Aktiviteetit ja luonto

Reitin kokonaispituus on noin 110 km. Reitin voi meloa
molempiin suuntiin. Matkaa tehdään suurempien ja
pienempien järvien selillä, monin mutkin kaarteilevissa
järvikapeikoissa ja joissakin kohdin myös jokiosuuksilla.
Matkanteko on jo rantanäkymien puolesta vaihtelevaa.
Rannat ovat lähes koko matkan ajan lähellä ja vesitien
kaarteet tuovat eteen yhä uusia näkymiä. Näillä seuduilla
kulki 1700-luvulla Ruotsin ja Venäjän raja, josta ovat
muistona venäläisten kaivauttamat Kutveleen, Käyhkään ja
Kukonharjun kanavat. Reitti kulkee näiden kanavien
kautta.
Ruokolahden keskustassa lähtopaikkana on uimaranta,
josta lähdetaan melomaan kohden Kutveleen kanavaa joko
Äitsaaren pohjois- tai eteläpuolista reittiä pitkin.
Kutveleelta käännytään pohjoiseen Lehmiselälle ja edelleen
Käkövedelle. Ruokolahden ja Puumalan välinen tie (62)
alitetaan Käyhkään kanavan kohdalla, jonka jälkeen
seurataan kiemurtelevaa järvikapeikkoa. Jos kanavamuistot
kiinnostavat niin reitin voi valita kulkemaan myös
Kukonharjun kanavan kautta.
Muikunselältä suunnistetaan itään, jossa kapeat lahdet ja
joet vievat Suur-Jukajärvelle sekä edelleen kovin kiharaista
järvireittiä seuraten Ihalanjärvelle.
Reitillä on kaksi kanto-osuutta: Lieviskän myllyn kohdalla
kantomatka noin 70 metriä ja Kemppilän myllyn luona noin
300 metriä jyrkkää mäkeä.
lhalanjärven jälkeen reitti käy, jos mahdollista, yhä
koukeroisemmaksi ja ahtaammaksi, sekä päättyy lopulta
Savonkaidan läntisempään pohjukkaan Virmutjoki-Sulkava
-tien (438) tuntumaan.
Matkan varrella on kymmenen taukopaikkaa, joista viidessä
on myös laavu. Asianmukaisesti varustautuneet retkeilijät
voivat myös yöpyä laavuissa.

1.RASILAN LAIVALAITURI
Reitille lähtö- tai päätöspaikka.
Laivalaituri sijaitsee Ruokolahden keskustaajamassa,
joten ravintola- ja kauppapalvelut ovat kävelymatkan etäisyydellä.

2. KARONIEMEN LAAVU
Laavu, jonne Ruokolahden keskustasta autolla on matkaa 28 km.
Rannalta on vaikeaa löytää hyvää paikkaa kanootista nousuun.

3.HUUHANRANNAN TAUKOPAIKKA JA LAAVU
Upea, matala laaja hiekkaranta.

4. PATASAAREN TAUKOPAIKKA
Taipalsaaren kunnan alueella oleva ahdas hiekkaranta.

5. MUSTANIEMEN LAAVU
Käyhkään Käköveden rannalla Talkkunassa, parin kilometrin etäisyydellä kantatiestä 62 (Puumalantie). Kolmiseinäinen laavu, penkit, pöytä, tulentekopaikka ja grilliritilä sijaitsevat kauniilla hiekkarannalla. Alueelle pääsee myös suhteellisen isollakin veneellä. Laavu on Stora Enson metsästystukikohta ja retkeilijöiden käytössä
vain tammikuusta elokuuhun.

6. KUKONHARJUN TAUKOPAIKKA
Sijaitsee historiallisen kanavan kupeessa.

7. HIEKKANIEMEN LAAVU
Puumalan kunnan puolella.
Roska-Roope hoitaa jätehuollon.
(Ruokolahden keskustasta 55 km)

8. LIEVISKÄN TAUKOPAIKKA
Puumalan kunnan alueella.

9. MIKONPOLVEN LAAVU
Lieviskänjoki, Huhmariston mutkassa, Sulkavan kunnan alueella.
Huhmariston vuori on peridotiittiä ja kalliossa on useita hiidenkirnuja. Laavulta on polkuyhteys Lohikosken puistoalueen kautta Lohilahdelle. Yhteys myös Julunkivelle. Vaakatason hiidenkirnut ovat
nähtävillä alavirran ensimmäisessä mutkassa vasemmalla.

10. KEMPPILÄN MYLLY
Taukopaikka ja kanootin kantopaikka.
Komea, kalliota myöten putoava koski, jonka pudotuskorkeus on
noin 18 m 50 m:n matkalla.

11. SAVONKAIDAN LAAVU
Ruokolahden keskustasta 8 km Puumalantietä Puumalan suuntaan
Virmutjoelle, josta Eräjärventietä 15 km Sulkavan suuntaan. Eräjärventieltä 9 km oikealle Jukajärventietä. Jukajärventieltä Huirintietä vasemmalle 100 m, josta vasemmalle polkua 300 m laavulle.
Laavulta on rantaan noin 80 m ja ranta on 20 m alempana. (Ruokolahden keskustasta 32 km)

12. SAVONKAIDAN PÄÄ
Melontareitin päätepiste.
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