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Teboil: facebook.com/TeboilKangasniemi
Kahvila/Cafe Reissupannu – reissupannu.fi
Kiviniemi Camping: lomakartano.fi
Shell: facebook.com/ShellKangasniemi
Syvälahden Viihdekeskus – Syvälahti Dance Pavilion:
syvalahti.fi
PuulaGolf: puulagolf.fi
Reinikkalan kartano – Reinikkala Manor: reinikkalankartano.fi
Marttilan tila: oolrait.fi
Sienijärven uimaranta – beach
Synsiön leirikeskus – Synsiö Course centre:
po1nt.fi/fi/kunnat/kangasniemi/
Penttilä Open Air Museum: denarend.com
Salmelan leirikeskus – Salmela Course centre:
kangasniemenseurakunta.fi
Uimaranta – beach
Suurolan luontopolku – nature trail
Lintutorni – birdwatching tower
Leppäniemen Lomakartano – Leppäniemi Holiday Manor:
lomakartano.fi
Hokan tori – Hokka market place and cafe
Käräjäniemen venelaituri ja Mannilan kesäkauppa ja baari
– Käräjäniemi marina and Mannila summer shop and bar:
facebook.com/mannilanbaari
Vehmaanmäki – hill
Kouluniemen Loma ja Retkeily - B & B and Holidays:
kouluniemi.com
Haapajärven levähdyspaikka – lay-by
Kortesalmen silta – bridge
Patsenpään tila – Patsenpää farm:
puh/tel. +358 0400 907 667
Vavesaaren tila – Vavesaari farm: vavesaari.fi

Villa Vanilla – cottage: villavanilla.fi
Puulan Joutsen - cottage: puh/tel. +358 40 553 6287
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Katso tarkemmat reittiesittelyt kääntöpuolelta.
Route informations on the other side of the map.

10
5

2

4

Reitit kartalla / Routes on the map:
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Reitti 1 / Route 1

Reitti 4 / Route 4

Reitti 2 / Route 2

Reitti 5 / Route 5

Reitti 3 / Route 3

Reitti 6 / Route 6

Lähtö / start

KANGASNIEMI – se on se pyöräilijän paikka
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Hei sinä pyöräilystä innostunut liikkuja!
Olemme koonneet tähän esitteeseen kuusi erilaista ympyräreittiä
Kangasniemen maisemissa. Reittien varrella on tarjolla aitoa maalaismaisemaa, rauhoittavia järvimaisemia, mutkittelevia sorateitä ja hikisiä
pikiteitä. Reiteiltä saa ja on suositeltavaakin poiketa omien mieltymysten mukaan. Lähtöpisteenä reiteille on keskustaajama, jonka palvelut
ovat pyöräilijöiden käytettävissä. Oheispalvelut on merkitty reittikohtaisesti sekä karttaan että teksteihin.
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Huom! Pitkänmatkanpolkijoille on tarjolla koko Puulan ympäri-reitti
noin 160 km päällystettyä tietä pitkin tai lyhyempi 135 km reitti, joka
kulkee Väisälänsaaren maisemareittiä pitkin.
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Tervetuloa pyöräilemään Suomen kauneimpaan kuntaan!
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KANGASNIEMI
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– The place for the cyclist to be.
Hello there, you cycling enthusiast!
This brochure contains a collection of six different return cycling
routes in and around Kangasniemi. The routes pass through genuine countryside, calming lake views, along winding gravel roads and
sweat-inducing paved ones. You can, and in fact should, make detours
just as the mood takes you. The starting point is in the Kangasniemi
town centre where you will find all the services you might need.
Services along each route are marked both on the map and in the text.
NB! There is an approximately 160 km cycling route round lake
Puulavesi, in case you fancy a really long haul on paved roads.
There is also a 135 km way round the lake that takes you through
Väisälänsaari island along a scenic route.
We hope you’ll enjoy cycling in Finland’s
most beautiful municipality!
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KANGASNIEMEN
PYÖRÄILYREITTEJÄ

