Kuvankaunis melontareitti kulkee pitkin Saimaan selkiä ja saaristoa, pitkin monin mutkin
kaartelevia järvikapeikkoja ja pitkin satoja vuosia sitten kaivettuja kanavia ja kapeita jokiosuuksia. Matkanteko on melonnallisesti ja rantanäkymien puolesta hyvin vaihtelevaa.
1700-luvulla näillä seuduilla kulki Ruotsin ja Venäjän raja. Siitä ovat muistona venäläisten
kaivauttamat Kutveleen, Käyhkään ja Kukonharjun kanavat, joita pitkin reitti kulkee. Reitillä
rannat ovat turvallisen lähellä, vaikkakin Suur-Saimaalla pääsee halutessaan myös kauas
ulapalle, ja reitin mutkat ja kaarteet tuovat eteen aina uusia näkymiä ja paikkoja.
Lähtöpaikkana on Rasilan laivalaituri (1) Ruokolahden keskustassa. Sieltä melotaan Salosaaren ja Äitsaaren (2) eteläpuolta, pohjoispuolta tai niiden välistä, jolloin sivuutat Suikkalan tanssilavan. Sitten kohti kaunista ja pitkää Huuhanrantaa (3) ja sen jälkeen kohti SuurSaimaata halkovaa Kyläniemeä. Kyläniemen erottaa mantereesta Kutveleen kanava, jonka
jälkeen suunnataan luoteeseen kohti Patasaarta (4). Sitten kierretään Luukkosenniemi,
käännytään koilliseen Lehmiselälle ja edelleen Käkövedelle (5). Ruokolahden ja Puumalan
välinen kantatie 62 alitetaan Käyhkään kanavaa pitkin, kohden kaunista, kiemurtelevaa
järvikapeikkoa. Pöllösaaren eteläpäässä reitti haarautuu: jos kanavat kiinnostavat, valitse
itäinen reitti Kukonharjun kanavan (6) kautta, läntinen kiertää Kiukuanniemen. Molemmat
reitit päätyvät Hiekkaniemen rauhalliselle niemelle ja sen laavulle (7). Siitä itään Muikunselälle, jonka jälkeen kapeat lahdet (8) ja vielä kapeammat metsäjoet (9) vievät melojan Pienelle ja Suurelle Jukajärvelle, keskisyvyydeltään Suomen syvimmälle järvelle. Järveen laskee komea Kemppilän myllykoski (10), jonka vieritse kanootti kannetaan Ihalanjärvelle.
Reitti käy lopussa yhä koukeroisemmaksi ja päätyy Savonkaidan (11) läntisempään pohjukkaan Virmutjoki-Sulkava-tien (tie 438) tuntumaan (12).
Reitin kokonaispituus on 110 km ja sen voi meloa molempiin suuntiin. Reitillä on kaksi kanto-osuutta: Lieviskän myllykosken kohdalla kantomatka on 70 metriä; korkeuseroa 4 m ja
Kemppilän myllykosken luona 300 m; korkeuseroa 17 m. Ruokolahden suunnasta tullessa
kanto-osuudet ovat ylämäkeen. Matkan varrella on 10 taukopaikkaa, joista kahdeksassa on
laavu, joissa asianmukaisesti varustautuneet retkeilijät voivat myös yöpyä. Tarkkana tulen
kanssa, kiitos.
Melontareitti on merkattu Ruokolahden kunnan haja-asutusalueen osoitekarttaan.

