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SALPALINJA- MUSEO

Miehikkälän Salpalinja-museo
sijaitsee v. 1940-41 ja 1944 rakennetun
itärajan puolustusaseman vahvimmin
linnoitetulla alueella. Sen järeästi
linnoitettu ja maisemallisesti näyttävä
museoalue kuuluu Salpalinjan valtakunnallisesti arvokkaimpiin kohteisiin.
Salpalinja-museo on sekä sotahistoriallinen
ammattimuseo että koko perheen
elämyksellinen historia- ja luontokohde,
ja sen monipuoliset palvelut ja seikkailu
linnoituksen salaperäisissä sokkeloissa
kiinnostavat myös perheen pienimpiä.

Tule viihtymään kaakkoisen luonnon
ja rajaseudun tarinoiden keskelle!
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pe klo 12–14
ke–su klo 10–16
ke–su klo 10–18
joka päivä klo 10–18
ke–su klo 10–18
ke–su klo 10–16
pe klo 12–14

Museon aukioloaikoina opastus sisältyy
pääsylipun hintaan. Opastettu kierros sisältää
Suomen Salpa - viimeinen este - elokuvan (kesto 15 min)
ja tutustumisen linnoitukseen ja näyttelyihin
(kesto 45 min). Opastukset linnoitusalueelle
museorakennuksen edestä. Mobiiliopastus, geokätköpolku,
sisiliskojahti ja salpasuunnistus sisältyvät pääsylipun
hintaan. Museon aukioloaikoina ilman ennakkovarausta.

Avoinna
ryhmille
tilauksesta
sopimuksen
mukaan.

PÄÄSYMAKSUT
8 € aikuiset
5 € lapset (7-16-v.), eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat,
työttömät

Aukioloaikojen ulkopuolella veloitamme pääsymaksun
lisäksi opastusmaksun alkaen 45 €/h/15 henkilön ryhmä.

16 € perhelippu, 2 aikuista ja alle 16-v lapset

Lisätunnit 20 €/h/15 henkilön ryhmä.

1 € koululaiset ja varusmiehet opastettuina ryhminä
museon aukioloaikoina

Pidemmät opastukset ryhmänne toiveiden mukaan
räätälöitynä.

12 € kausilippu aikuiset

Laskutuslisä paperi- tai verkkolaskun laadinnasta 5 €.

7,5 € kausilippu lapset (7-16-v.), eläkeläiset, varusmiehet,
opiskelijat, työttömät
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AUKIOLOAJAT JA PÄÄSYMAKSUT

AVOINNA 2022
Tammi–maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesä–elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marras–joulukuu

JÄREÄSTI LINNOITETTU MUSEOALUE

MUSEO -ALUE

Salpalinja-museon museoalue on ollut osa Miehikkälä-Taavettitien molemmin puolin vuosina 1940–1944 linnoitettua
vahvennetun komppanian puolustuskeskusta.
Useiden hehtaarien laajuisella museoalueella on kolme
opastauluin varustettua reittivaihtoehtoa:
• Korsukierros - punainen reitti 600 m
• Patikoiden pallokorsuun - sininen reitti 1 km
• Linnoittajan luontopolku - vihreä reitti 1,6 km
Kaikki reitit on merkitty maastoon erivärisin nuoliopastein.
Reittien varrella olevia linnoitteita on entisöity ja varustettu
talvisodan jälkeen välirauhan aikana sekä vuonna 1944
tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Löydät reittien varsilta
monipuolisen kokoelman Salpalinjan tavallisimpia kanta- ja
kenttälinnoitteita, mutta myös harvinaisuuksia.
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• Salpalinjan yleisimmät teräsbetonikorsutyypit
• pallokorsu ja sen muotti- ja
valukalustoa
• muutama keskeneräiseksi jäänyt
louhittu korsukuoppa
• 400 metriä kunnostettua taistelu- ja
yhteyshautaa
• panssarivaunun kaivantoestettä
• nelirivistä panssarivaunun kiviestelinjaa
• linnoittajien pystyttämät ns. Leijonakivet
• linnoitustykistön tykki 155 K 77
• panssarintorjuntatykkiasema ja
tykki 75 K 40
• T-34 panssarivaunu eli “Sotka“

