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SAIMAA CYCLE TOUR 2021  ROADBOOK 3.7.2021 
 

Saimaa Cycle Tour ajetaan pääosin normaalin tieliikenteen seassa ja reitillä noudatetaan 
liikennesääntöjä. Muuta liikennettä varoitetaan ja ohjataan suuremmilla risteysalueilla ja 
erityisesti ennalta vaaralliseksi tunnistetuissa paikoissa esim. teiden ylityksissä. 
Turvallisuussyistä osia reitistä muutetaan tapahtuman ajaksi yksisuuntaiseksi. Lähtö- ja 
maalialueilla muu liikenne on suljettu.  

ROSKAAMINEN 
Suomen laki kieltää roskaamisen. Älä heitä mitään roskia luontoon kauniin reittimme varrelle. 
Tuo roskat mukanasi lähimmältä huoltopisteeltä löytyviin jäteastioihin tai reitin varrelle 
merkityille roska-alueille. 

Mikäli Saimaa Cycle Tour saa tiedon ajajan suorittamasta roskaamisesta seuraa tästä koko 
suorituksen mitätöinti sekä osallistumisoikeuden evääminen seuraavalle vuodelle. Tässä 
asiassa järjestäjä on yksiselitteisen ehdoton ja tapahtumassa on nollatoleranssi 
roskaamiseen. 

Kiitos, kun autat meitä pitämään Suomen luonnon puhtaana. 

 

Saimaa Cycle Tour roadbook sisältää reitillä kohdat, jotka vaativat 
erityistä huomiota pyöräilijöiltä. 
0,0 km  Lähtö Imatrankoski 

5,9 km Käännös oikeaan. Liikenteenohjaus, mutta tarkkaivaisuutta vasemmalta 

tulevan liikenteen osalta                                                                                  

9,1 km Liikenneympyrä suoraan. Liikenteenohjaus, mutta tarkkaivaisuutta               

13,9 km Käännös vasempaan!!! Liikenteenohjaus, erityistä tarkkaivaisuutta tässä 

risteyksessä                                                                                               

51,7 km Huolto Joutsjärvi, Joutsjärven levähdyspaikka oikealla suoraan tien 
vieressä 

64,5 km Huolto Puumala, Kokkokallion levähdyspaikka oikealla suoraan tien 
vieressä. 

71 – 98 km  Erityisen mutkainen tieosuus, ehdottomasti pysyttävä oikeanpuoleisella 
ajoradalla. Alennettu nopeusrajoitus 60km/h 
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102,0 km FastStop. Pitkä bussipysäkki tien oikeassa laidassa. 1km ennen ennakko 
kyltti 

  
104,9 Huolto Sulkava, käänny oikeaan ja pyöräile n. 300m ja ole huoltopisteellä 

Sulkavan koulukeskuksella. Huollossa tarjoillaan pyöräilyn 1. 
lämminruoka 

105,0 km Vauhdikas alamäki, nopeus kasvaa suureksi. Mäen alla risteys josta ajetaan 

suoraan. Risteyksessä liikenteenohjaajat                                                  

105,8 km Käännös vasempaan! Liikenteenohjaus, erityistä tarkkaivaisuutta tässä 

risteyksessä                                                                                               

108,0 km Käännös oikeaan. Liikenteenohjaus, mutta tarkkaivaisuutta vasemmalta 

tulevan liikenteen osalta                                                                                  

128,6 km Käännös oikeaan. Liikenteenohjaus, mutta tarkkaivaisuutta vasemmalta 

tulevan liikenteen osalta                                                                              

142,7 km Liikenneympyrä, ulos toisesta liittymästä. Liikenneympyrään saavutaan 

vauhdikkaasta laskusta. Liikenteenohjaus, mutta tarkkaivaisuutta            

146,1 km Liikenneympyrä suoraan. Liikenteenohjaus, mutta tarkkaivaisuutta      

146,1 km Huolto Savonlinna. Käänny oikeaan ja pyöräile n. 800m Riihisaaren / 
Olavinlinnan huoltopisteelle. Huom! Tarkkaivaisuutta huoltopisteelle 
pyöräillään mukulakivikatua pitkin alamäkeen ja huollosta lähdetään 
jatkamaan matkaa mukulakivikatua pitkin ylämäkeen. (hiekka 
parkkipaikka) 

150 – 166 km Päällystevaurioita, paikattua tietä. Erityisen mutkainen tieosuus, ehdottomasti 
pysyttävä oikeanpuoleisella ajoradalla. Alennettu nopeusrajoitus 60km/h. 

