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KUVA 1: Hiitolanjoen
vesistöalue (valuma-alue). 

Karttaan on lisätty lippuina
vedenjakajan ylittävät reittien
”Saimaan satamat” Vuoksen
vesistöalueella eli Särkilahti
(Muinainen rajareitti) ja 
Putikonlahti (Romanan reitti ja
Matkoreitti) Savonlinnan
Punkaharjulla. Lähtöpaikkana
Hiitolanjoki on punainen rasti.
Karttapohja: Tiekartta. SYKE:n
VALUE-rajaus. Hiitolanjoki-
yhdistyksen arkistoaineistoa. 



        

KUVA 2. Ensimmäinen maaetappi alkaa jo Kangaskosken laavurannassa. Maihinnousupaikka on merkitty kyltillä ja  
           varustettu puuluiskalla, josta kanootti on helppo vetää kuljetuskärryyn. Taustalla Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön

uudenkarhea nuotiokatos. Alueella on myös vanha laavu ja käymälä. 



KUVA 3.  Hankkeen aikana koottuun kanoottitarvikkeisiin kuuluvat tavallisten melojen ohella kaksi taittomelaa
(3. ja 4. vasemmalta), jotka ovat hyödyksi suuremmilla vesillä ja nopeissa käännöksissä. 

Omatekoinen kanoottisauva on paitsi sauvoin mataliin vesiin, myös mm. tuki ja vetoväline.



KUVA 4.  Ensimmäisen laajamittaisen koemelonnan avustaja Juhani Tiainen Sarajoen suussa. Taustalla Torsanjärvi.   
Toukokuu on reittien sesonkina toisinaan haastava, sillä lämpimät ja hyvin kylmät säät vuorottelevat. Suojaa täytyy olla.



     KUVA 5. Kahdella laajamittaisella koemelonnalla mukana ollut avustaja Taru Kaljunen kahlaa Sarajoen koskessa. Kuivapuku
ja sopivat jalkineet ovat tällöin lähes välttämätön varustus. Kajakillakin voi liikkua joitain reittiosia, mutta sitä ei suositella

ahtaisiin, meaderoiviin puroihin saati ojiiin. Myös pakkaustilaa tarvitaan vaativille pitkille retkille. 



KUVA 6.  Erämelojan vaivannäkö kuitenkin aina palkitaan, kuten tässä: Rako-ojan kanjoni on reittien kirkkaimpia luontohelmiä
erämaisella Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon raja-alueella. Luonnosuojelualue täällä jo on, mutta kansallispuistoa yhä odotellaan…



KUVAKENTTÄ 7. Koemelontojen yhteydessä kertyneitä todisteita vanhasta venekulusta reittialueilla. Uponnut tai upotettu
veneen jäänne Pienessä Kalajärvessä (vas. ylä, myös kaksi muutakin samalla rannalla), venepoukama ja aluspuu Suuri-
Matkolla (kesk. ylä), vetopainauma Pieni-Matkolla (oik. ylä). Romanonjoesta löytynyt jäänne, jossa kairattuja reikiä, ehkä

vesikulkuneuvosta (vas. ala), venelöytö Sarajoen rantapenkasta (kesk. ala), tervalepiköstä pilkistävä pieni erävene Sarajärvellä
(oik. ala).  Löydöt vahvistivat käsitystä, että näillä reiteillä on vähintäänkin alueellisia perinteitä vesikulkureitteinä. 



KUVAKENTTÄ 8. Hankkeen melontainfrastruktuuria tuotettiin Kokkolanjoen Erä-Miesten rakentaman rantatumistasanteen
(vas.ylä ) ohella myös ikivanhaa telapuuratkaisua kehittäen: näitä pitkin voi vetää lastattuja kanootteja hankalimmissa

maaohituksissa (kivikot, kosket yms.). Markku ja Atte Tolvanen kuorivat ensin haapapuut, jotka kuivatettiin (vas.ylä. oik. ala) ja
osin tervattiin. Ohitusrata löytyy nyt esimerkiksi Pusankoskelta ja tätä ”Muinaista rajareittiä” on merkitty väripaaluin (oik. ala). 



KUVAKENTTÄ 9. Erämelontaan kuuluu vaativia harjoitteita: avustaja Tuomas Tiainen vetää kanoottia Romanonjoen
siltarummun läpi (vas. ylä). Maalla kanoottia voi kantaa myös längillä hartioiden päällä (oik.ylä). Kärryt ovat tärkeitä etenkin

hyvässä kangasmaastossa (vas. ala). Monin paikoin, kuten Sarajoella, on silti säännöllistä raivaustarvetta: tällä kertaa työssä
etualalla hankekoordinaattori Mikko Europaeus ja avustajat Timo Siirasto sekä takana Juhani Tiainen (oik. ala).



