
KUSTAVIN LUONTO- JA 

KULTTUURIPOLKU 
 

Kustavin luonto– ja kulttuuripolku kul-
kee noin 4 kilometriä Kivimaan kulttuu-
rimaisemassa ja taajamaa ympäröivissä 
lehdoissa ja kallioilla. Rengasreitin yksi 
lähtöpiste on kunnanviraston pihassa. 
Myös kirkon tai urheilukentän  P-
paikkaa voi käyttää lähtöpisteenä. Rei-
tin varrella on 20 opastaulua, jotka ker-
tovat alueen luonnosta ja Kustavin 
kulttuurihistoriasta.  

 

 

 

 

  

Selkämeren Kansallispuiston Ystävät ry 
on tuottanut luontopolun tekstit ja 
Google Map -kartan. EU:n Maaseutura-
haston LEADER-ohjelma on osittain ra-
hoittanut tämän polkuhankkeen. Paikal-
lisina kumppaneina hankkeessa ovat toi-
mineet Kustavin Kirjallisuusyhdistys ry, 
Kustavin Matkailuyhdistys ry ja Kustavin 
kunta.  

Kustavin kunta on teettänyt polun opas-
teet ja rakenteet maastoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Kustavin Luonto– ja kulttuuripolku on to-
teutettu Kustavin suuren kirjailijan Volter 
Kilven hengessä. Merellinen polku 
ulottuu Ströömin rannalle ja kuuluisalle 
Jeremiaan luolien luonnonsuojelualueel-
le asti.   

Polun opasvihkoa täydentää internetissä 
avautuva GoogleMap-kartta, joka esitte-
lee polun kohteet kartalla, ilmakuvalla, 
valokuvina ja lyhyillä teksteillä. Luonto-
polun opasvihko ja kartta ovat ladattavis-
sa internetistä tämän opastaulun oikeas-
sa alakulmassa näkyvillä linkeillä.  

 

  

 

 

POLUN REITTI JA KOHTEET 

Lisätietoa: Kustavin kunta, puh. 02 842 6600, 
email kustavi@kustavi.fi 

Seuraavat aineistot löydät internetistä 
osoitteesta  www.selkamerenystavat.fi 

Kustavin  luontopolun kartta 

Kustavin luontopolun opasvihko 

Kivimaan koulun lähipolun kartta 

Kivimaan koulun lähipolun opasvihko 

Kivimaan koulua varten on valmistettu lyhy-
empi koulun lähiympäristön luontoa esitte-
levä polku. Sen kartta ja polkuopasvihko 
avautuvat tämän taulun oikeassa alakul-
massa näkyvillä linkeillä. 

Polun metsäosuuk-
silla on tulenteko ja 
moottoriajoneuvo-
liikenne kielletty. 
Kalliomaastot ovat 
tulenarkoja ja herk-
kiä kulumaan. Luon-
topolku on tarkoi-
tettu savuttomille ja 
kiireettömille käve-
lijöille. 

Kartalla ja opasvihossa esitellään myös 
Kustavin kunnan saaristossa sijaitsevat 
Isokarin ja Katanpään merelliset koh-
teet. Ne kuuluvat osittain Selkämeren 
kansallispuistoon. 

Kuva: Ilmo Suikkanen 

Kuva: Kari Mäntylä 

Kuva: Kari Mäntylä 

Olet tässä: 

Kohde 1 

Karttapohja: Google Maps 



KUNNANVIRASTON PIHA 

 Kohde  

1 

Vanha mänty 

Opastustaulun vieressä kasvaa 
vanha mänty. (Pinus silvestris).  
Sen latva nousee tuskin 12 met-
rin korkeuteen. Ikäkairalla ote-
tusta näytteestä laskettiin puun 
iäksi 186 vuotta (vuonna 2018).  
 

Rapakivikallio 
 
Kalliot ovat täällä punertavaa 
pyterliittiä, joka on yksi rapaki-
ven muodoista. Pysäköintipai-
kan reunassa oleva kallio on 
muodostunut noin 1570 milj. 
vuotta sitten syvällä maankuo-
ressa velloneesta magmasta. 
Kallion pinnassa näkyvät vii-
meisen jääkauden aikaiset pai-
navan mannerjään raapimat 
uurteet. 
 
 

Visakoivu 
 
Pysäköintialueen keskellä. Kas-
vaa rauduskoivu, jonka rungos-
sa on visamuhkuroita. 
 

