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DIGITAALISUUDELLA KOHTI PAREMPIA PYÖRÄILYKOKEMUKSIADIGITAALISUUDELLA KOHTI PAREMPIA PYÖRÄILYKOKEMUKSIA

Reittien teemoissa on korostettu Reittien teemoissa on korostettu 
Etelä-Karjalan ominaispiirteitä kuten:Etelä-Karjalan ominaispiirteitä kuten:

• • järvi- ja maalaismaisematjärvi- ja maalaismaisemat

• • reittialueen ominaispiirteet ja palvelutreittialueen ominaispiirteet ja palvelut

• • luontokohteetluontokohteet  (esim.Geopark ja Imatrankoski)(esim.Geopark ja Imatrankoski)

• • historia historia (esim. puunjalostusteollisuus ja sotahistoria)(esim. puunjalostusteollisuus ja sotahistoria)

• • kulttuuri kulttuuri (ruoka ja arkkitehtuuri)(ruoka ja arkkitehtuuri) sekä sekä

• • alueelle tyypilliset ja merkittävimmät elinkeinot.alueelle tyypilliset ja merkittävimmät elinkeinot.
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Etelä-Karjalan Polkupyöräilyn teemareitti -hanke on tuonut Etelä-Karjalaan uudenlaista pyöräilytoimintaa,  
jotta pyöräilyharrastajia ja pyöräilystä kiinnostuneita matkailijoita voidaan palvella paremmin.  

Maakunnan alueella on nyt 15 uutta eripituista ja eritasoista polkupyöräilyn teemareittiä.  

Uusien reittien tavoite on lisätä Etelä-Karjalan maakunnan tunnettavuutta, kehittää maakunnan imagoa sekä tuoda 
esiin alueen kiinnostavia kohteita ja erityisesti maaseutualueiden palveluita. Hanke on rahoitettu Kaakkois-Suomen 

ELY-keskuksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Teemareitit ovat eripituisia, eritasoisia (perheille, maastopyöräilijöille jne.) Reitit on teemoitettu kiinnostavasti reittien omi-
naisuuksien mukaan. Reittien käyttäjille tarjotaan helpossa muodossa tieto reitin nähtävyyksistä ja sen varrella olevista 
palveluista. Uudet pyöräilyreitit reittikuvauksineen esitetään myös mobiilialustalla. Etelä-Karjalan pyöräreittitiedot löyty-
vät Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön sivustolta:  www.ekarjala-retkeily.fi

Lisäksi Outdoor Activen sivustolta löytyy uusi, Etelä-Karjalan pyöräilyyn keskittyvä Travel Guide -sivu.

Kuva Outdoor Active -sivustolta

http://www.ekarjala-retkeily.fi
https://www.outdooractive.com/fi/pyoeraeilyreitit/etelae-karjala/pyoeraeily-kohteessa-etelae-karjala/23681354/?fbclid=IwAR2HNiqy5xjgE4iefcuuJpP2yMekQ4W5ADcqjYrrsMwyX-vyIhjIJ-KP6LM
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Reitit Imatralla ja Imatran ympäristössä

• • Imatran arkkitehtuuri- ja nähtävyyskierros (43 km)Imatran arkkitehtuuri- ja nähtävyyskierros (43 km)

• • Neljän saaren reitti (55 km)Neljän saaren reitti (55 km)

• • Vuoksi (12 km)Vuoksi (12 km)

Reitit Lappeenrannassa ja Lappeenrannan ympäristössä

• • Lappeenrannan kaupunkikierros (12km)Lappeenrannan kaupunkikierros (12km)

• • Makumatkareitti (85 km)Makumatkareitti (85 km)

• • Saimaan kanavan reitti Nuijamaalle (50 km)Saimaan kanavan reitti Nuijamaalle (50 km)

• • Saimaan kanavan sulkureitti (25 km)Saimaan kanavan sulkureitti (25 km)

• • Suoluonto ja kalkki (25km)Suoluonto ja kalkki (25km)

• • Taipalsaaren maisemareitti (40-50 km)Taipalsaaren maisemareitti (40-50 km)

Luumäki

• • Salpalinja- ja spektroliittireitti (75 km)Salpalinja- ja spektroliittireitti (75 km)

Parikkala

• • Lintuinmaan reitti (93 km)Lintuinmaan reitti (93 km)

Pitkät reitit

• • Lappeenranta-Imatra rajalla (130km)Lappeenranta-Imatra rajalla (130km)

• • Länsi-Saimaan linnoituskierros (155 km)Länsi-Saimaan linnoituskierros (155 km)

• • Rautaesirippureitti Imatralta Parikkalaan (80/164 km)Rautaesirippureitti Imatralta Parikkalaan (80/164 km)

Reitit yli maakuntarajojen

• • Saimaan saaristoreitti (154 km)Saimaan saaristoreitti (154 km)

• • Saimaan saaristoreitti Puumalan puolella (60 km)Saimaan saaristoreitti Puumalan puolella (60 km)

Teemareitistölle luotiin yhtenäinen, informatiivinen ja selkeä opastaulu. Opastaulut toteutetaan 27 kohteeseen ympäri maakuntaa.

https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/imatra/imatran-arkkitehtuuri-ja-naehtaevyyskierros-pyoeraeillen/28193338/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/etelae-karjala/neljaen-saaren-pyoeraeilyreitti/28193454/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/imatra/vuoksi-pyoeraeilyreitti-imatralla/28188680/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/lappeenranta/lappeenrannan-kaupunkikierros-pyoeraeilyreitti/28193356/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/etelae-karjala/makumatka-pyoeraeilyreitti-lappeenrannassa/28193433/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/lappeenranta/saimaan-kanavan-pyoeraeilyreitti-nuijamaalle-lappeenranta/28193466/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/lappeenranta/saimaan-kanavan-sulkureitti-pyoeraeillen-lappeenranta/28193484/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/lappeenranta/suoluonto-ja-kalkki-pyoeraeilyreitti-lappeenranta/28193498/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/etelae-karjala/taipalsaaren-maisemapyoeraeilyreitti/28193504/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/etelae-karjala/salpalinja-ja-spektroliitti-pyoeraeilyreitti/28193490/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/etelae-karjala/lintuinmaan-pyoeraeilyreitti-parikkalassa/28193430/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/etelae-karjala/lappeenranta-imatra-rajalla-pyoeraeilyreitti/28193424/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/etelae-karjala/laensi-saimaan-linnoituskierros/28315373/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/etelae-karjala/rautaesirippu-pyoeraeily-imatralta-parikkalaan/28315343/
https://www.outdooractive.com/fi/route/pyoeraeily/etelae-karjala/saimaan-saaristoreitti/28315365/

