutoin liikut luonnonsuojelualueilla polkuja pitkin
viet pois tuomasi roskat ja jätteet
jätät laavun ja sen ympäristön siistiin kuntoon
sinua koskevat jokamiehen oikeuksien lisäksi
myös jokamiehen velvollisuudet
saaren ympärillä olevat salmet ovat
talvella usein sulia.
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puh. (017) 182 127
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Kysy lisätietoja!
MIKKELI
JYVÄSKYLÄ
SATAMA

KUOPIO MATKUSTAJA-

SI
E

PUIJO
Karhonsaaressa olevat rakennukset (huvilat, sauna
ja kuivaamo) pihapiireineen ovat Savo-Karjalan luontopiirin hallinnassa. Saaressa liikkujien tulisi käyttää
rakennusten ohi kulkevia polkureittejä.

KA
LL
KARHONSAARI
AV

Puista ja pensaista kerrotaan saaren itäosassa kiertelevällä opastetulla puulajipolulla. Länsiosassa on
luonnonsuojelualueiden kautta kulkeva Karhonkierron polkureitti. Parin kilometrin mittaiset polkureitit
on merkitty maastoon.
Karhonsaari on varattu kuopiolaisten ja muiden
luonnon ystävien virkistyskäyttöön. Kävijöitä varten
on etelärannalle rakennettu laavu jätepisteineen ja
käymälöineen. Isommille veneille on kunnostettu
pohjoisrannalla oleva laituri.

RANTATOIVALA
JOENSUU

IISALMI

Näin pääset Karhonsaareen
Saaren historiaa

Jylhiä kallioita ja rehevää luontoa

Karhonsaari mainitaan ensimmäisen kerran 1800-luvun alussa käydyn Suomen sodan yhteydessä.
Toivalassa oli tuolloin Suomen armeijan tukikohta
ja Karhonsaaren kallioita käytettiin ilmeisesti tähystyspaikkana. Suomen joukkoja johti eversti Sandels,
jonka nimeä kantavat Ranta-Toivalan puoleisella kalliolla olevat kiviset pöydät ja penkit.
Saari liittyy myös Kuopion seudun sahateollisuuden
historiaan, sillä sinne perustettiin vuonna 1875 Pohjois-Savon ensimmäinen höyrysaha. Parhaimmillaan
yli 200 ihmistä työllistäneen sahan toiminta lopetettiin vuonna 1910.
Eniten Karhonsaaren kehitykseen lienee vaikuttanut
Kymi-yhtiö, jonka omistuksessa saari oli vuosina
1916–1982. Saarta käytettiin tuolloin maatalouden
harjoittamiseen ja metsänhoitajien kesänviettopaikkana. Karhonsaaressa asui tilanhoitaja, joka huolehti
pelloista ja karjasta. Käytön vähennyttyä 1960-luvulla pellot metsitettiin ja karjasta luovuttiin. Kuopion
kaupungin omistukseen tämä noin 53 hehtaarin suuruinen saari tuli vuonna 1982.

Luonnon ystävien tukikohta
Lähestyipä Karhonsaarta etelästä tai pohjoisesta,
tulijaa vastaanottavat parikymmentä metriä Kallaveden yläpuolelle kohoavat komeat kalliot. Sekä RantaToivalan puolella oleva Kallioharjanne että eteläinen
Kokkovuori ovat Natura 2000 -verkostoon kuuluvia
suojelualueita, jotka säilytetään luonnontilaisina aarnialueina.

Monenlaisia puita ja pensaita
Karhonsaaresta voi tällä hetkellä löytää noin 90 erilaista puuta ja pensasta. Perustan puulajipuistolle loi
Kymi-yhtiö, joka vuosina 1916–1957 istutti saareen
kolmisenkymmentä erilaista puuta ja pensasta. Tältä
ajalta on säilynyt muun muassa komeita lehtikuusia,
lehmuksia ja tammia. Myös alppiruusujen vanhin osa
on peräisin Kymi-yhtiön ajalta.

Jylhien kallioiden vastapainoksi saaressa on rehevää
lehtokasvillisuutta. Luonnonvaraisia putkilokasveja on
löydetty 170 ja sammaliakin nelisenkymmentä lajia.
Maaston ja kasvillisuuden vaihtelut mahdollistavat
myös monipuolisen eläimistön viihtymisen alueella.
Luonnonsuojelualueiden ulkopuolisia metsiä hoidetaan puistometsinä. Puulajipuiston hoidon lähtökohtana ovat istutettujen puiden ja pensaiden vaatimukset.

