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Saimaan saaristoreitti
Eteläisen Saimaan alueella kulkeva Saimaan saaris-
toreitti tarjoaa upean maisematien pyöräilijälle sekä 
mahdollisuuden tutustua ainutlaatuisiin kulttuu-
rikohteisiin. Saimaan rantoja ja Salpausselkien 
mäntykankaita seurailevalla noin 160 km pituisella 
reitillä näet Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien 
nähtävyyksien lisäksi kolme viehättävää kirkonky-
lää Taipalsaarella, Ruokolahdella ja Joutsenossa. 
Yhdistämällä reittiin Savitaipaleen kierroksen näet 
idyllistä maalaismaisemaa sekä Kärnäkosken lin-
noituksen. Saimaan saaristoreitin varrella on myös 
useita Saimaa UNESCO Global Geopark kohteita, 
joissa kannattaa ehdottomasti vierailla! 

saimaansaaristoreitti.fi

 

Saimaa UNESCO 
Global Geopark   
Saimaa Geoparkin alueella on 65 geokohdetta, jotka 
kertovat Saimaan muinaisista ajoista. Geopark on 
rajattu alue, joka sisältää tieteellisesti tai maisemal-
lisesti merkittäviä geologisia kohteita. Geologian 
ohella geoparkissa on myös kiinnostavia luontokoh-
teita sekä historiallisia nähtävyyksiä. Pyöräilyreitin 
varrella pääset tutustumaan näihin kohteisiin sekä 
Saimaa Geopark Partner -yritysten palveluihin.  

Polkupyörien 
vuokraus ja huolto 

Puumalan saaristoreitti 
Saimaan saaristoreitin voi yhdistää Puumalan 
saaristoreittiin lauttamatkalla. Noin 60 kilometrin 
pituinen Puumalan saaristoreitti kulkee läpi saari-
en, siltojen ja harjujaksojen. Pyörälautta kuljettaa 
kesäisin pyöräilijöitä Lintusalon ja Hurissalon välillä. 
Puumalan saaristoreitin varrelta löytyvät upea Pisto-
hiekka rantoineen, Lietveden maisematie sekä lähi-
ruokakeidas Sahanlahti. Nestorinrannassa risteävät 
molemmat pyörälautat. Puumalan elävä kirkonkylä 
ja satama kutsuvat nauttimaan leppoisasta tunnel-
masta sekä paikallisista herkuista. 

visitpuumala.fi

Varusteet ja turvallisuus  
Saimaan pyöräilyreitit kulkevat osin vilkasliiken-
teisillä teillä. Muistathan turvallisuutesi vuoksi 
oikeat pyöräilyvarusteet, kuten pyöräilykypärän 
ja liikenteessä selkeästi erottuvat asusteet. Myös 
ensiapulaukku on hyvä pitää aina matkassa mukana. 
Juomista tulee ehdottomasti varata ajotaipaleelle 
sekä energiaa antavaa evästä. Huomioithan, että 
Taipalsaaren kirkonkylän ja Utulan välillä ei ole 
ruokakauppoja. Pyörälautta Rastilta on mahdollista 
ostaa juotavaa.

Matkan suunnittelu 
Saimaan pyöräilyreitit kulkevat pääsääntöisesti 
päällystettyjä teitä pitkin, loivasti kumpuilevassa 
maastossa. Matkan varrella on myös sorateitä, joilla 
pärjää tavallisella pyörällä. Pidempiin reitteihin on 
hyvä varata useampi päivä aikaa, jotta voit nauttia 
eteläisen Saimaan upeista maisemista sekä paikalli-
sista palveluista.

Tutustu ennakkoon reittien varrella oleviin majoitus- 
ja ravintolapalveluihin sekä vesiyhteyksiin, jotta voit 
suunnitella ja aikatauluttaa reittisi. 

Voit tutustua alueen palvelutarjontaan ennen lähtöä 
osoitteessa gosaimaa.com 
Liput ja aikataulut: liput.matkahuolto.fi

Utulan lautturi 
 
Utulan lautturi liikennöi kesällä päivittäin Utulan ja 
Äitsaaren välillä. Ajalla 3.6.-13.8. lautturi operoi  
klo 10-18 ja 14.8.-27.8. välisenä aikana klo 17-20. 
Lauttapaikat varataan ennakkoon viimeistään 12 h 
ennen osoitteesta utulanlautturi.fi. Lyhyemmällä 
varoituksella ylitysmahdollisuutta voi tiedustella 
puhelimitse 0500 120 101. Hinta 15 €/hlö/suunta.