OSALLISTU OPASTETUILLE
KIERROKSILLE TAI
TUTUSTU MOBIILISTI
Tutustu museoalueeseen
omatoimisesti tai opastetulla
kierroksella. Lyhyin opastettu
Korsukierros (600 m) sisältyy
pääsylipun hintaan.
Salpalinjan rakentamiseen
ja linnoitusalueen luontoon
voit perehtyä myös mobiilisovelluksen avulla. Koe samalla
Salpalinja lisätyn todellisuuden
keinoin ja kurkista mobiililaitteesi läpi Salpalinjan
mielenkiintoiseen historiaan.
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MUSEO -ALUE

ULKOMUSEOALUEELTA
LÖYTYVÄT MUUN MUASSA:

SALPALINJA KUVISSA - NÄYTTELY

Kuva: Museovirasto/Kansatieteen kuvakokoelma, Pekka Kyytisen kokoelma/Pekka Kyytinen

SALPALINJA KUVISSA
-VALOKUVANÄYTTELY

tutustuttaa katsojansa Salpalinjan linnoitteisiin,
rakentamiseen ja sen rakentaneiden
linnoittajien ja lottien arkeen.
Näyttely on ensimmäinen, pelkästään
Salpalinjan rakennusaikaisista kuvista koottu
näyttely Suomessa. Mukana on myös muutamia
otoksia heti viime sotien jälkeiseltä ajalta.
Puolustusvoimat kielsi Salpalinjan
valokuvaamisen sen rakennusaikana,
sillä puolustuslinja haluttiin pitää
Neuvostoliitolta salassa. Siksi valokuvia
Salpalinjasta on olemassa huomattavasti
vähemmän kuin suomalaisten muilta
toisen maailmansodan aikana rakentamilta
puolustuslinjoilta.
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Näyttelykuvat ovat peräisin
Salpalinja-museon omien
kokoelmien lisäksi pääasiassa
SA-kuva-arkistosta, Kansallisarkistosta ja Museoviraston
kuva-arkistosta.
Kootuista kuvista näyttelyyn
valittiin 130 valokuvaa Salpalinjan
eteläpäästä pohjoiseen, Suomenlahdelta Sallaan. Osa valokuvista
on ennen julkaisemattomia,
yksityisten ihmisten kuva-albumeista peräisin olevia kuvia.
Näyttely on Salpalinja-museon
omaa tuotantoa.
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SALPALINJA KUVISSA - NÄYTTELY

Kuva: Kansallisarkisto

MUSEOKAHVILA JA - RAVINTOLA

PALVELUT

Museokahvila palvelee museon
aukioloaikoina, tule herkuttelemaan
paikan päällä leivotuilla leivonnaisilla.
Kotiruokalounas huhti-lokakuussa
buffet-pöydästä klo 11-15 museon
aukiolopäivinä, viikoittain vaihtuva lounaslista:

SALPALINJA- MUSEO
Kahvilan muut aukioloajat ja ruokatapahtumat:

MAUKKAATPIDOT
Museokahvilassa on ympäri vuoden
mahdollisuus järjestää yksityistilaisuuksia
museon aukioloaikojen ulkopuolella.

KAHVILA- JA TILAUSRAVINTOLAPALVELUT RYHMILLE
Kahvilan palvelut, lounasbuffet tai ryhmämenut museoryhmille ja
yksityistilaisuuksiin ennakkotilauksesta. Suositeltava varausaika
vähintään 7 arkipäivää aikaisemmin.
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MUSEOTAPAHTUMAT

Museokaupan valikoimiin
kuuluu matkamuistojen
ja paikallisten käsitöiden
lisäksi museon teemaan ja
luontoon liittyvää
kirjallisuutta ja musiikkia, armeijatavaraa sekä
Miehikkälän ja Salpalinjan
erikoisuuksia. Museokaupasta löydät mainiot
mökkituliaiset tai syntymäpäivälahjat, nostalgiatuotteet ja erikoisherkut.
Lapsille on paljon luontoaiheisia pelejä ja leluja.

Monipuolisissa tapahtumissa
pääset nauttimaan musiikista,
historiasta ja luonnosta,
tarkemmat tapahtumatiedot:
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WWW.SALPALINJAMUSEO.FI
SALPALINJA- MUSEO
Ryhmille
SALPALINJAN KIVEN
ennakkoTARINA -TEEMAOPASTUS
tilauksesta
Opastetulla kierroksella
tutustutaan kivirakentamiseen ja
kivityömiesten arkeen Salpalinjalla.
RAJALLA- KUUNNELMANÄYTELMÄ
Kuunnelma vie kuulijan talvisodan
syttymishetkiin 30.11.1939.

