
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saimaan saaristoreitti pyöräiltiin 
avatuksi 
 
Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen 
leikkasi lauantaina 13.6.2020 Taipalsaaren 
kunnanjohtajan pitämän silkkinauhan 
Sarviniemen satamassa ja näin tuli pitkään 
odotettu Saimaan saaristoreitti virallisesti 
avatuksi.  
 
Paikalla oli väkeä kuin ennen korona-aikaa ja 
moni taho on innoissaan uuden yhteyden 
aukeamisesta. Juhlallisesti avattu reitti kulkee yli 
kolmanneksen kokonaismatkasta Ruokolahden 
puolella ja Sallinen uskoo, että se tuo kuntaan 
ohikulkijoita, elämää ja myönteisiä 
sivuvaikutuksia.  
 
Discover Saimaa -yrityksen Taru Kaljunen 
järjesti seitsemän hengen pyöräretken heti reitin 
avauspäiväksi. Taru kertoo, että yleensä yli 150 
kilometrin kierros tehdään kahden yöpymisen 
taktiikalla, mutta tällä kertaa heidän retkikuntansa 
kiersi koko reitin kahdessa päivässä. 
 
Ryhmä lähti Imatralta aamulla, poikkesi 
Ruokolahden kirkonmäellä kahvila Kaiussa 
aamupalalla sekä Utulan kyläkaupalla 
ruokatauolla. Hyväkuntoinen joukko ehti 
Kyläniemestä klo 15 lähtevälle lautalle hyvissä 
ajoin. Matkan varrella oli käyty Salpalinjalla ja osa 
joukosta poikkesi myös upealle Rastinniemelle. 
 
Taru piti reittiä hienona ja oli erityisen vaikuttunut 
kahvila Kaiun tarjoamista palveluista.  

- Uudeltamaalta tai kauempaa tulevat polkijat 
haluavat juuri tätä, mitä Kaiku tarjoaa: etelä-
karjalaista, aitoa, itsetehtyä riisipiirakkaa, 
muuta syötävää ja ystävällistä palvelua. 

- Kirkonmäki on yksi matkan helmistä ja 
Kaiku on todella sopivassa paikassa. 
Kaiken huipuksi kahvilassa on isäntä, joka 
osaa huoltaa ja korjata pyöriä.  

 



 

 

 
 

  
 

 
 

 

Reitin suunnitellut Jaakko Hasu kertoo reitin 
taustoista sen, että homma saatiin kasaan 
kuntien hyvällä yhteistyöllä. Aloite yhteistyöstä 
taisi tulla Puumalasta. Sitten Ruokolahden 
Sallinen kutsui mukaan muut kunnat, vei asiaa 
aktiivisesti eteenpäin ja tulos on nyt tässä. 
Kesän kauneimmalla hetkellä saatiin käyttöön 
ehkä koko eteläisen Suomen houkuttelevin 
retkipyöräreitti. Hasu toivoo, että alueen yrittäjät 
huomaavat reitin tarjoamat mahdollisuudet. 

- Kesän aikana reitillä kulkee satoja 
polkijoita ja he kyllä ostavat, kun heille 
tarjotaan palveluita riittävän näkyvästi. 
Palveluiden ei tarvitse olla mitenkään 
erityisen hienoja, kunhan käy selväksi, 
että ne on tarkoitettu pyöräilijöille.  
 

Faktoja reitistä 
- Saimaan Saaristoreitti on retkipyöräreitti, 

joka kulkee Taipalsaaren, 
Lappeenrannan, Joutsenon, Imatran ja 
Ruokolahden alueilla.  

- Ruokolahden alueella reitti kulkee 
Salosaaren kautta kirkonmäelle ja jatkuu 
Virmutjoen ja Syyspohjan kautta Utulaan 
ja Kyläniemeen.- 

- Kyläniemestä on pyörälauttayhteys 
Taipalsaaren Sarviniemeen. Reitti on 
kokonaispituudeltaan noin 156 km (+ 4 
km lautalla). 

- Ruokolahden alueella matkan varrelle 
nähtävyyksiä ovat mm. Ruokolahden 
kirkonmäki museoineen, Salpalinja, 
Huuhanranta sekä Utulan alueen toinen 
Salpausselkä.  

- Mahdollisia pysähdys- ja taukopaikkoja 
ovat esim. Kaiku-kahvila kirkonmäellä, 
Kulma-Kahvila, Elfan ja Alppimaja 
kirkonkylässä, Kauppakasino Virmutjoella 
ja Utulan kyläkauppa Utulassa. 

- Pyörämatkoja reitillä järjestää esim. 
Discover Saimaa, p. 040 516 0026 
(www.discoversaimaa.fi) 

 
 