Lautat & lossit 
Reittien varrella liikennöi pyörälauttoja sekä losseja, 
jotka kuljettavat vesistöjen yli. Lossit ovat matkai-
lijoille ilmaisia ja ne kulkevat ympäri vuorokauden 
aikataulutta. Pyörälautat kulkevat ilmoitetun ai-
kataulun mukaisesti, ja ne ovat maksullisia. Liput 
pyörälautoille tulee ostaa ennakkoon Matkahuollon 
lippukaupasta. Huomioithan, että lipunmyynti sul-
keutuu 2 tuntia ennen vuoron lähtöä.

Historialliset kaupungit 
ja kirkonkylät 
 
Lappeenranta  
Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja mat-
kailukaupunki, jonka kehitystä ohjataan ympäris-
töystävällisillä arvoilla ja teoilla. Keskikaupungin 
tuntumassa sijaitsevat satama ja historiallinen 
linnoitus ovat sekä asukkaiden että matkailijoiden 
mielestä vieraanvaraisuudestaan tunnetun kaupun-
gin sydän.

Imatra  
Imatra on Suomen kansallisihme eikä syyttä – on-
han täällä mm. Suomen vanhin matkailunähtävyys 
Imatrankoski ja sen vieressä kohoava jugendlinna, 
lukuisia urheilu- ja kulttuuritapahtumia sekä virtaa-
vasta vedestä voimaa ja sykettä kaupunkiin tuova 
Vuoksi. Lisäksi Ukonniemen moderni urheilumatkai-
lualue Saimaan välittömässä läheisyydessä luo oivan 
tukikohdan myös pyöräilyn harrastajille. 
 
Taipalsaari  
Taipalsaari on tunnettu luonnonkauneudestaan 
ja vesistöjen runsaudestaan. Puolet Taipalsaaren 
pinta-alasta on Saimaata ja toinen puoli muodostuu 
noin 700 saaresta. Taipalsaari tarjoaa monipuolista 
tekemistä kaikkina vuodenaikoina niin matkailijoille 
kuin vapaa-ajan asukkaille. 
 
Savitaipale   
Savitaipaleen kirkonkylä sijaitsee kirkasvetisen 
Kuolimojärven rannalla ja sisemmän Salpausselän 
päällä. Harjun pohjoisreuna kohoaa paikoitellen jopa 
40 metrin korkeuteen ja maisemat ovat ainutlaatui-
sen vaihtelevia. Savitaipaleelta löytyy upeita luonto-
reittejä ja -kohteita ulkoiluun ja retkeilyyn. 

Ruokolahti  
Ruokolahti on pitäjä, joka aiemmin tunnettiin siellä 
vierailleesta leijonasta ja nykyisin myös hienoista 
pyöräilypuitteista. Kunnassa on Suomen pisin 
pumptrack, erinomaiset polkureitit sekä Saimaa 
Bikepark. Ruokolahden arvostettuja Geopark-kohtei-
ta ovat mm. Kummakivi ja Ruokolahden kirkonmäki. 
 

Luonto- ja virkistys-
kohteita Saimaan 
rannalla  
 
Sarviniemi   
Sarviniemi on ollut perinteinen lomakohde Saimaan 
rannalla. Aiemman lomakylän tilalle on rakennettu 
palveluja retkeilijöille. Nyt se on pyöräreittien solmu-
piste, josta Rasti-lautta liikennöi Kyläniemeen sekä 
Puumalaan. Sarviniemessä on viihtyisä nuotiokatos 
ja niemen kärjessä esteetön näköalapaikka. 
 
Huuhanranta  
Huuhanranta on listattu yhdeksi maan upeimmis-
ta hiekkarannoista ja se on 1,5 km pituisena yksi 
Saimaan suurimmista. Ranta on hienoa hiekkaa ja 
syvenee hitaasti, voit kahlata jopa 100 m päähän ran-
nalta. Grillikatos palvelee sekä päivällä piipahtavia 
että leiriytyviä pyöräilijöitä. 
 