Puulajipuiston hoito ja kehittäminen aloitettiin uudelleen 1980-luvun loppupuolella. Puulajipuisto samoin
kuin muukin saari oli tuolloin ollut parikymmentä
vuotta hoitamatta, minkä seurauksena istutukset
olivat ränsistyneet ja polut olivat kasvaneet umpeen.
Kaupungin toimesta saaressa on tehty erilaisia raivaus- ja hoitotöitä. Puulajipuistoon on lisäksi istutettu
useita kymmeniä koti- ja ulkomaisia puita ja pensaita. Lajistoa on esitelty tarkemmin esitteen kääntöpuolella.
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KA
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Puista ja pensaista kerrotaan saaren itäosassa kiertelevällä opastetulla puulajipolulla. Länsiosassa on
luonnonsuojelualueiden kautta kulkeva Karhonkierron polkureitti. Parin kilometrin mittaiset polkureitit
on merkitty maastoon.
Karhonsaari on varattu kuopiolaisten ja muiden
luonnon ystävien virkistyskäyttöön. Kävijöitä varten
on etelärannalle rakennettu laavu jätepisteineen ja
käymälöineen. Isommille veneille on kunnostettu
pohjoisrannalla oleva laituri.

RANTATOIVALA
JOENSUU

IISALMI

Näin pääset Karhonsaareen
Saaren historiaa

Jylhiä kallioita ja rehevää luontoa

Karhonsaari mainitaan ensimmäisen kerran 1800-luvun alussa käydyn Suomen sodan yhteydessä.
Toivalassa oli tuolloin Suomen armeijan tukikohta
ja Karhonsaaren kallioita käytettiin ilmeisesti tähystyspaikkana. Suomen joukkoja johti eversti Sandels,
jonka nimeä kantavat Ranta-Toivalan puoleisella kalliolla olevat kiviset pöydät ja penkit.
Saari liittyy myös Kuopion seudun sahateollisuuden
historiaan, sillä sinne perustettiin vuonna 1875 Pohjois-Savon ensimmäinen höyrysaha. Parhaimmillaan
yli 200 ihmistä työllistäneen sahan toiminta lopetettiin vuonna 1910.
Eniten Karhonsaaren kehitykseen lienee vaikuttanut
Kymi-yhtiö, jonka omistuksessa saari oli vuosina
1916–1982. Saarta käytettiin tuolloin maatalouden
harjoittamiseen ja metsänhoitajien kesänviettopaikkana. Karhonsaaressa asui tilanhoitaja, joka huolehti
pelloista ja karjasta. Käytön vähennyttyä 1960-luvulla pellot metsitettiin ja karjasta luovuttiin. Kuopion
kaupungin omistukseen tämä noin 53 hehtaarin suuruinen saari tuli vuonna 1982.

Luonnon ystävien tukikohta
Lähestyipä Karhonsaarta etelästä tai pohjoisesta,
tulijaa vastaanottavat parikymmentä metriä Kallaveden yläpuolelle kohoavat komeat kalliot. Sekä RantaToivalan puolella oleva Kallioharjanne että eteläinen
Kokkovuori ovat Natura 2000 -verkostoon kuuluvia
suojelualueita, jotka säilytetään luonnontilaisina aarnialueina.

Monenlaisia puita ja pensaita
Karhonsaaresta voi tällä hetkellä löytää noin 90 erilaista puuta ja pensasta. Perustan puulajipuistolle loi
Kymi-yhtiö, joka vuosina 1916–1957 istutti saareen
kolmisenkymmentä erilaista puuta ja pensasta. Tältä
ajalta on säilynyt muun muassa komeita lehtikuusia,
lehmuksia ja tammia. Myös alppiruusujen vanhin osa
on peräisin Kymi-yhtiön ajalta.

Jylhien kallioiden vastapainoksi saaressa on rehevää
lehtokasvillisuutta. Luonnonvaraisia putkilokasveja on
löydetty 170 ja sammaliakin nelisenkymmentä lajia.
Maaston ja kasvillisuuden vaihtelut mahdollistavat
myös monipuolisen eläimistön viihtymisen alueella.
Luonnonsuojelualueiden ulkopuolisia metsiä hoidetaan puistometsinä. Puulajipuiston hoidon lähtökohtana ovat istutettujen puiden ja pensaiden vaatimukset.