REITTI 3 • 35 km

VIHAVEN KIERROS
Route 3: Vihave tour

Reitin vaativuus: vaativa
Route difficulty:
demanding

Pituudeltaan ei niinkään haastava mutta Pieksämäentien nousujen
takia vaativaksi merkitty reitti.
Reitti alkaa Wiljam Sarjalan tien kevyenliikenteen väylää pitkin. Voit
tankata itsesi jo alkuvaiheessa joko Shellin tai Teboilin palveluita käyttäen. Samalla voit katsastaa ”Sotkalinnun”, joka hautoo kivisiä muniaan
Teboilin ja Kiviniemi Campingin kulmilla.
Siirry kiertoliittymän alikulkutunnelia pitkin Valtatie 13 ali ja jatka päällystettyä Pieksämäentietä (447). Tällä osuudella on muutama vaativa
nousu. Käänny n. 14 km ajettuasi Vihaventielle ja jatka tätä vaihtelevaa
hiekkatietä (13 km) Mikkelintielle (Valtatie 13). Voit käydä välillä virkistäytymässä Sienijärven uimarannalla (kyltti oikealle). Valtatie 13 vie
takaisin keskustaan (8 km) ja paluukahvit voi nauttia joko PuulaGolfin
kahviossa tai Kahvila Reissupannussa Puulan rannalla. Kiertoliittymässä kannattaa käyttää taas alikulkutunnelia siirryttäessä Mikkelintieltä
Wiljam Sarjalan tielle.
Majoituskohteita reitin varrella: Kiviniemi Camping ja Marttilan tila.

REITTI 1 • 7,5 km

SALMENKYLÄN KIERROS
Route 1: Salmenkylä tour

Reitin vaativuus: helppo
Route difficulty: easy

Koko perheelle soveltuva pyöräilyreitti, joka kulkee
lähes koko matkan kevyenliikenteen väyliä pitkin.
Museon kulmalta lähdetään Joutsantien pienellä nousulla kääntyen
mäen päällä Salmelantielle. Tämä pieniä mäennyppylöitä sisältävä
osuus jatkuu Valtatie 13 asti. Käänny risteyksestä oikealle ja jatka valtatien reunaa pitkin. Hallitien kohdalla pääset takaisin kevyenliikenteen
väylälle. Kiertoliittymän jälkeen siirry alikulkutunnelia pitkin Wiljam
Sarjalan tielle seuraten kaunista Puulan rantareittiä kohti lähtöpistettä.
Risteysalueella kannattaa käydä tankkaamassa itsensä joko Shellin,
Teboilin tai Kahvila Reissupannun palvelupisteissä.
Majoituskohteita reitin varrella: Salmelan leirikeskus ja
Kiviniemi Camping.

The length of the tour is not too taxing but due to the uphill
stretches on Pieksämäentie the route has been rated as demanding.
The tour starts along Wiljam Sarjalan tie bicycle path. Shell and Teboil
offer their services for food and drink at this juction. You might also like
to take a closer look at the sculpture Sotkalintu, a mythic bird hatching
its stone eggs near Teboil and Kiviniemi Camping. Take the roundabout
underpass under trunk road 13 to Pieksämäentie (447). This stretch
offers some demanding uphill pedalling. After about 14 km turn to Vihaventie and continue along this versatile sandy road (13 km) all the way
to Mikkelintie (trunk road 13). Why not take a refreshing dip at the lake
Sienijärvi beach (signpost on the right)? Trunk road 13 takes you back
to Kangasniemi town centre (8 km). Now might be the right time for a
cup of coffee either at PuulaGolf cafe or Kahvila Reissupannu by lake
Puulavesi. At the roundabout take the underpass again to reach Wiljam
Sarjalan tie from Mikkelintie.
Accommodation along the route: Marttilan tila and Kiviniemi Camping.

