
TFMK ry kerhoesite &  Mozkalla Suomi-neitoa kurvailemaan ajoreittiopas 17

(A) Heinävedellä on hyvin pal-

jon nähtävää. Siellä on Valamon 

munkkiluostari ja Lintulan nun-

naluostari. Heinävedellä on myös 

useita kanavia, mm. Varistaipa-

leen, Karvion ja Kerman kanavat. 

Kanavat ja niihin liittyvät raken-

nukset ja rakennelmat ovat mie-

lenkiintoista nähtävää.  Ne ovat 

hyvässä kunnossa ja siistejä ym-

päristöltään.  

Jos lähtee Heinävedeltä Savon-

linnan suuntaan tietä 471, voi tu-

tustua Koloveden kansallispuis-

toon. Nyt kuitenkin lähdemme 

etelään Savonrannantien riste-

yksestä (B). Mukavan mutkai-

nen ajoreitti kulkee Savonrannan 

idyllisen kyläkeskuksen ja hulp-

peiden järvimaisemien halki Ke-

rimäelle.

Kerimäki (C) on kuuluisa Suo-

men suurimmasta puukirkos-

ta. Sisään mahtuu 5000 ihmistä, 

puolet entisen suurpitäjän koko 

väestä, joka oli mittalukuna. Kirk-

ko on suosittu nähtävyys ja on re-

montoitu äskettäin. Kerimäel-

lä on motoristien suosima mut-

kapätkä, tie nro 4794. Kerimäen 

naapurissa Punkaharjulla on toi-

nen erittäin kaunis ja suosittu tie 

nro 4792, Harjutie (D).

Punkaharjulla kannattaa pistäy-

tyä Metsäkeskus Lustossa (E). 

Lusto on metsäkulttuurin valta-

kunnallinen erikoismuseo ja tie-

dekeskus ja siellä on matkailijal-

le tarjolla monipuoliset palvelut. 

Taiteen ystävät kaipaavat var-

maan nyt suljettua Retrettiä mut-

ta Taidekartano Johanna Oras on 

Retretin pihapiirissä (F).

Punkaharjulta voi suunnata tei-

tä nro 15204 ja 15197 Tanhu-

vaaran (G) urheiluopiston kautta 

Savonlinnaan (H). Savonlinnassa 

Heinävesi - Anttola

Reitin linkki:  http://goo.gl/maps/GbQMA 

on ohjelmaa ja nähtävyyksiä oop-

perasta laivaristeilyyn. Paistetut 

muikut maistuvat muikkubaaris-

sa tai – terassilla.

Savonlinnasta matkaa jatketaan 

Mikkelin suuntaan ja vt14 varrel-

la P-alueella on kesäisin auki ole-

va kahvio. Sieltä saa hyviä lörtsyjä 

ja tuoretta kahvia sekä puheseu-

raa, jos on hiljaisuus matkailijaa 

vaivannut. Ei tarvitse yksikseen 

puhella kahvia nauttiessaan.

Käännytään tielle nro 435 kohti 

Sulkavaa (I). Sulkava tunnetaan 

souduistaan. Silloin on useampi 

kirkkovene ja soutuvene vesillä ja 

airoja on sakeana ilmassa ja ve-

dessä. Sulkavalta menee Puuma-

laan motoristien suosima tie nro 

435(434), joka puolestaan yhtyy 

vt 62:een vähän ennen Puuma-

laa.  Mukava vaihtoehtoinen reit-

ti Sulkavalta Puumalaan kulkee 

Partalansaaren läpi, jolloin saaren 

eteläpäässä pääsee Kietävälän sal-

men ylittämään Saimaan suurim-

malla lossilla.

Puumalassa ( J) kannattaa käydä 

ihailemassa Puumalan isoa siltaa 

ja sen alapuolella olevaa satama-

toria. Sillan näköalatornista on 

hyvät näkymät ympäröiville ve-

sistöille.

Puumalasta matka jatkuu tietä n:

o 62 kohti Mikkeliä. 1970-luvul-

ta kuuluisa Pistohiekka (K) sijait-

see matkan varrella. Tien varrel-

la on todella hienoja maisemia ja 

tie kurvailee ”kalliokannaksilla”-  

järviä ja näköalapaikkoja riittää. 

Tie on hyväpintainen, suhteelli-

sen kapea ja mutkia on riittäväs-

ti. Väli Puumalasta Anttolaan (L) 

on todella suosittu reitti ja siksipä 

siellä poliisitkin partioivat. Tuolle 

reitille kannattaa ladata kameran 

akut ja ihailla Suomen luonnon 

kauneutta. 

  Laatija Epoca