PALVELUT

MUSEOKAUPPA RASLA

KOKOUS - JA JUHLATILAT

PALVELUT RYHMILLE

Räätälöimme tilauksesta toivomustenne mukaiset kokoukset ja työhyvinvointipäivät. Historiallinen museoalue on myös ainutlaatuinen
ympäristö tunnelmallisille pikkujouluille ja erilaisille perhejuhlille.
MUSEOKAHVILA
Moderni ravintolatila, jossa on 64 asiakaspaikkaa ja
12-paikkainen lasitettu terassi.
SALPAMAJA
Modernin asiakastilan yhteydessä sijaitseva
hirsirakennus. Tunnelmallisessa tupamiljöössä
80 asiakaspaikkaa. Vuokrattavissa ajalla 1.5.- 30.9.

Ota yhteyttä,
suunnitellaan
yhdessä
tilaisuuteenne
sopiva
ohjelma!

KORSUKABINETTI
Elämyksellinen kokous- ja juhlatila viime sotien aikaisessa
teräsbetonikorsussa, 14 asiakaspaikkaa.

TILAUSSAUNA MOTTI
Kaksi erillistä pukuhuonetta ja suihkutilaa,
joista käynti yhteisen löylyhuoneen puolelle.
Lauteille mahtuu kerralla 10 henkilöä.

Perushinta 40 €/h, sis. alv 24 %. Pyydä tarjous!
Kokous- ja juhlatilojen vuokraan sisältyy av-laitteiden käyttö.
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SALPASUUNNISTUS
Kouluikäisten luonto- ja historiaseikkailu museoalueella.
Vastaa pulmatehtäviin rastipisteiltä löytyvien tietojen pohjalta.
LASTEN SYNTYMÄPÄIVÄT - SEIKKAILU
Pyydä
SOTAMIES SUIKKASEN MATKASSA
tarjous!
Seikkailukierros linnoituksen sokkeloissa. 7-11-vuotiaille
lapsille, suositeltava ryhmäkoko noin 10 henkilöä. Lähde sotamies
Suikkasen matkassa Salpalinjalle ja nauti herkuista jännittävässä
ympäristössä. Kesto 2 h. Seikkailukierros 5 € / hlö museon aukioloaikana. Synttäriherkut ja askartelutyöpaja tilauksen mukaan.
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GEOKÄTKÖPOLKU
Museoalueen geokätköpolku on turvallinen
tapa tutustua geokätköilyyn lasten kanssa.
Hae leikkimielisessä aarteenetsinnässä
maastoon piilotettuja kätköjä gps-laitteen
avulla. Laitteet ja ohjeet museokahvilasta.
SISILISKOJAHTI
Lähde lasten kanssa etsimään museon
kadonneita maskottisisiliskoja museoalueelta.
Kaikkien liskokavereiden löytäjälle diplomi!

PALVELUT PERHEILLE

SALPALINJA MOBIILISTI
Kolme ääniopastettua reittiä kertovat Salpalinjan rakentamisesta ja linnoitusalueen
luonnosta. Koe samalla Salpalinja lisätyn
todellisuuden keinoin ja kurkista mobiililaitteesi
läpi menneisyyteen.

PALVELUT RETKEILIJÄLLE

PETI JA PUURO
- RETKEILYÄ MUKAVUUKSILLA
Museoalueella sijaitsee yksi Salpapolku-retkeilyreitin levähdyspaikoista.
Levähdyspaikan varustukseen kuuluu
nuotiopaikka polttopuineen, puucee ja
Salpapolun vesipiste. Majoitu omalla
majoitteellasi, tiedustele telttapaikkaa
museolta.
Halutessasi voit vuokrata museolta
tentsilen tai puolijoukkueteltan
yöpymistä varten.
Ennakkotilauksesta perheryhmille
museosauna Motti lämpimänä
ja/tai suihkutilat käytettävissä,
ja museokahvilassa saatavissa
maistuvaa aamu- ja iltapalaa.