A cycling route for the whole family, mostly along bicycle paths.
Start the tour from the museum by cycling along Joutsantie up a small
slope. At the top turn to Salmelantie. This part of the route with its pretty little hillocks takes you to trunk road 13. Turn right and continue along
the edge of the road. At the roundabout take the underpass to Wiljam
Sarjalan tie along a beautiful lakeside route towards the starting point.
While in the area of the roundabout you might like to treat yourself to
something to eat and drink at Shell, Teboil or Kahvila Reissupannu.
Accommodation along the route: Salmela course center and Kiviniemi
Camping.

REITTI 2 • 13 km

Reitin vaativuus: helppo
Route difficulty: easy

SALMENKYLÄ-SYVÄLAHTI
–KULTTUURIREITTI
Route 2: Salmenkylä-Syvälahti cultural tour

Tämäkin reitti alkaa museon kulmalta Joutsantien pienellä nousulla
kääntyen mäen päällä Salmelantielle. Pieniä mäennyppylöitä sisältävä
osuus jatkuu Valtatie 13 risteykseen asti, josta käännytään oikealle
ja heti kohta vasemmalle Salmenkyläntielle. Tämä kapea hiekkatie
sisältää muutaman hikisen nousun ja vastapainona viilentävät alamäet.
Pieksämäentielle tultaessa käännytään vasempaan ja melko pian suunnaksi otetaan Syvälahdentie, jonka alku- ja loppuosa on päällystetty ja
vastaavasti keskiosan mutkitteleva pätkä on sorapintainen. Reitin tälle
osuudelle osuvat Syvälahden Viihdekeskus, Reinikkalan kartano sekä
PuulaGolf. Mikkelintien vilkas liikenne on hyvä huomioida ja kiertoliittymässä kannattaa käyttää alikulkutunnelia siirryttäessä Wiljam Sarjalan
tielle. Loppureitin taukopiste-ehdotuksia ovat Puula Golfin kahvio,
Kahvila Reissupannu, Teboil ja Shell.
Majoituskohteita reitin varrella: Salmelan leirikeskus, Reinikkalan kartano ja Kiviniemi Camping.
This tour also starts in front of the museum along Joutsantie and up
the little slope where you turn to Salmenkyläntie. The road has nice
little hillocks all the way to trunk road 13 where you turn right and then
almost immediately to the left to Salmenkyläntie. This narrow sandy
road offers some steepish uphill pedalling but also some nice cooling
downhill stretches. When you reach Pieksämäentie turn left and fairly
soon take a right to Syvälahdentie. The beginning and end of the road
are paved while the winding middle part is gravel. This part of the tour
takes you past Syvälahti Dance Pavilion (Syvälahden Viihdekeskus),
Reinikkalan kartano manor and PuulaGolf. Bear in mind that the Mikkeli
road at the other end is busy and at the roundabout you might like to
take the underpass to Wiljam Sarjalan tie. Suggestions for a nice break
towards the end of the tour: PuulaGolf cafe, Kahvila Reissupannu, Teboil
and Shell.
Accommodation along the route: Salmelan leirikeskus, Reinikkala
manor and Kiviniemi Camping.

