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• Selkämeren kansallispuiston ystävät ry to-
teutti yhteistyössä Kustavin Kirjallisuusyhdis-
tys ry:n, Kustavin Matkailuyhdistys ry:n ja 
Kustavin kunnan kanssa Kustavissa monivai-
heisen luonto– ja kulttuuripolun suunnittelu-
hankkeen 2018-2019. 

• Hanke toteutettiin merkittävällä osin talkootyöllä, 
jota tehtiin noin 200 työtuntia.  

• Hankkeen kustannusarvio oli 11 649 euroa. EU:n 
Maaseudun kehittämisen maatalousrahasto tuki 
hankkeen toteutusta.   

Kustavin luonto– ja kulttuuripolun 
maastokohteiden sisältö ja siihen 
liittyvä sähköinen kuva– ja kartta-
aineisto  taustatarinoineen tallenta-
vat Kustavin  ainutlaatuista merellis-
tä perintöä Kustavin oman kirjailijan, 
Volter Kilven jalanjäljissä. 
Hankkeen tulokset ovat vapaasti kaikkien käy-
tettävissä. Tulokset palvelevat opetusta ja kasva-
tusta. Ne luovat mahdollisuuksia merellisten maa-
seutuelinkeinojen ja matkailupalvelujen kehittä-
miseen. 

Aineistot löytyvät helpoiten Selkämeren Ystävien 
ja Kustavin kunnan kotisivuilta. Ne ovat käytettä-
vissä ja lainattavissa myös Kustavin kunnanviras-
tossa. 

Hankkeen tuloksia: 
 

1. Arvokkaiden luonto– ja kulttuurikohteiden kartoi-
tus, valokuvaus ja kohteiden tarinoiden keruu Kus-
tavin kirkonkylän läheisyydessä.  

2. Luonto– ja kulttuuripolun opasvihon (30 s.) valmis-
taminen sähköisenä ja paperiversiona polun reitin 
ja kohteiden esittelyyn. 

3. Tietokoneella ja älykännykällä käytettävä digitaali-
nen kartta Kustavin luonto– ja kulttuuripolun rei-
tistä ja sen varrella maastossa tavattavista kohteis-
ta mukaan lukien valokuvat ja tarinat. 

4. Kivimaan koulun lähiluontopolun kohteiden kartoi-
tus, valokuvaus ja kohteiden selostusten kirjoitta-
minen. 

5. Koulun lähiluontopolun opasvihon (20 s.) ja siihen 
liittyvän digitaalisen kartta-aineiston valmistami-
nen 

6. Luonto– ja kulttuuripolun maastossa esitettävien 
opastustaulujen ja kohdeopasteiden sisällön tuo-
tanto sekä hankkeen tuloksia  esittelevän posteri-
näyttelyn valmistaminen. 
 
 

 

Tätä hanketta on tuettu Manner-Suomen Maaseudun  

kehittämisohjelmasta 2014-2020  



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 luontokohteista 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 teettää polun opasteet 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.   

”On lankkua ennenkin naputettu laivan 

kyljeksi pitäjässä ja vaarnaa ajettu nuijan 

huhtoimilta pantterien honkaan, miksei 

vieläkin ja isompia, koska olemme isompia 

itsekin!” (Volter Kilpi, Alastalon salissa I, s. 358). 

  

 

 

POLUN REITTI JA KOHTEET 

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

Karttapohja: ©  Google Maps 

Kustavin Luonto– ja kulttuuripolun kartta 

Polun opasvihkoa täydentää internetissä 
avautuva Google Map-kartta, joka esittelee 
polun kohteet kartalla, ilmakuvalla, valoku-
vina ja lyhyillä teksteillä. Luontopolun 
opasvihko ja kartta ovat ladattavissa inter-
netistä (www.selkamerenystavat.fi) ja alla 
olevilla QR-koodeilla.  

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. 

Kustavin Luonto– ja kulttuuripolun opasvihko 

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

Kuva: Ilmo Suikkanen 



KUSTAVIN LUONTO- JA 

KULTTUURIPOLKU 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Koulun lähiluontopolku esittelee 12  luon-
tokohdetta. Polun varrelta löytyvät erilaiset 
luontotyypit, niiden monilajinen puusto ja 
pensaskerros, tyypillistä rantakasvillisuutta 
ja linnustoa.   

Kivimaan koulun lähiympäristö on pienois-
malli koko Kustavin luonnosta. Alueelta löy-
tyy toistakymmentä puulajia, vanhaa liki 
200 vuotiasta  kalliomännikköä ja uutta ran-
talepikkoa, joka on valloittanut juuri meres-
tä nousseen maan. 

Koulun pihan rapakivikallioissa näkyvät 
muinaisen jään raapimat uurteet. Kunnan-
viraston Arboretumissa oppilaat voivat tu-
tustua yleisimpiin kotimaisiin ja joihinkin 
ulkomailta Suomeen tuotuihin puulajeihin. 

 

 

 

 

 

 

KIVIMAAN KOULUN 

LÄHILUONTOPOLKU 

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

Karttapohja: ©  Google Maps 

Koulun  po-

lun kartta 

Kivimaan koulua varten on valmistettu 
lyhyempi koulun lähiympäristön luon-
toa esittelevä virtuaalipolku.   

Polun opasvihkoa täydentää internetis-
sä avautuva Google Map-kartta, joka 
esittelee polun kohteet kartalla, ilma-
kuvalla, valokuvina ja lyhyillä teksteil-
lä. Luontopolun opasvihko ja kartta 
ovat ladattavissa internetistä 
(www.selkamerenystavat.fi) ja alla nä-
kyvillä QR-koodeilla.  

Koulun polun 

opasvihko 

Kuva: Ilmo Suikkanen 

Kustavissa ympäristön jatkuva muutos on hyvin 
havainnollista. Kivimaan koulun lähimaaston histo-
ria kattaa koko nykyisen ajanlaskun aikajanan. Se 
alkaa vuodesta 0, jolloin koulun vieressä oleva kal-
lio nousi Selkämeren pinnalle. Koulun alapuolella 
on Flaran lahti, joka on hitaasti kuroutumassa suo-
laisesta merestä makean veden altaaksi ennen lo-
pullista kuivumistaan.  



KUSTAVIN LUONTO- JA 

KULTTUURIPOLKU 
 

KUSTAVIN KRUUNUN 

JALOKIVIÄ 

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

Kuva: Ilmo Suikkanen 

Jeremiaan luolat 

Puulajipuisto -  

Arboretum 

Jämerät kiviaidat 

Kivisepän 

pizzapala 

Suuren kirjailija muisto 

Meri-

kansan 

Pyhät 

merkit 