TAUKOPAIKAT JA LAAVUT (WGS84-koordinaatit asteina ja asteen osina)
1. RASILAN LAIVALAITURI (61.292⁰ P, 28.808⁰ I)
Melontareitin aloituspiste/päätepiste. Paikka on Ruokolahden keskustaajamassa, joten palvelut
löytyvät läheltä.
2. KARONIEMEN LAAVU (61.3406⁰ P, 28.5042⁰ I)
Äitsaaren länsipäässä oleva laavu, jossa mahtuu hyvin yöpymään. Käymälä ja tulisija. Rantaveteen kaadetut ja siihen kiinnitetyt vanhat puhelinpylväät auttavat maihinnousussa. Utulan viehättävän kyläkaupan/-baarin laituri on 2 km:n päässä länsilounaaseen. Laiturilta on n. 1 km kävelyä kaunista metsätietä pitkin kaupalle Kyläniementien varteen.
3.HUUHANRANNAN TAUKOPAIKKA JA LAAVU (61.335⁰ P, 28.401⁰ I)
Salpausselän muodostama Etelä-Saimaan komein hiekkaranta, jolla pituutta 1,5 km. Rannan keskellä iso laavu, polttopuukatos ja käymälä. Hyvin matalaa, joten sopii mainiosti pienillekin lapsille.
4. PATASAAREN TAUKOPAIKKA (61.3683⁰ P, 28.2536⁰ I)
Taipalsaaren kunnan alueella oleva pieni hiekkaranta saaressa. Itäpuolella Tornatorin luonnonsuojelualue, jonne on tehty elintilaa Lehmuksille ja lehtokasveille, mm. uhanalaiselle hirvenkellolle.
5. MUSTANIEMEN LAAVU (61.4277⁰ P, 28.4565⁰ I)
Käyhkään Käköveden kauniilla hiekkarannalla oleva iso kolmiseinäinen täyden palvelun laavu.
Penkit ja pöytä sekä tulentekopaikka grilliritilöineen, kahvipannuineen, halstereineen ja kattiloineen. Käymälä, polttopuukatos ja klapintekovälineet. Asfalttinen veneramppi. Retkeilijöiden käytössä metsästyskauden ulkopuolella.

6. KUKONHARJUN TAUKOPAIKKA (61.493⁰ P, 28.5261⁰ I)
Historiallisesti merkittävän kanavan kupeessa oleva vaatimaton tulentekopaikka polttopuineen.
Käymälä löytyy 100 m polkua pohjoiseen parkkipaikan ja venelaiturin lähellä, jossa myös alueen
infotaulu ja roska-astiat.
7. HIEKKANIEMEN LAAVU (61.5235⁰ P, 28.522⁰ I)
Puumalan puolella oleva rauhallinen, luonnonkaunis niemi, jossa kelpo ranta ja laituri. Pienehkö
laavu sekä tulentekopaikka ja polttopuukatos välineineen. Käymälä ja Roska-Roopen jätepiste.
8. LIEVISKÄN LIEVISKÄN MYLLY JA LAAVU — KANTOPAIKKA (61.544⁰ P, 28.690⁰ I)
Puumalan kunnan alueella oleva vanha perustarpeet tyydyttävä laavu. Tulenteko betonirenkaaseen, polttopuita löytyy. 200 metrin päässä itään on myllykosken ränni ja kanootin kantopaikka
(70 m kantamista).
9. MIKONPOLVEN LAAVU (61.5356⁰ P, 28.8135⁰ I)
Viehättävän Lieviskänjoen varrella Sulkavan ja Ruokolahden kunnan rajalla oleva laavu, käymälä
ja polttopuuvaja. Noin 1,5 km Pienen Jukajärven päästä, Huhmariston mutkassa. Lähellä hyvin
tilaa auton pysäköimiseen. Huhmariston vuori on peridotiittiä ja kalliossa on useita hiidenkirnuja.
Vaakatasossa olevat hiidenkirnut näkyvät ensimmäisessä mutkassa alavirtaan.
10. KEMPPILÄN MYLLY JA LAAVU — KANTOPAIKKA (61.511⁰ P, 28.910⁰ I)
Upealla paikalla oleva iso laavu pöytineen ja penkkeineen sekä moderni tulisija vinssattavine paistotasoineen. Komea, leveälti kalliota myöten järveen laskeva koski, jolla pudotusta 17 metriä 50
metrin matkalla. Hyvät uudet portaat molemmin puolen koskea. Kemiallinen käymälä. Kanootin
kantopaikka (300 m kantamista jyrkähköä rinnettä).

11. SAVONKAIDAN LAAVU (61.481⁰ P, 28.870⁰ I)
Savonkaitajärven itärannan keskellä oleva pieni metsälaavu, tulisija ja roska-astia. Järvestä on
laavulle n. 80 m, nousua 20 m. Käymälä 100 m polkua ylöspäin.
12. SAVONKAIDAN LÄNSIPÄÄ (61.4785⁰ P, 28.7915⁰ I)
Melontareitin päätepiste/aloituspiste.