REITTI 4 • 27 km

MANNILAN LENKKI
Route 4: Mannila tour

Reitin vaativuus: keskitaso
Route difficulty: medium

Lähde polkemaan Otto Mannisen tietä kohti etelää.
Ensimmäiset 10 km on suoraa reittiä, vaikka tien nimi ehtii vaihtua kolmesti: Otto Mannisen tie – Hokantie – Kinttuniementie.
Voit poiketa 4,5 km kohdalla Telkonlahdentielle, jonka varrella (1,5 km)
on Suurolan lintutorni. Hokan kesätori, jossa on tori- ja kahviotoimintaa kesälauantaisin klo 11-14, on 8 km päässä lähtöpisteestä. Pian torin
jälkeen tie muuttuu hiekkatieksi. 10 km kohdalla ota käännös oikealle
Simpiänniementielle, joka jatkuu mutkittelevana ja mäkisenä mutta
liikenteeltään vilkkaana kylätienä. Ajettuasi noin 15,5 km käänny Mannilantielle, joka johtaa kohti venesatamaa ja Mannilan kesäkauppaa ja
baaria. Matkan varrella voit nähdä myös hevosia laitumella sekä n. 19 km
kohdalla hienon näköalan Vehmaanmäeltä. Reitti palaa Hokantielle, josta on 6 km:n paluumatka lähtöpisteeseen. Jos voimia riittää, voit siirtyä
jaloittelemaan Suurolan luontopolulle ja ennen taajamaa voit pistäytyä
uimassa Puulassa ”Vanhainkodin uimarannalla” Mäntyniementien päässä, joka kääntyy heti Suurolan peltojen jälkeen oikealle.
Majoituskohteita reitin varrella: Leppäniemen Lomakartano, lomamökit:
Puulan Joutsen ja Villa Vanilla.
Start pedalling southwards along Otto Mannisen tie.
The first 10 km are straightforward cycling even though the name of
the initial road changes three times: from Otto Mannisen tie to Hokantie
and again to Kinttuniementie. If you like you can turn to Telkonlahdentie
after the first 4.5 km and visit (1.5 km) the Suurolan lintutorni bird watching tower. At 8 km from the starting point the Hokan kesätori summer
market with its stalls and cafe is open on summer Saturdays from 11 am
to 2 pm. Soon after the market the paving ends and a sandy road begins.
At 10 km take a right turn onto Simpiänniementie, a winding, hilly road
busy with traffic. After about 15.5 km turn to Mannilantie which takes
you towards the marina and Mannilan kesäkauppa summer shop and
bar. Along the way you may see horses grazing and at about 19 km a
magnificient view from Vehmaanmäki hill. The route now takes you back
to Hokantie, 6 km to the starting point. If you still feel up to it you could
take a walk along the Suurolan luontopolku nature trail and just before
you reach the town centre you might enjoy a swim in lake Puulavesi on
a small beach at the end of Mäntyniementie, on the right immediately
after the vast stretch of Suurola fields.
Accommodation along the route: Leppäniemen Lomakartano Holiday
Manor, summer cottages Puulan Joutsen and Villa Vanilla.

REITTI 5 • 48 km

OHENSALON KIERROS
Route 5: Ohensalo tour

Reitin vaativuus: vaativa
Route difficulty:
demanding

Reiteistämme pisin ja vaativin alkaa museon kulmalta heti loivalla
nousulla Joutsantietä pitkin.
Aja vajaat 3 km ja käänny Joutsanmaantielle jatkaen tätä päällystettyä
melko kapeaa tietä pitkin 17 km. Matkan varrella voit nähdä mm. laiduntavia hevosia. Taukoa voit pitää esim. Haapajärven rannan levikkeellä.
Ihasteltuasi Puulan järvimaisemaa Kortesalmen sillalta, käänny melko
pian Ohensalontielle, jonka sorapintainen, mutkitteleva ja välillä mukavan mäkinen (17 km) reitti Puulan länsireunalla johtaa Toivakantielle.
Ohensalontien varrella on kaksi marjatilaa, Patsenpää sekä Vavesaari,
joihin molempiin on opasteet.
Toivakantie kohti kirkonkylää alkaa melko vaativalla 2 km:n nousulla.
Loppumatka tällä päällystetyllä tiellä on mutkittelevaa ja vaihtelevaa
melko vilkasta maantietä.
Majoituskohteita reitin varrella: Kouluniemen Loma ja Retkeily ja Vavesaaren tila.
This tour, our longest and most demanding route, starts with a slight
uphill bit on Joutsantie from the museum.
Cycle close to 3 km and turn to Joutsanmaantie continuing along this
paved but somewhat narrow road for 17 km. Along the way you find
calm rural scenes like horses grazing. You might also like to take a break
on the lay-by next to lake Haapajärvi. After admiring views of lake Puulavesi on the Kortessalmen silta bridge turn fairly soon to Ohensalontie,
a winding, in places enjoyably hilly gravel road along lake Puulavesi’s
west side that leads you to Toivakantie. Ohensalontie has two commercial berry farms, Patsenpää and Vavesaari, both signposted. The first
two kilometres of Toivakantie towards Kangasniemi town are one long,
rather demanding uphill drive. The rest of the way on this paved road is
winding and versatile. There is quite a lot of traffic.
Accommodation along the route: Kouluniemen Loma ja Retkeily –
School bay and Vavesaaren tila farm.