KUVA 10. Romanon reitin ja Matkoreitin varrelle suoraan Myllyjoen ja Niskalammen ja padon kautta jäävä 1700-luvulle
palautuva Putikon hovi olisi itseoikeutettu tuleva etappipaikka, majoituskohde ja kulttuurihistoriallinen nähtävyys. Valitettavasti

takavuosien näyttelykohde on tällä hetkellä suljettu eivätkä yhteydenotot ole tuottaneet tulosta. Asiaa kannattaa silti selvittää
jatkossa. Myös entinen Kultakivi ja ehkä Putikon sahan alue olisivat kohteita, joita voitaisiin osaltaan elvyttää

erämelontamatkailun avulla ja uusien palvelujen tuottamisella.



KUVA 11. Hankkeessa teetettiin kaksi luontoselvitystä reittialueista. Lisäksi koemelontaan osallistunut Suomen
luonnonsuojeluiliiton hankekoordinaattori Tuuli Hakulinen teki sen yhteydessä pikainventointia. Torsanjärven vähistä saarista

piskuinen Näresaari herätti kiinnostusta. Järvellä on myös vanhoissa rajasopimuksissa mainittu Puutonluoto.



KUVA  12.   Simpelejärven aamyidylliä Tinkonsaaressa. Hiitolanjoen vesistöalueen suurin keskusallas tarjoaa erinomaisia
melontamahdollisuuksia ja täältä löytyy reittialueista parhaiten myös majoitusta ja palveluita. Kehittämisvaraakin silti vielä on.



KUVA 13.  Oitotinlahti on jo leimallisesti saimaalaista maisemaa rantalohkareineen ja kallioineen. Täällä ollaankin saavuttu
Pihlajaveden Perälampareeseen. Alueella on maisema-arvoja, nähtävyysvuori ja tiettävästi norppakin viihtyy näillä vesillä.



KUVA  14. Täysin toisenlaista ympäristöä  edustavat lukuisat reittialueiden pienvedet, kuten Saareksienoja Matkoreitillä. 
Monin paikoin on myös merkkejä majavasta, joiden habitaatit käyvät usein yksiin erämelojan ympäristöjen kanssa.



KUVA 15. Jottei totuus unohtuisi: edessä on joskus myös tällaisia tiheikköjä, etenkin Matkoreitillä. Näistä kuitenkin kanootilla
yleensä selviää ainakin venettä helpommin ja toisaalta rehevät ranta-alueet lähipeltoineen ovat paikoin tyyppimaisemaa.



KUVA  16. Jokiosuuksille jäi monenlaisia siltojen alituksia. Yksi erikoisimmista on  Romanan reitin ja Matkoreitin Vanhan
Viipurintien holvattu kivisilta Myllyjoella, nähtävyys sinänsä. Myös vanhat rautatiesilta-aukot ovat täällä näyttäviä. 



KUVA 17. Haukkavuori Sarajärvellä on  Muinaisen rajareitin kirjaimellinen huippukohta Etelä-Karjalan korkeimpana paikkana.
Täällä – kuten Torsanvuorella, Laakkiinmäki-Kaatuvavuorella, Paljakanvuorella ym. - vanha rajaseutu konkretisoituu

kalliohakkausina. Kohteille pääsy vesitse saapuessa on kuitenkin ollut ja on yhä vaikeaa: tässä onkin yksi tuleva kehityskohde.



KUVA  18. Muinaisen rajareitin päätepiste Särkilahti on Torsanjärven ohella on mainittu jo Pähkinäsaaren rauhan
rajasopimuksessa (1323)  ja voi hyvin olla että eränautinta rajoineen yltää täällä ajassa vielä syvemmälle. Koljonrannan hiekalle

on hyvä viimein päättää retki ja yleisestä venerannasta voi myös hakea matkalaiset. 



KUVA 19. Erämeloja katoaa autereeseen Putikonlahdessa...täältä Romanan reitin ja Matkoreitin päätesatamasta, vanhalta uiton
pudotuspaikalta voi, jos intoa ja voimia riittää, jatkaa luontevasti Punkaharjulle. Vastaavasti Särkilahden yhteydeltä voi tähdätä

Savonlinnaan, joskin tämä matka on pidempi.  Antoisia retkiä muinaiskarjalaisten vanavedessä!






