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ETELÄ-KARJALAN POLKUPYÖRÄILYN 
TEEMAREITTIHANKE

DIGITAALISUUDELLA KOHTI PAREMPIA PYÖRÄILYKOKEMUKSIA

Etelä-Karjalan Polkupyöräilyn teemareitti -hankkeen tavoitteena oli saada Etelä-Karjalaan uudenlais-
ta pyöräilytoimintaa, jotta pyöräilyharrastajia ja pyöräilystä kiinnostuneita matkailijoita voidaan pal-
vella paremmin. Hankkeella on pyritty lisäämään maakunnan tunnettavuutta, kehittämään maakun-
nan imagoa sekä tuomaan esiin Etelä-Karjalan kiinnostavia kohteita ja palveluita. Hanke on rahoitettu 
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Teemareitit ovat eripituisia, eritasoisia (perheille, maastopyöräilijöille jne.) ja ne on teemoitettu kiinnostavasti reit-
tikohteisiin liittyvien sisältöjen mukaan. Reittien käyttäjille tarjotaan helpossa muodossa tieto reitin nähtävyyksistä 
ja sen varrella olevista palveluista. Etelä-Karjalassa on jo olemassa pyöräilijöille suunniteltuja reittejä, ja yhtenä työn 
tavoitteena olikin tunnistaa olemassa olevien reittien kehittämistarpeet sekä täydentää pyöräilyreittien verkostoa. 
Työssä tuotettiin polkupyöräilyn tavoiteverkko sisältäen 16 teemareittiä reittikuvauksineen. Hankkeessa tuotetut 
uudet pyöräilyreitit esitetään myös mobiilialustalla.

Reittien teemoissa on korostettu 
Etelä-Karjalan ominaispiirteitä kuten:

• järvi- ja maalaismaisemat
• luontokohteet (esim.Geopark ja Imatrankoski)

• historia (esim. puunjalostusteollisuus ja sotahistoria)

• kulttuuri (ruoka ja arkkitehtuuri) sekä
• alueelle tyypilliset ja merkittävimmät 
  elinkeinot.

Kuva Outdoors Finland -sivustolta
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Reitit Imatralla ja Imatran ympäristössä

• Imatran arkkitehtuuri- ja nähtävyyskierros (43 km)
• Neljän saaren reitti (55 km)
• Vuoksi (12 km)

Reitit Lappeenrannassa ja Lappeenrannan ympäristössä

• Lappeenrannan kaupunkikierros (12km)
• Makumatkareitti (85 km)
• Saimaan kanavan reitti Nuijamaalle (50 km)
• Saimaan kanavan sulkureitti (25 km)
• Suoluonto ja kalkki (25km)
• Taipalsaaren maisemareitti (40-50 km)

Reitit yli maakuntarajojen
• Suur-Saimaan kierros (360-530 km)

Opastetaulut suositellaan sijoitettavan reittien varrella oleviin rastipisteisiin, 
joissa kerrotaan reittien varren kohteista. Opastetauluun sisällytetään reitin ja 
polkupyöräverkoston kokonaiskuvaus, luokittelu, kuvaus siitä miten reitti on 
merkitty maastoon ja reitin pyöräilemisen arvioitu kesto tunneissa.

Luumäki

• Salpalinja- ja spektroliittireitti (75 km)

Parikkala

• Lintuinmaan reitti (93 km)

Pitkät reitit

• Kyläniemen kierros (170km)
• Lappeenranta-Imatra rajalla (130km)
• Länsi-Saimaan linnoituskierros (155 km)
• Rautaesirippureitti Imatralta Parikkalaan (80/164 km)

Reitistölle luotiin yhtenäinen, informatiivinen ja selkeä opastemalli. Viitoitusta hankkeessa ei suunniteltu, sillä käynnissä 
olevan tieliikennelain kokonaisuudistuksen yhteydessä pyöräilyreittien opastus määritellään aiempaa yksityiskohtaisemmin.

Teemareitit löytyvät seuraavilta sivustoilta: 
www.outdoorsfinland.com, www.outdooractive.com, www.retkikartta.fi ja Google -karttapalvelusta.

Kuva FCG

Rahoitustarve opastauluihin

http://www.outdoorsfinland.com/#zc=9,28.51501,61.22267
https://www.outdooractive.com/en/provinz/finland/southern-finland/south-karelia/23675472/
http://www.retkikartta.fi
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1MCFPhEY93d8KytnyUPsS4rMPR99MPvCo&ll=61.09812791106914%2C28.45169661210184&z=10