166,0 km Käännös vasempaan! Liikenteenohjaus, erityistä tarkkaivaisuutta tässä 

risteyksessä                                                                                                

175,8 km Käännös oikeaan. Liikenteenohjaus, mutta tarkkaivaisuutta vasemmalta 

tulevan liikenteen osalta                                                                               

176,8 km Käännös vasempaan!              
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177,0 km Käännös oikeaan!!! Liikenteenohjaus, erityistä tarkkaivaisuutta tässä 

risteyksessä                                                                                                

183,0 km Käännös oikeaan!                                                                                            

182,0 km Huolto Punkaharju, käänny oikeaan ja pyöräile n. 400m Harjunportille. 
Huollossa tarjoillaan pyöräilyn 2. lämminruoka. 

183,3 km FastStop. Levähdyspaikka tien vasemmassa laidassa. 1km ennen 
ennakko kyltti       

                         

183 – 189 km Punkaharjun harjutie, yksisuuntainen 

188,9km Rautatien vartioitu tasoristeys!!! Puomien ollessa alhaalla pysähdyttävä       

189,0 km Käännös oikeaan!!! Liikenteenohjaus, erityistä tarkkaivaisuutta tässä 

risteyksessä                          

190,8 km Käännös oikeaan liikenneympyrästä                   

191,2 km Käännös vasempaan           

192 – 197 km  Erityisen mutkainen tieosuus, yksisuuntainen 

195,2 km Rautatien vartioitu tasoristeys!!! Puomien ollessa alhaalla pysähdyttävä       

197,5 km Risteys alueen ylitys!! Tarkkaivaisuutta             

198,4 km Käännös oikeaan!!! Liikenteenohjaus, erityistä tarkkaivaisuutta tässä 

risteyksessä                 

205 – 240 km Päällystevaurioita, paikattua tietä. 

215,9 km Huolto Vuoriniemi. Huoltopiste sijaitsee oikealla vanhan kyläkaupan 
pihassa. 

241,6 km Huolto Pohja-Lankila. Huoltopiste sijaitsee vasemmalla Kyläkuppila 
Käpälämäen pihassa. Ole tarkkaavainen kääntyessä vasemmalle. 
(hiekkapiha) 

240 – 260 km Mutkainen tieosuus, ehdottomasti pysyttävä oikeanpuoleisella ajoradalla. 

260,3 km Käännös vasempaan!!!! Liikenteenohjaus, erityistä tarkkaivaisuutta tässä 

risteyksessä                                                                                              
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266,9 km Käännös oikeaan alamäessä, tarkkaivaisuutta!          

267,7 km Käännös vasempaan ylämäessä! Liikenteenohjaus, erityistä tarkkaivaisuutta 

tässä risteyksessä                 

267,8 km Huoltopiste Ruokolahti. Käänny oikeaan, huoltopiste sijaitsee aivan 
reitin varrella.  

268,0 km Vauhdikas lasku 

268,3 km Kapeneva tie, siltatyömaa, hidaste töyssyjä. Emme voi taata vapaata 

pyöräilyä, vaan on mahdollista, että sillalla voi joutua pysähtymään         

268,8 km Käännös vasempaan!!! Liikenteenohjaus, erityistä tarkkaivaisuutta tässä 

risteyksessä                                                                                  

274,5 km Käännös oikeaan, tarkkaivaisuutta                          

278,8 km Liikenneympyrä suoraan. Liikenteenohjaus, mutta tarkkaivaisuutta               

279,7 km Käännös vasempaan!!! Liikenteenohjaus, erityistä tarkkaivaisuutta tässä 

risteyksessä                 

280,3 km Liikenneympyrä suoraan. Liikenteenohjaus, mutta tarkkaivaisuutta. Sairaala 

läheisyydessä. Ambulanssi liikenne huomioitava tarvittaessa          

284,0 km Liikenneympyrä, käännös vasempaan. VIIMEINEN KILOMETRI! Tie suljettu 

maaliin                  

285,0 km MAALI 

 

       