YÖPYMINEN PUOLIJOUKKUETELTASSA
Salpalinja-museon
piha-alueella on mahdollisuus majoittua valmiiksi
pystytetyssä puolijoukkueteltassa. Teltta on
ensisijaisesti tarkoitettu
majoittumista varten
kello 18–10.
Puolijoukkueteltan
vuokraus:
42 €/yö
Retkisänky:
10 €/vrk
(vuokrattavia sänkyjä
yhteensä 6 kpl).
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YÖPYMINEN
TENTSILESSÄ
Tentsile eli puuteltta on
ekologinen ja elämyksellinen tapa viettää yö
metsän rauhassa. Tule
kokeilemaan Salpalinjamuseolle puussa
nukkumista.
Museoalueellamme on
vuokrattavana kaksi
valmiiksi asennettua
Tentsileä. Yhdessä Tentsilessä voi majoittua kolme
aikuista tai kaksi aikuista
ja kaksi lasta.
Tentsilen vuokraus: 30 €/yö

Kysy
vuokrauksesta
ja lisäpalveluista
museon
henkilökunnalta
ja varmista
samalla teltan
ja lisäpalveluiden
saatavuus
tekemällä
ennakkovaraus!
Salpalinja-museo
ei vastaa telttaan
tai Tentsileen
jätetyistä
tavaroista.
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•

Aamupala 12 €

•

Iltapala 12 €

•

Kuivaava pesukone,
1 koneellinen 10 €

•

Suihku 5 €/henkilö

•

Sauna 17 €/henkilö
(käyttöaika 1 tunti)

•

Sauna yli 5 henkilön ryhmä 75 €
(käyttöaika 3 tuntia)

•

Pyyhevuokra 5 €/kappale

PALVELUT RETKEILIJÄLLE

MUSEON AUKIOLOAIKOINA
TARJOAMME RETKEILIJÄLLE
SEURAAVAT PALVELUT:

PALVELUT RETKEILIJÄLLE

VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET
ARMEIJAN PYÖRÄT
Pyöriä on yhteensä neljä kappaletta.
Vuokrahintaan kuuluvat myös kypärät.
Vuokra-aika 1–3 tuntia
1 vrk
2–3 vrk
1 pyörä
10 €
20 €
30 €
FATBIKE
Pyöriä on yhteensä neljä, kaksi 26” ja yksi 24” ja
yksi 20”. Vuokrahintaan kuuluvat myös kypärät.
Vuokra-aika 1–3 tuntia
1 vrk
2–3 vrk
1 pyörä
10 €
20 €
30 €
2–4 pyörää
20 €
40 €
60 €
LIUKULUMIKENGÄT (ennakkovarauksella)
Liukulumikenkiä on vuokrattavana 5 paria.
Vuokrahintaan kuuluvat myös teleskooppisauvat.
1 vrk 15 €/pari		
Vkl 30 €/pari
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Linnoitusreiteillä kulkemista
helpottavat tasoitetut ja sorastetut
reitit. Maaston korkeuseroista
johtuen reiteillä on kuitenkin
portaita. Osa korsuista on louhittu
syvälle kallioon, ja niihin pääsy
edellyttää portaissa kulkemista.
Muutamiin ulkomuseoalueen
kohteisiin pääsee tutustumaan
myös pyörätuolilla.
Museoalueeseen tutustuminen voidaan
järjestää ryhmille myös sisätiloissa
esitettävän kuvaopastuksen avulla.
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PALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS JA ESTEETTÖMYYS

Museorakennuksen näyttelytiloissa
ja museokahvilassa liikkuminen
on esteetöntä. Invapysäköinti on
sisäänkäynnin lähellä.

LAPPEENRANTA
TAAVETTI

YHTEYSTIEDOT

MUSEON TOIMISTO
Miehikkälän kunta, Museotoimi
Palotie 10 B 4 | 49700 MIEHIKKÄLÄ
p. 040 744 7961 / tiedustelut ja varaukset
arkisin klo 8-15.30
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SALPALINJA- MUSEO
Säästöpirtintie 70 | 49700 MIEHIKKÄLÄ
p. 044 383 5091 | salpamuseo@miehikkala.fi

SALPALINJAMUSEO

HAMINA

VAALIMAA
E18
VIROJOKI

E18
KOTKA

WWW.SALPALINJAMUSEO.FI
WWW.MIEHIKKALA.FI
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

MIEHIKKÄLÄ
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Huhti-lokakuussa museon aukioloaikoina, ja
muutoin arkisin museon toimistolla klo 8-15.30.
Kuvat: Kansallisarkisto, Museovirasto, SA-kuvat, Anu Haapala,
Mika Honkalinna, Johanna Jauho, Sini Kuuva,
Armi Oinonen, Kristiina Pesola.
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Anna palautetta:
SALPALINJAMUSEO.FI
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