KUSTAVIN LUONTO- JA 

KULTTUURIPOLKU 
 

Tämän paikan  koordinaatit (WGS84): 

60° 32.7797' P 

21° 21.8146' I  

Yleinen hätänumero on 112 



KUSTAVIN KIRKKOMAA 

Lisätietoa: www.selkamerenystavat.fi 
ja Kustavin kunta, puh. 02 842 6600,   

email kustavi@kustavi.fi 

 Kohde  

6 

Kustavin kirkon hautausmaalla 
vallitsee merellinen henki. Se vä-
littyy vainajien nimistä, laivanku-
vista ja kaukomatkojen muistois-
ta (korallit, simpukat). Meri ja 
merenkulku ovat nähtävissä eri 
muodoissa myös kirkossa, kello-
tapulissa ja sankarihautojen pat-
saassa. 

KUSTAVIN LUONTO- JA 

KULTTUURIPOLKU 
 

Tämän paikan  koordinaatit (WGS84): 

60° 32.6395' P 

21° 21.3435' I  

Yleinen hätänumero on 112 

Sankarihaudat ja patsas 
Sankarihautojen kulmauksessa sijaitsee patsas 
”Rannalla odottajat” (”Merelle tähystäjät”). 
Sen  on veistänyt professori Johan ”Jussi” Vikai-
nen (1954) harmaasta graniitista.  

Ristikirkko ja tapuli 
Vuonna 1783 valmistunut puinen ristikirkko sai nimekseen Gustavs kyrka. 

Vihkinimi oli kunnianosoitus Ruotsin kuningas Kustaa III:lle, joka oli antanut 

luvan kirkon rakentamiseen Kivimaalle. Kirkon nimestä juontaa myös kunnan 

nimi Kustavi. 

Volter Kilven  

muisto 
Kustavin suuren kirjai-
lijan Volter Kilven 
hautamuistomerkki 
on kirkkomaan keski-
osassa. 

Sileällä rapakivikal-
liolla seisovan tapu-
litornin huipulla on 
samassa salossa 
kelttiläinen aurin-
koristi, kahdeksan 
pituuspiirin 
(meridiaanin) muo-
dostama symboli-
nen maapallo, tuu-
liviiri ja pohjois-
etelänuolet. 

Kuvat: Kar Mäntyläi 



Karttapohja: ©  Google Maps 

KUSTAVIN LUONTO- JA 

KULTTUURIPOLKU 
 

Kustavin luonto– ja kulttuuripolku kul-
kee noin 4 kilometriä Kivimaan kulttuu-
rimaisemassa ja taajamaa ympäröivissä 
lehdoissa ja kallioilla. Rengasreitin yksi 
lähtöpiste on kunnanviraston pihassa. 
Myös kirkon tai urheilukentän  P-
paikkaa voi käyttää lähtöpisteenä. Rei-
tin varrella on 20 opastaulua, jotka ker-
tovat alueen luonnosta ja Kustavin 
kulttuurihistoriasta.  

 

 

 

 

  

Selkämeren Kansallispuiston Ystävät ry 
on tuottanut luontopolun tekstit ja 
Google Map -kartan. EU:n Maaseutura-
haston LEADER-ohjelma on osittain ra-
hoittanut tämän polkuhankkeen. Paikal-
lisina kumppaneina hankkeessa ovat toi-
mineet Kustavin Kirjallisuusyhdistys ry, 
Kustavin Matkailuyhdistys ry ja Kustavin 
kunta.  

Kustavin kunta on teettänyt polun opas-
teet ja rakenteet maastoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Kustavin Luonto– ja kulttuuripolku on to-
teutettu Kustavin suuren kirjailijan Volter 
Kilven hengessä. Merellinen polku 
ulottuu Ströömin rannalle ja kuuluisalle 
Jeremiaan luolien luonnonsuojelualueel-
le asti.   

Polun opasvihkoa täydentää internetissä 
avautuva GoogleMap-kartta, joka esitte-
lee polun kohteet kartalla, ilmakuvalla, 
valokuvina ja lyhyillä teksteillä. Luonto-
polun opasvihko ja kartta ovat ladattavis-
sa internetistä tämän opastaulun oikeas-
sa alakulmassa näkyvillä linkeillä.  

 

  

 

 

POLUN REITTI JA KOHTEET 

Karttapohja: ©  Google Maps 

Kivimaan koulua varten on valmistettu lyhy-
empi koulun lähiympäristön luontoa esitte-
levä polku. Sen kartta ja polkuopasvihko 
avautuvat tämän taulun oikeassa alakul-
massa näkyvillä linkeillä. 