Rastinniemi  
Kyläniemessä Rastinvirran itärannalla sijaitseva 
Rastinniemi on Saimaan hienoimpia retkikohteita. 
Rastinniemeen on noin 4 km Kyläniemen satamasta, 
josta 3 km hiekkatietä, mutta niemeen pyöräily kan-
nattaa. Kaksi nuotiokatosta palvelevat omatoimisia 
retkeilijöitä, ja rantaviivaa riittää niemen molemmin 
puolin.

Katso kohteiden tarkemmat tiedot

saimaansaaristoreitti.fi

Kesän saariretket
Ilkonsaareen ja 
Ruuhonsaareen 

Jaa kokemuksesi somessa!  
#saimaansaaristoreitti #saimaacycling 
#msrasti #gosaimaa #purestfinland 
#lakesaimaa #ekvas
 
Lisätiedot, aikataulut ja lauttaliput  
ekvas.fi 
gosaimaa.com 
saimaacycling.fi  
finnferries.fi 
utulanlautturi.fi
matkahuolto.fi 
 
Matkailuneuvonta  
• Lappeenrannan matkailuneuvonta  

Brahenkatu 5, 53100 Lappeenranta 
p. 05 667 788  
lappeenranta@gosaimaa.com 

 
• Imatran matkailuneuvonta  

p. 020 617 7777  
info@imatrabasecamp.fi 

 
• Ruokolahden matkailuneuvonta 

Nällikuja 1 (kirjasto), 56100 Ruokolahti

Hyppää m/s Rastin kyytiin Sarviniemestä ja 
tule nauttimaan järvimaisemista ja upeasta 
luonnosta Saimaan retkisaarilla!
 
Ruuhonsaaret 

Ruha eli Ruuhonsaari on veneilijöiden suo-
sima retkisatama. Männikköisessä saares-
sa voi kiertää rannoilla tai harjuja pitkin. 
Ruuhonsaaressa on hiekkaranta, sauna ja 
nuotiokatoksia eväiden syöntiä varten.

Ilkonsaari - skiittasaari 

Ainutlaatuinen retkikohde Saimaan saa-
ressa! Voit nauttia rantakallioista, uida 
hiekkapoukamissa ja nauttia eväistä nuo-
tiokatoksissa. Skiittasaaren erikoisuus ovat  
viisi ortodoksista tsasounaa eli kappelia. 
Saaren läpi kulkevan polun varrella sijaitse-
vat kappelit ovat kaikki erilaisia, jokaisella 
on esikuva jostakin luostarista Jäämereltä 
Kreikan saaristoon.  

*Pe 23.6. lauantain vuorot, la 24.6. sunnuntain vuorot. Ajoaika yhteen suun-
taan 30 min. Liput: Aikuinen 18 €, lapsi (4-15 v.) 9 €

M/s Rasti 
aikataulut kesä 2023

Sarviniemi - Kyläniemi - Sarviniemi 

KYLÄNIEMI
LAITURI
15:00 to, pe, su 
16:00 ke 
11:00 & 17:00 la 
15:00 pe, su 
16:00 ke 
11:00 & 17:00 ti, to, la 
15:00 to, pe, su 
16:00 ke 
11:00 & 17:00 la 

SARVINIEMI
LAITURI
14:00 to, pe, su 
15:00 ke 
10:00 & 16:00 la 
14:00 pe, su 
15:00 ke 
10:00 & 16:00 ti, to, la 
14:00 to, pe, su 
15:00 ke 
10:00 & 16:00 la 

Lähdöt 

2.6.-18.6. 

19.6.-13.8.* 

14.8.-27.8.

Sarviniemi – Lintusalo – Sarviniemi  

LINTUSALO
LAITURI 
14:00 la 
14:00 ti, to, la 
14:00 la

SARVINIEMI
LAITURI 
12:00 la 
12:00 ti, to, la 
12:00 la

Lähdöt
 
3-6.-18.6. 
19.6.-13.8.* 
14.8.-26.8. 

*Pe 23.6. lauantain vuorot, la 24.6. sunnuntain vuorot. Ajoaika yhteen 
suuntaan noin 1 tunti 50 min. Liput: Aikuinen 27 €, lapsi (4-15 v.) 13 € 

Liput: Aikuinen 25 €, lapsi (4-15 v.) 10 €. Ajoaika yhteen suuntaan noin 45 min.

