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SALPALINJA

SALPAKESKUS

Salpalinja rakennettiin uuden itärajan turvaksi talvisotaa
seuranneen välirauhan aikana v. 1940-41. Keskeneräisen
puolustusaseman linnoittamista jatkettiin kesällä 1944,
jolloin Neuvostoliitto oli aloittanut suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella. Vaikka rintamalinjat eivät edenneet
Salpalinjalle asti, sillä oli silti oma välillinen vaikutuksensa jatkosodan loppuvaiheen tapahtumiin.

Salpakeskus rakentaa monipuolista yhteistyötä Salpalinjaan liittyvän tiedonvaihdon ja matkailun kehittämiseksi. Tavoite on rakentaa Miehikkälään ja Virolahdelle
kansainvälinen linnoitushistoriallinen museoiden, alueen
luonnon ja matkailun keskus. Näyttelyistä ja museoiden
palveluista sekä muusta matkailutarjonnasta saa lisätietoa kotisivuilta www.salpakeskus.fi.

1200 km pitkä Salpalinja on yksi vahvimmista ja parhaiten säilyneistä toisen maailmansodan aikaisista linnoitusketjuista Euroopassa. Linjan järeimmin linnoitettu osa sijaitsee Suomenlahden ja Saimaan välisellä alueella, jossa
myös Miehikkälän ja Virolahden museot sijaitsevat.

Salpakeskuksen muodostavat:
• Miehikkälän Salpalinja-museo
• Virolahden Bunkkerimuseo
• Salpapolku
• Salpalinjan perinneyhdistys ry

SALPAPOLKU

retkeilyreitti

Salpapolku on 50 km pitkä retkeilyreitti Virolahdella ja
Miehikkälässä. Reitin varrella voi tuntea Suomen sotahistorian läsnäolon tutustumalla useisiin korsuihin, muihin
linnoitekohteisiin ja museoihin.
Salpapolku kulkee tyypillisessä kaakkoissuomalaisessa
kulttuuri- ja luonnonmaisemassa osittain Salpalinjaa mukaillen. Matkan varrella on 13 tauko- ja yöpymispaikkaa
sekä neljä varaussaunaa.
Retkeilykarttoja myydään Miehikkälän ja Virolahden kunnantaloilla sekä Salpakeskus-museoilla. Karttoja voi myös
tilata osoitteesta www.salpakeskus.fi.
Tervetuloa retkeilemään!

Miehikkälän

SALPALINJA- MUSEO

Useiden hehtaarien laajuinen järeästi
linnoitettu museoalue on alunperin
suunniteltu komppanian puolustuskeskukseksi. Alueen linnoituslaitteisiin voi tutustua jylhässä kallioisessa
metsämaastossa sijaitsevilla opastetuilla reiteillä. Opastuksen voi ladata
myös mobiilisovelluksena.

Museokahvila houkuttelee viipymään virkistävän kahvin ja tuoreiden
leivonnaisten äärellä. Ryhmille
on tarjolla tilausravintolapalvelut
ympäri vuoden.

Museokauppa Raslasta löydät
Salpalinja-tuotteiden lisäksi mm.
museon teemaan ja luontoon liittyvää kirjallisuutta, armeijatavaraa, ja
paikallisia käsitöitä.
Sisänäyttelyissä tutustutaan mm. linnoittamisen kehitykseen Suomessa,
Salpalinjan linnoittajien arkeen sekä
linnoitustykistön toimintaan.
Ulkomuseoalueen korsuun rakennettu näyttely esittelee Suomen
armeijan toisessa maailmansodassa
käyttämiä jalkaväkiaseita.

Virolahden
BUNKKERIMUSEO

Ulkomuseon linnoitukset sekä opastettu polku sijaitsevat
tasaisessa helppokulkuisessa kangasmaastossa.
Bunkkerimuseon uusi perusnäyttely tuo Salpalinjan kävijälle elämyksenä kaikille aisteille. Näyttelytiloissa pääsee
kulkemaan pätkän hämyistä yhdyshautaa ja kurkistamaan
tervantuoksuisen puukorsun sisälle. Näyttelyn kuvamateriaali kuljettaa läpi Salpalinjan rakentamisen erilaisten
työvaiheiden ja nostaa esille rakentajia erilaisissa töissään. Puolustuslinjan erilaiset osat, kuten erilaiset haudat,
esteet ja korsut on esitelty kattavasti näyttelyssä.
Museoshopista löytyy mm. museon teemaan liittyvää esineistöä, kirjallisuutta ja matkamuistoja. Museon kahvila
Cafe Bunkkeri palvelee asiakkaita museon aukioloaikoina.

BUNKKERIMUSEOLLA JA SALPALINJA- MUSEOLLA
• Museokierroksen aluksi lyhytelokuva Salpalinjasta osana toisen
maailmansodan historiaa
• Salpalinjasta kertovat näyttelyt

• Opastetut kierrokset ulkomuseoiden linnoituksiin alkavat pääsääntöisesti tasatunnein. Alueilla sijaitsee muun muassa erilaisia ase- ja majoituskorsuja, taistelu- ja yhdyshautaa, estekivilinjaa, panssarintorjuntatykki ja piikkilankaestettä.

044 383 5091 (museon aukioloaikoina)
040 744 7961
www.salpakeskus.fi
www.miehikkala.fi
Toukokuussa
ke-su 10-18
Kesä-elokuussa ma-su 10-18
Syyskuussa
ke-su 10-18
Ryhmille tilauksesta ympärivuotisesti.
Säästöpirtintie 70, 49700 Miehikkälä

VIROLAHDEN BUNKKERIMUSEO
040 710 7339 (museon aukioloaikoina)
040 710 7340
www.salpakeskus.fi
www.virolahti.fi
Kesä-elokuussa ma-su 10-18
Ryhmille tilauksesta ympärivuotisesti.
Vaalimaantie 1318, 49960 Ala-Pihlaja

Salpalinja

SALPAPOLKU
0400 926 921 / Miehikkälä
050 926 5100 / Virolahti
www.salpakeskus.fi

Salpalinja-museo
Bunkkerimuseo

Salpapolku
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