Polun metsäosuuk-
silla on tulenteko ja 
moottoriajoneuvo-
liikenne kielletty. 
Kalliomaastot ovat 
tulenarkoja ja herk-
kiä kulumaan. Luon-
topolku on tarkoi-
tettu savuttomille ja 
kiireettömille käve-
lijöille. 

Kartalla ja opasvihossa esitellään myös 
Kustavin kunnan saaristossa sijaitsevat 
Isokarin ja Katanpään merelliset koh-
teet. Ne kuuluvat osittain Selkämeren 
kansallispuistoon. 

Kuva: Ilmo Suikkanen 

Kuva: Kari Mäntylä 

Kuva: Kari Mäntylä 

Lisätietoa: Kustavin kunta, puh. 02 842 6600,  
email kustavi@kustavi.fi 

Olet tässä: 

Kohde 15 

Seuraavat aineistot löydät internetistä 
osoitteesta  www.selkamerenystavat.fi 

Kustavin  luontopolun kartta 

Kustavin luontopolun opasvihko 

Kivimaan koulun lähipolun kartta 

Kivimaan koulun lähipolun opasvihko 



PYSÄKÖINTIPAIKKA 

 Kohde  

15 

Tätä ns. Urheilukentän Pysäköinti-
paikkaa voidaan käyttää luontopol-
kuun tutustumiseen. Paikalla ei saa 
säilyttää autoa pidempään kuin 
kohteilla vieraileminen edellyttää. 
Retkeilijät vievät kaikki omat ros-
kansa aina mukanaan.  

KUSTAVIN LUONTO- JA 

KULTTUURIPOLKU 
 

Tämän paikan  koordinaatit (WGS84): 

60° 32.5688' P 

21° 20.4951' I  

Yleinen hätänumero on 112 

Pysäköintipaikan kasveista 

Rapakivikallion rakosissa irtaimen maa-aineksen kohdissa sin-
nittelee joitakin kasvilajeja. Keväällä muutaman kitukasvuisen 
voikukan erottaa hyvin. Pienet lituruohot (Arabidopsis thalia-
na) vaativat jo tarkkasilmäisyyttä. Ristikukkaisiin kuuluva litu-
ruoho on vain noin 10 cm:n korkuinen, valkokukkainen, hento 
ruoho.  Se on kasvitieteilijöiden suosikki. Lajin geenien määrä 
selvitettiin ensimmäisenä kasvina v. 2000. Tutkimustieto 
auttaa esimerkiksi viljojen jalostuksessa. 

Kuvat: Kari Mäntylä 



KUSTAVIN LUONTO- JA 

KULTTUURIPOLKU 
 

JEREMIAAN LUOLAT  

Karttapohja: ©  Maanmittaushallitus-Kiinteistörekisteri 13.3.2019. 

Kustavin Luon-
topolun kartta 

 

Kustavin luonto-

polun opasvihko 

Kuva: Ilmo Suikkanen 

Kuva: Kari Mäntylä 

Näköalakallio (Kohde 17a) on Pännäis-
ten vuorella välittömästi Jeremiaan luolien 
päällä vasemman polunhaaran päässä.  

Jeremiaan luolat (Kohde 
17b) on valtava rapakivikal-
liosta lohjennut luonnonki-
vimuodostelma. Jeremiaan 
luolien alue on rauhoitettu 
luonnonsuojelulain nojalla. 
Tavoitteena on säilyttää kal-
lioiden harvinainen ja 
osittain uhanalainen kasvil-
lisuus.   

Polulla kuljetaan omalla vastuulla ja suurta varo-
vaisuutta noudattaen. Jäkälän peittämät jyrkät kal-
liot ovat erittäin liukkaita. Maasto on erityisen vaa-
rallinen sateella. Pimeällä ja lumiseen aikaan em-
me suosittele Jeremiaan luoliin tutustumista. 

Kustavin vuorten luonnonsuojelualue rajoittuu Je-
remiaan luolien kohdalla yksityisiin tonttimaihin. 
Kunnioitamme tonttien omistajien rauhaa ja py-
syttelemme vain merkityllä polulla. 

 

Jeremiaan luolien koordinaatit (WGS84): 

60° 32.7393' P 

21° 20.4532' I  

Luonnonsuojelualueella on hyvä kulkea vain 
merkittyjä polkuja pitkin. Näin emme häiritse 
tai vahingoita alueen eläimistöä, kasvillisuutta 
ja puustoa.  

Lisätietoa: www.selkamerenystavat.fi ja Kustavin kunta, puh. 02 842 6600,   

email kustavi@kustavi.fi 

Kuva: Ilmo Suikkanen 

Kuva: Kari Mäntylä 


