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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. 

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

SALPALINJA SALPAKESKUS
Salpakeskuksen muodostavat:
•  Miehikkälän Salpalinja-museo
•  Virolahden Bunkkerimuseo
•  Salpapolku Virolahdella ja Miehikkälässä
•  Valtakunnallinen Salpalinjan perinneyhdistys ry

Salpakeskuksen osatoimijat tekevät monipuolista yhteis-
työtä Salpalinjan historia- ja luontomatkailun kehittämi-
seksi ja Salpalinjan tunnettuuden lisäämiseksi. 

Lisätietoja kotisivuilta www.salpakeskus.fi.
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retkeilyreitti Salpapolku on 43 km pitkä retkeilyreitti Virolahdella ja 
Miehikkälässä. Reitin varrella voi tuntea Suomen sotahis-
torian läsnäolon tutustumalla useisiin korsuihin, muihin 
linnoitekohteisiin ja museoihin. 

Salpapolku kulkee tyypillisessä kaakkoissuomalaisessa 
kulttuuri- ja luonnonmaisemassa osittain Salpalinjaa  
mukaillen. Matkan varrella on 12 tauko- ja yöpymispaikkaa 
sekä neljä varaussaunaa.

Retkeilykarttoja jaetaan Miehikkälän ja Virolahden kunnan- 
taloilla sekä museoilla. Karttoja voi myös tilata osoitteesta 
www.salpakeskus.fi. 

Tervetuloa retkeilemään!

SALPAPOLKU
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Salpalinja-museo sijaitsee keskellä 
Salpalinjan vahvimmin linnoitettua 
aluetta. Museoalueen jylhä maisema 
ja metsäisiä kallioita halkova linnoi-
tusverkosto muodostavat vaikuttavan 
kokonaisuuden koko Suomen mitta-
kaavassa.  

SALPALINJA-MUSEO
Miehikkälän

Koko perheen luonto- ja historia-
kohteen monipuoliset palvelut ja 
seikkailu linnoituksen salaperäisissä 
sokkeloissa kiinnostavat myös per-
heen pienimpiä. Opastetut linnoitus-
kierrokset sisältyvät aukioloaikoina 
pääsylipun hintaan. Kokeile myös 
geokätköilyä, vuokraa fatbike tai 
osallistu lasten kanssa Sisilisko- 
jahtiin. 
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Historia- ja luontotuotteiden museo-
kauppa Raslasta löydät mieluisat 
tuliaiset, ja museokahvilan paikan 
päällä valmistetut leivonnaiset ja 
maukas ruoka synnyttävät mukavia 
makumuistoja. 

Museon tapahtumat löydät osoit-
teesta Facebook/Miehikkälän Salpa-
linjamuseo. Monipuoliset palvelut 
ryhmille - pyydä tarjous!
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BUNKKERIMUSEO

Virolahden Bunkkerimuseo sijaitsee vain pari kilometriä 
E18-moottoritieltä. Ulkomuseoalueen linnoituskohteet, 
tykkipiha sekä polut sijaitsevat tasaisessa ja helppokul-
kuisessa kangasmaastossa. 

Monipuolinen sisänäyttely tuo Salpalinjan elämyksenä 
kävijän kaikille aisteille. Näyttelytiloissa pääsee  
kulkemaan pätkän hämyistä yhdyshautaa sekä kurkista-
maan tervantuoksuiseen parakkiin ja lottakanttiiniin.  
Runsas kuvamateriaali esittelee puolustuslinjan eri osia. 

Museoshopista löytyy museon teemaan ja retkeilyyn liit-
tyviä matkamuistoja. Museon kahvila palvelee asiakkaita 
museon aukioloaikoina. Museon sisätilat ovat kokonaan 
liikuntaesteisten saavutettavissa. 

Virolahden
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• Tuntemattoman polku ja syksyllä 
2020 avattava Erämaan polku vievät 
kulkijansa 4 - 4,5 kilometrin pitui-
sille metsä- ja luontopoluille.

RETKEILE BUNKKERIMUSEOLLA
• Elämyksiä etsivät retkeilijät voivat varata yöpymisen museon pallokorsussa.
• Bunkkerimuseolla käytössä on grillikatos ja luontokuntosali sekä mahdollisuus 

fatbike-vuokraukseen ja geokätköilyyn. Salpapolun retkeilijöille on tarjolla 
vesipiste sekä suihku- ja vaatteidenpesumahdollisuudet.
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    MIEHIKKÄLÄN SALPALINJA-MUSEO

044 383 5091 (museon aukioloaikoina)
040 744 7961
0400 926 921 / Salpapolku

Toukokuu  ke-su  klo 10-18
Kesä-elokuu  ma-su  klo 10-18
Syyskuu  ke-su  klo 10-18
Loka-huhtikuu  pe  klo 12-14
Etukäteistilauksesta ympärivuotisesti.

Säästöpirtintie 70, 49700 Miehikkälä 
www.salpalinjamuseo.fi
www.miehikkala.fi

    VIROLAHDEN BUNKKERIMUSEO

040 710 7339 (museon aukioloaikoina)
040 710 7340
050 926 5100 / Salpapolku 

Toukokuu   pe klo 10-18, la klo 10-16
Kesä-elokuu         ma-su klo 10-18
Syyskuu      pe klo 10-18, la klo 10-16
Etukäteistilauksesta ympärivuotisesti.

Vaalimaantie 1318, 49960 Ala-Pihlaja
www.bunkkerimuseo.fi
www.visitvirolahti.fi
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