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ETELÄ-KONNEVEDEN
KANSALLISPUISTO 

(luontoon.fi): 

urly.fi/XRR

METSÄHALLITUKSEN
RETKIKARTTA:

urly.fi/13E3

RAUTALAMMIN 
MUSEON

TARINAKARTTA:

urly.fi/XRK

Muistathan, että 
metsäpalovaroituksen aikana 

tulenteko on kokonaan kielletty, 
retkikeittimen käyttäminen on 
sallittua erityistä varovaisuutta 

noudattaen.

Kivisalmen kierros on helppo 3 km pituinen melontareitti. Reitti alkaa Kivisalmen kievarilta, jossa on satama ja kesäisin 

grilli-kioski. Kivisalmi sijaitsee Rautalammin ja Konneveden rajalla. Kivisalmen silta on 69-tien todellinen maisemakohde. 

Reitti kulkee Timosensaaren ympäri ja 69 -tien alitse. Vanhan kivisillan kupeessa olevalla levikkeellä voi käydä 

tutustumassa Lentoturmien muistomerkkiin. Reitti saattaa olla haasteellinen kovalla pohjoistuulella. Parkkipaikan lähellä 

sijaitsevaan matkamiehen karsikkoon matkalainen voi käydä merkitsemässä omat puumerkkinsä. Lähtöpaikan laivalaituriin 

on rakennettu kanoottiaskelma, josta meloja on helppo lähteä vesille.

Lentoturmien muistomerkki pystytettiin Kivisalmeen v. 2015 kahden talvi- ja jatkosodassa pudonneen suomalaisen 

pommikoneen muistoksi. Talvisodassa v. 1939 BL-110 pommikone eksyi lumimyrskyssä ja tuhoutui törmättyään 

rantakallioon Etelä-Konneveden Hämeenniemessä. Turmassa menehtyi kolme suomalaista sotilasta. Jatkosodan aikana 

v. 1941 DB-14 pommikone joutui koelennolla syöksykierteeseen ja putosi Etelä-Konneveteen Lokkisaaren ja Honkasaaren 

väliin. Sekä koneen ohjaaja että tähystäjä menehtyivät.

KIVISALMEN KIERROS, 3 km

Aloitus- ja lopetuspaikka: 
Kivisalmen kievari, Rautalammintie 1935, Konnevesi
Koordinaatit: 
P 62° 39,901’ ja I 26° 34,029’   
Karttalinkki: 
https://goo.gl/8Ia6GL

Vaativuus: 
Helppo

Soveltuvuus: 
Reitti sopii melonnan perustaidot hallitsevalle 
melojalle, joka osaa lukea karttaa. 
Kesto: 
0,5–1 tunti
Nähtävää: 
Kivisalmen satama, Matkamiehen karsikko, Lentoturmien 
muistomerkki
Reittimerkkinät:
Reitillä ei ole reittimerkintöjä

Palvelut ja nähtävyydet:
• Kivisalmen kievari: hampurilaisravintola, baari ja grilli
• Kivisalmen silta
• Lentoturmien muistomerkki
• Matkamiehen karsikko
• KalajaRetkeily ja Konneveden Luontopalvelut: kajakkien vuokraus tilauksesta

Etelä-Konneveden melontareitit

Konneveden kunta
Matkailuinfo p. 040 700 9178
www.konnevesi.fi

Rautalammin kunta
Matkailuinfo p. 040 647 5277
www.rautalampi.fi

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Etelä-Konnevesi
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Kiv isa lmi

T imosensa lmi

Pakar inse lkä

Kivisalmi

Lentoturmien muistomerkki

Honkasaar i

Timosensaar i
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 Venesatama

 Nähtävyys

 Kahvila

 Parkkipaikka

 Melontareitti


