
Puumalan saaristoreitti
Menestystarina 2017

Riitta Viialainen, Nestorinranta  29.1.2019



Puumalan saaristoreitti 
300 km Helsingistä – 260 km Pietarista – 150 km Vaajakoskelta





Lautan aikataulu, hinnat ym. 1. kesänä 2017

• Klo 14 lähtö Lintusalon Nestorinrannasta kohti Hurissaloa

• Matka-aika 40 minuuttia (10 km)

• Klo 15 lähtö Hurissalon Kivisalmesta kohti Lintusaloa

• Pyöräilijä 10 €

• Motoristi 15 €

• Matkustaja/jalankulkija 5 €

• Matka varattava etukäteen (sai ottaa max 10 matkustajaa)

• Liikennöi 10.6.-31.8.2017



Lauttayhteyden tarve vanhaa perua

• Tieyhteyttä Puumalan saariston poikki linjattiin jo 1950-luvulla

• Loppu jäi toteuttamatta, kun tie idästä vihdoin 1975 saatiin 
perimmäiseenkin saareen, Lintusaloon

• Puumalan matkailun Master Planissa 2009 asia herätettiin uudelleen 
henkiin ”kevyen liikenteen lossiyhteytenä”. Malli tuli Turun 
saaristosta.

• Kun Nestorinranta, pieni matkailuyritys, perustettiin tien päähän 
Lintusaloon 2010, asia sai tuulenvirettä alleen, kun paikalle alkoi tulla 
pyöräilijöitä ja motoristeja, jotka kaipasivat pääsyä toiselle rannalle



Vastustusliike heräsi

• Uusi kunnanjohtaja Matias Hildén innostui rengastiestä

• Vastarannalla heräsi vastustusliike, joka sai Hesarin ja Seura-lehden 
mukaan vastustuskampanjaan

• Nestorinranta alkoi kuljettaa pyöräilijöitä veneellä yli, mutta vastaliike 
esti pääsyn lähimpiin rantoihin, joten venematkasta tuli 7 km pitkä 
lähimpään kunnan rantaan, 

• Hinta 60 € /1-2 pyöräilijää

• Ennen pyörälauttaa vietiin yli 

noin 50 pyöräilijää/kesä





Sinnikäs Matias ja sisuuntunut Jussi

• Keväällä 2017 alkaa tapahtua

• Pelastuslaitos saa uuden aluksen, vanha alus vapautuu 

• Kunnanjohtaja Matias Hildén tarttuu tilaisuuteen

• Kunta vuokraa Norppa II:n 100 euron vuosivuokralla ja julistaa 
tarjouskilpailun liikennöinnistä

• Kukaan laivureista ei rupea

• Naapurimme Jussi, 72 v., tuumaa,  että 

johan on kumma ja painuu Kotkaan 

merimiesoppiin 5 viikoksi



Liikennöinti alkaa 10.6.2017

• Jussi saa paperit vapuksi ja kouluttaa vaimonsa Pirjon kansimieheksi

• Kunta ja matkailuyritykset järjestävät pyöräilytapahtuman 
avauspäivänä

• Tapahtuma saa paljon julkisuutta mediassa



Ensimmäisen päivän 
kyytiläisiä



Vauhti sen kuin kiihtyy

• Jo avauspäivänä Norppa II tekee 2 edestakaista reissua

• Heinäkuussa 2 vuoroa tehdään melkein joka päivä

• Juhannukseen mennessä yli on mennyt jo 100 matkustajaa

• 300 tulee täyteen 12.7.

• 500 tulee täyteen 21.7.

• 1000 tulee täyteen 24.8.

• Viimeisenä päivänä 31.8. 

ylittäjiä on kertynyt 1058

300. 
ylittäjä



Norppa II Vetojaolla
tuomassa pyöräilijöitä 
Hurissalosta Lintusaloon



Tieto levisi nopeasti somessa

• Markkinointia ei juuri ehditty tehdä

• Pyöräilijät ja motoristit innostuivat ja levittivät sanaa somessa

• Kiitosta saivat maisemat ja mahtava laivuripariskunta

• Moitteita tuli opasteiden puutteesta – paranivat kesän mittaan

• Reitin varrella on monta hyvää asiaa: lähes kaikki Puumalan palvelut, 
paljon järvinäkymiä, pengerteitä, korkeita siltoja, lossi ja pyörälautta

• Reitin varrella on myös paljon mäkiä…

• 40 minuutin lauttamatkasta tulikin osa elämystä



Monenlaista menopeliä



Kaikki mukaan



Maisemien lumoissa



Kipparin hommia



Moottoripyöriä



Pyöräilyreitin varrelta: Puumalan satama



Pyöräilyreitin varrelta: Pistohiekka



Pyöräilyreitin varrelta: saaristotie



1. Mitä tapahtui seuraavana vuonna 2018

• Norpan uusi look: matkustajapaikat nostettiin muutostöillä 20:een

• Liikennöinti alkoi muutostöiden takia vasta 15.6.



2. Mitä tapahtui seuraavana vuonna 2018

• Matkustajia oli silti 1600 eli kasvua edellisvuodesta 60 %

• Laivureille haettiin tuuraajia; ei saatu – Jussi alkoi kouluttaa naapurikylän 
Veikosta, 20 v., uutta kipparia

• Reitistä tehtiin eri kielillä esite, jossa on palvelut ja nähtävyydet (mm. 
Saimaa Geopark -kohteet)

• Markkinointiin tuli vauhtia, myös videoita tuli, VisitFinland mukaan

• Opasteet laitettiin kuntoon, pääosin…

• Matkailuyrittäjät perustivat Saimaa Coop -osuuskunnan, joka alkoi vuokrata 
sähköpyöriä Saimaa Bikesin nimellä (14 pyörää aluksi)

• Nestorinranta perusti lettukioskiin lauttarantaan



3. Mitä tapahtui seuraavana vuonna 2018

• Kunta ja uusi kunnanjohtaja Niina Kuuva innostuivat niin, että 
aloittivat Reitistöhankkeen, jolla laitetaan muutkin reitit kuntoon

• Pyörälautan liikennöinnin tarjouskisaan tuli jo 2 hakemusta!

• Palkintojakin sateli kunnalle: 
• Etelä-Savon maakuntaliitto palkitsi saaristoreitistä ja Norppa-polusta (13 km)

• Retkipaikan äänestyksessä Norppa-polku sai pronssia

• Saaristoreitti valittiin Etelä-Savon vuoden 2018 urheiluteoksi



Mitä tapahtuu vuonna 2019

• Läskipyörät tulevat! Ensimmäiset jo käytössä

• Tavoitteena pidentää sesonkia talveen

• Yritykset meiltä ja muualta tehneet tuotepaketteja, myös yli kunta- ja 
maakuntarajojen isompia lenkkejä, joiden osana saaristoreitti on

• Palveluja parannetaan reitin varrella (mm. lettukioskimme ja 
kahvilamme pidentävät aukioloa, lisäävät valikoimia ym.)

• Norpan liikennöinti laajenee 1.6.-31.8., uudet aikataulut: 
• Lähtö Lintusalosta klo 12 ja Hurissalosta klo 13

• Keskikesän lauantaisin lisäksi lähdöt Lintusalosta klo 14 ja Hurissalosta klo 15

• Odotamme reippaasti lisää ulkomaalaisia pyöräilijöitä



Norpalla pidettiin myös hauskaa

Kiitos!