Retkiaikataulu  
RUUHONSAARI 
13:30 
13:30 
13:30 
13:30 
13:30 

SARVINIEMI 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 

Lähdöt 
14.6. ke 
28.6. ke 
19.7. ke 
2.8. ke 
23.8. ke 

Retkiaikataulu  

ILKONSAARI 
13:30 
13:30 
13:30 
13:30 
13:30 

SARVINIEMI 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 
9:00 

Lähdöt 
7.6. ke 
21.6. ke 
5.7. ke 
26.7. ke 
16.8. ke 

Liput: Aikuinen 25 €, lapsi (4-15 v.) 10 €. Ajoaika yhteen suuntaan noin 45 min.

Pyörälautan aikataulu 2023  

Liput: Aikuinen 15 €, lapsi (4-15 v.) 10 € 
Hinnan päälle lisätään Matkahuollon palvelumaksu (0,80 €/lippu)
palvelusopimuksen mukaisesti.

HURISSALO LAITURI 

13:00 la 
13:00 ma-su 
15:30 la 17.6. & 24.6. 
13:00 ma-su 
15:30 ti-la 
13:00 ma-su 
15:30 ma-su 
13:00 ma-su 
13:00 la

LINTUSALO LAITURI 

12:00 la 
12:00 ma-su 
14:30 la 17.6. & 24.6. 
12:00 ma-su 
14:30 ti-la 
12:00 ma-su 
14:30 ma-su 
12:00 ma-su 
12:00 la

Lähdöt  
13.-27.5. 
1.6.-30.6. 

1.7.-14.7. 

15.7.-30.7. 

31.7.-31.8. 
2.9.-23.9. 

Sarviniemi - Partakoski - Lintusalo - Sarviniemi 
M/s Rasti tarjoaa kahtena keskiviikkopäivänä yhtey-
den Sarviniemestä Partakoskelle ja Partakoskelta 
Lintusaloon. Toteuta pyöräilypäivä yhdistettynä 
ajeluun Saimaalla – tai jopa kahden päivän retki ja 
varaa yöpyminen vaikkapa Savitaipaleelta.

Liput: Aikuinen 24 €, lapsi (4-15 v) 12 €. Ajoaika Sarviniemi-Partakoski  
n. 2 h ja Partakoski-Lintusalo n. 2 h

PARTAKOSKI 
LAITURI  
10.30
10.30

LINTUSALO
LAITURI  
13.00  
13.00 

SARVINIEMI
LAITURI  
8.00
8.00

Lähdöt

12.7. ke
 9.8. ke

Drakkarsport 
drakkarsport.com 
 
Pyörävarikko Imatra 
pyoravarikko.fi 

Saimaan Palju Events 
saimaanpalju.fi
 
Taiga Activities 
taigaactivities.fi
 
Tuplakasi-Action 
tuplakasi-action.fi 
 
Vuoksen Kalastuspuisto 
vuoksenkalastuspuisto.fi

saimaageopark.fi

PYÖRÄILIJÄN HELPPO TIE SAIMAALLE 

KESÄ 2023
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Kuva: Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö 



1. Hotelli Rakuuna 

2. Scandic Patria 

3. Original Sokos Hotel Lappee 

4. Hotelli Lähde 

5. Camping Lappeenranta 

6. JoutsenoBB 

7. Gasthaus Patruuna 

8. Hinkan Saunat 

9. Holiday Club Saimaa 

10. Saimaa Gardens loma-asunnot 

11. Hostel Ukonlinna 

12. Imatran Kylpylä 

13. Hotelli Rento 

14. Saimaa Life & Light 

15. Scandic Imatran Valtionhotelli

16. Loft Family Hotel

17. Vuoksen Kalastuspuisto

18. Neitsytniemen kartano

19. Hostel Immalanjärvi

20. Hotelli Hirsiranta

21. STEP-koulutus Ruokolahti

22. Matikkalan mökit

23. Kesärannan Lomamajat

24. Onnelan Lammastila

25. Onni Village

26. Saimaa Lakeside

27. Maatilamatkailu Hertta

28. Olkkolan Hovi

29. Karhurinteen Loma

30. Lomakeskus Saimaanranta

31. Hostel Mansikka

32. Lakehouse Saimaa B&B 

33.  Salpalinjan Hovi

      Alueella ravintoloita

      Alueella kauppoja

Majoituspaikkoja reitillä

 Saimaa Geopark kohde

 Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kohde

 

  Lossi 

  Rautatieasema

  Lentoasema

  Saimaan Saaristoreitti 

  Äitsaaren maisematie

  Savitaipaleen kierros

  Sorapäällyste

  Pyörälauttareitti
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