REITTI 6 • 36 km

PYYVIN-SEPPÄLÄN KIERROS
Route 6: Pyyvi-Seppälä tour

Reitin vaativuus: keskitaso
Route difficulty: medium

Reitti alkaa Wiljam Sarjalan tien kevyenliikenteen väylää pitkin.
Voit tankata itsesi jo alkuvaiheessa joko Shellin tai Teboilin palveluita
käyttäen. Samalla voit katsastaa ”Sotkalinnun”, joka hautoo kivisiä muniaan Teboilin ja Kiviniemi Campingin kulmilla.
Siirry kiertoliittymän alikulkutunnelia pitkin Valtatie 13 ali ja jatka päällystettyä (447) Pieksämäentietä.
Käänny 8,5 km:n jälkeen Hankasalmentielle (446), joka kiemurtelee
kapeana päällystettynä maantienä kauniiden mäntykankaiden välissä.
Ajettuasi vajaat 13 km ota jyrkkä käännös vasempaan Pyyvintielle, joka
johdattaa matkaasi pitkin kapeaa sorapintaista kylätietä kohti Valtatie
13. Matkan varrella voit pysähtyä ihastelemaan ylämaankarjaa, joka
laiduntaa molemmin puolin Pyyvintietä. Valtatien siirtymätaival on noin
1,6 km, jonka jälkeen suuntaa oikealle Seppälän sorapintaiselle taipaleelle, joka kiemurtelee eteläsavolaisessa maalaismaisemassa. Matkalla
voit poiketa Penttilän kartanon Open Air Museumissa. 32 km kohdalla
reitti vaihtuu päällystetyksi Toivakantieksi ja edelleen Joutsantieksi kohti
lähtöpistettä.
Majoituskohteita reitin varrella: Kiviniemi Camping ja Synsiön leirikeskus.
The tour starts along Wiljam Sarjalan tie bicycle path.
Shell and Teboil offer their services for food and drink at this juction.
You might also like to take a closer look at the sculpture Sotkalintu, a
mythic bird hatching its stone eggs near Teboil and Kiviniemi Camping.
Take the roundabout underpass under trunk road 13 to Pieksämäentie
(447). After the first 8.5 km turn onto Hankasalmentie (446), a winding
paved road through beautiful pine landscapes. After almost 13 km take
a steep left to Pyyvintie, a narrow gravel rural road towards trunk road
13. Why not stop to admire some Highland cattle along the way? They
graze on both sides of the road. The transfer stretch on trunk road 13 is
only about 1.6 km long. Then you you head towards Seppälä on a road
winding its way through the countryside. You can drop in at the Open Air
Museum of Penttilän kartano manor. At 32 km the route turns into the
paved Toivakantie road and further along into Joutsantie towards the
tour’s starting point.
Accommodation along the route: Kiviniemi Camping and Synsiö course
center.

Matkailuinfosta voit
lainata lasten ja
aikuisten polkupyöriä!
kangasniemi.fi

Koe kaunis Kangasniemi pyöräillen!

Experience beautiful Kangasniemi on a bike!

Kangasniemen matkailuneuvonta / tourist info
puh /tel. +358 40 1391 360
Kunnantalo, Otto Mannisen tie 2

Kesällä 1.6.-31.8. Rantatorilla ma-pe 9-16,
lisäksi heinäkuussa la 10-14
In summer 1.6.-31.8. Marketplace Mon-Fri 9-16,
also in July Sat 10-14

You can borrow bicycles
for both adults and children
at the Rantatori
Tourist Information.