Puulajipuiston hoito ja kehittäminen aloitettiin uudelleen 1980-luvun loppupuolella. Puulajipuisto samoin
kuin muukin saari oli tuolloin ollut parikymmentä
vuotta hoitamatta, minkä seurauksena istutukset
olivat ränsistyneet ja polut olivat kasvaneet umpeen.
Kaupungin toimesta saaressa on tehty erilaisia raivaus- ja hoitotöitä. Puulajipuistoon on lisäksi istutettu
useita kymmeniä koti- ja ulkomaisia puita ja pensaita. Lajistoa on esitelty tarkemmin esitteen kääntöpuolella.
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voit tehdä tulen vain tarkoitukseen osoitetulla
nuotiopaikalla. Palovaroitus koskee myös
nuotiopaikkoja!
et häiritse rakennusten käyttöä
voit marjastaa ja sienestää myös luonnonsuojelualueilla, mutta muutoin liikut luonnonsuojelualueilla polkuja pitkin
viet pois tuomasi roskat ja jätteet
jätät laavun ja sen ympäristön siistiin kuntoon
sinua koskevat jokamiehen oikeuksien lisäksi
myös jokamiehen velvollisuudet
saaren ympärillä olevat salmet ovat
talvella usein sulia.
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KARHONSAAREN PUUT JA PENSAAT
Havupuut
1. Palsamipihta (Abies balsamea)
2. Lännenpihta (Abies lasiocarpa)
3. Siperianpihta (Abies sibirica)
4. Kataja (Juniperus communis)
– pilarikataja (Juniperus communis ’Suecica’)
5. Euroopanlehtikuusi (Larix decidua)
6. Siperianlehtikuusi (Larix sibirica)
7. Kurilienlehtikuusi (Larix x gmelini var. japonica)
8. Japaninlehtikuusi (Larix x kaempferii)
9. Henrinlehtikuusi (Larix x marschlinsii)
10. Kuusi (Picea abies)
11. Kultakuusi (Picea abies ’Aurea’)
12. Purppurakuusi (Picea abies ’Cruenta’)
13. Pesäkuusi (Picea abies ’Nidiformis’)
14. Surukuusi (Picea abies ’Pendula’)
15. Engelmannin kuusi (Picea engelmannii)
16. Valkokuusi (Picea glauca)
17. Kartiovalkokuusi (Picea glauca ’Conica’)
18. Mustakuusi (Picea mariana)
19. Okakuusi (Picea pungens)
20. Serbiankuusi (Picea omorika)
21. Sembramänty (Pinus cembra)
22. Kontortamänty (Pinus contorta)
23. Vuorimänty (Pinus mugo)
24. Makedonian mänty (Pinus peuce)
25. Mänty (Pinus sylvestris)
26. Douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii)
27. Euroopanmarjakuusi (Taxus baccata)
28. Japaninmarjakuusi (Taxus cuspidata)
29. Kanadantuija (Thuja occidentalis)
30. Koreantuija (Thuja koraiensis)
31. Jättituija (Thuja plicata)
Lehtipuut
32. Vaahtera (Acer platanoides)
33. Tataarivaahtera (Acer tataricum)
34. Hevoskastanja (Aesculus hippocastanum)
35. Tervaleppä (Alnus glutinosa)
36. Visakoivu (Betula pendula ’Carelica’)
37. Taalainkoivu (Betula pendula ’Dalecarlica’)
38. Kyynelkoivu (Betula pendula ’Youngii’)
39. Saarni (Fraxinus excelsior)
40 Punasaarni (Fraxinus pennsylvanica)
41. Haapa (Populus tremula)
42. Hybridihaapa (Populus tremula x tremuloides)
43. Palsamipoppeli (Populus balsamifera)
44. Tuoksupoppeli (Populus suaveolensis)
45. Berliininpoppeli (Populus x berolinensis)
46. Ruhtinaanpoppeli (Populus ’Rasumowskiana’)
47. Tuomi (Prunus padus)
48. Tammi (Quercus robur)
49. Valkopaju (Salix alba)
50. Hopeapaju (Salix ’Sibirica’)
51. Salava (Salix fragilis)
52. Terijoensalava (Salix fragilis ’Bullata’)
53. Halava (Salix pentandra)
54 Kotipihlaja (Sorbus aucuparia)
55. Japaninpihlaja (Sorbus commixta)
56. Suomenpihlaja (Sorbus hybrida)
57. Ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia)
58. Metsälehmus (Tilia cordata)
59. Isolehtilehmus (Tilia platyphyllos)
60. Vuorijalava (Ulmus glabra)
61. Kynäjalava (Ulmus laevis)

Lehtipensaat
62 Isotuomipihlaja (Amelanchier spicata)
63. Pähkinäpensas (Coryllus avellana)
64. Mustamarjaorapihlaja (Crataegus douglasii)
65. Aitaorapihlaja (Crataegus crayana)
66. Tyrni (Hippophae rhamnoides)
67. Kuusamat
– Lehtokuusama (Lonicera xylosteum)
– Sinikuusama (Lonicera caerulea)
– Kehtokuusama (Lonicera involucrata)
– Rusokuusama (Lonicera tatarica)

68. Puistoalppiruusut
– Mustilanalppiruusu (Rhododendron
brachycarpym subsp. tigerstedtii)
– ‘Elviira’ (Rhododendron ‘Elviira’)
– ‘Helsingin yliopisto’ (Rhododendron
‘Helsingin yliopisto’)
69. Huurrepaju (Salix daphnoides)
70. Punapaju (Salix purpurea)
71. Amurinsyreeni (Syringa amurensis)
72. Unkarinsyreeni (Syringa josikaea)
73. Villaheisi (Viburnum lantana)

