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KA atkailijan, ulkolaisen ja suomalaisen, jolka vii-
Pyy jonkun vuorokauden Kuopioissa, ei soivi

laiminlyödä erästä turistiimafkaa, joka on mones.-
sa suhteessa hyvin imielenkiintoinen, jopa erilkoi-
nen. Se .suoritetaan Kuopiosta käsin luonnon-
kauniiseen Tuovilanialhteen:, eikä viie aiikiaa kuin
yhden iltapäivän ja Ikeisäisen yön — aamuilla ol-
laa.ni taais Saivon pääkaupungissa.

Tälle viehättävälle Htapäiväiselle reitille vie
matkailijan höyrylaiva «Maaninka«, jossa on oiival-
liiset yläkannen hytit, tilavat olohuoneet, Ikohtuul-
lteet vaatiimulkset täyttävä tarjoilu sekä asian-
tunteva, hyväntahtoinen apastuis-, sillä laivan
päällikkö — puhelias, muhoileva, pyylevä poh-
jois-savolainien, itiuitee synnyinseutunsa vedet ja
maat tarkemmin Ikuiin kukaan, toimen.

«Maaninka«, joka on Saimaan nopea'kullkui-
simpia aluksia, porhaltaa joka päivä Kuopion,

3



Satamasta 'klo 14,20 Kallani selälle, jättäen vasem-
malle Kuopioni rannan, missä melkoinen ryhmä
teollisaiiuslaito'ksia, yilinnä Oy. Savon isuuiren tuili-
tiMkutelhtaan savupiippu. I i k>o n n, i <e im e n /kohdal-
ta Ikäy suunlta pohjoiseen ja pian: ollaan 4 km. le-
veässä Toiva 1 a n s a(1 m eis-s a, jonka poikki
ennen rautatien valmistumista (pohjoiseen kuljet-
tiin soudettavalla lautalla. Vasemmalla näflcyy yhä
ikorkea iX v o ip i o n n i e imi i, keskustassaan ikoimea
Puij o ja isen metsän yli näkyvä toimii, • oikealla
historiallisesti ikuiuhnisa Toiivala, missä v. 1808
eversti Sandels puolustautui useita 'kuukausia
pohjoiseen! pynkivää venäläistä vihollista
taan. Tällä oikealla rannalla fcohoo- maasto pian
yli 200 metriä merenpintaa ylemmäs ja siellä on
juhlallisia mäkitaloija. Yhä kiertää laivamme hui-
vilaranitaiista Kuoipionnientä "ja tuilee äsikemmaini-
tium v. 1902 lisalmeen asti valmistuneen rautatien-
vallin luokse, jossa on kääntö'siita ja useita kaa-
risiltoja. Nyt 'ollaan iP'O hj o i shK all aved e 1-

1 a, yhtä viehättävällä |ja isaaririlkkaalla, kuin oli
se vesistö, jolka imahtaivana ja laajana ilevitteieilkse
Kuopioni eteläpuolella. Tämän nyt kulkemamme
selän saaret ovat vaan ipieniampiä, ja sirosti
simie tänne viislko>ttuja, enimmäkseen ,kalliolperäi-
Siä mäntyjä kasvavia nyppylöitä. Suuremipi ja
jylhempi on sentään 1 iL ai v o nus a.ar i, jolka jää
reitistä lounaaseen ja on tunnettu grafiittilouhi-
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mastaan, .missä nyt työt tosin an lopetettu. Näissä
■osa'ksi myös lehtoreissa Pohjais-'Kallaveden saa-
rissa -oni .kuopiolaisilla kesähuvilansa, muitta selkä

että vasemmalla mantereella on vauraita
maalaistaloja ihanien imaisemien Ikeskellä. Laiivais-
ta näkyy hyvästi K-ehvon syvät lalhdeniperukat

Ruokovirran kanavan edusta.

oikealla ja Ikorfceat lähes Puijon veroiset huiput
vasemmalla joitten rinteillä tai yleimimiiTlä tasani-
teilla leviävät jo amimoiin vilyellyt ,hallättömät pei-
tot. Savolainen-, ■toisistaan eristynyt imäkiasutus
osoittaa täällä pauhaat tyyppinsä, .miutita Maanin-
gan pitäjään tuiltaessa nähdään ipian toisenllainen
asutu'skulttuuri, jotka tietysti johtua maiiseimien ja
maaperän laadusta. Kallavesi loppuu 63 aisat, ikoh-
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dälla ja laiva -saa taitavasti puikkelehtia karikkoi-
sen P ö 1 j a n s a 1 m e n kaiutta iR v; o k oved e 1-
1 e, missä pysähdytään Väänälänrannan dai*-
tuiriini, joka on taivaillaan keskuspaikka täällä Kuo-
pion pitäjän pohjoisella äärellä. Tuo 'kämea kaar-
iros Kuopiosta ohi IP ui j o>;n sarven ja pitikin
väikettä Kallan isellkiä kesti noin 2 tunitia ja pian
ollaan. Maaningan pitäjän alueella. Maiiseimat
Ikäyvät nyt matalamimilksi, saaret häviävät ja kaik-
kialla nälkyy viehkeitä rantoja !|a ranta-asutusta.
Alaruokoveden ja Ylärudkoiveden. välillä on Ruo-
kovirran 1-sulkuinen kanava, joka on 371 m. pitkä
ja ralkennettu 1878—79. Nämä seudutt oivat mo-
nessa suihteessä merkilliset. Siinä on siro ilhmis-
ikätten työ: itse kanava; siinä komea luonnonnäh-
tävyys 1: iloisesti pauhaava virta -kanavan äärellä;
siinä lisäksi vanha asuitaslkulttuiuri, sillä nämä 'kel-
volliset savipoihjaiise't, kivettömät maisemat ja ka-
laiset virtaavat vedet ihoulkuttelivat jo aikaisin uui-

disasiulkkaan 'tännie Suuran Saiimaan' ääriimmäiisille
Jieipeille onneansa koettelemaan. Niinpä onkin seu-
tu kanavasta vasemmalle historiallisesti vanhin
itutnnettu asutuislkeskus iPolhjois-Savossa. Vanhampi
iku'in Kuopion Ikiiikoolkylä on näelt Tavinsal*-
im e n Jcunin.kaanlkartano ja hallintopitäjä, imainittu
jov:n 1540 *paikteeilla. Vieläon ißuiokovirran äärel-
lä sotamuistojakin, vallituksia vv. 1808—1809 so-
dan aljoiilta.
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Ylä- eli pieneltä Ruokovedeltä kuljemme M us-
tanvi r r a n 'kautta tämän kauniin reitin kes-
kusjärvelle, Maaninkaj a r v e 1 l 1 e, joka on
miltei 'saareton 12 km. pitkä ja leveimmältä koh-
daltaan ainoastaan 2 km. leveä ympäristönsä puo-
lesta aivan erikoinen' nähtävyys. Erikoiset ovat

Tuovilanlahden reitiltä.

imaisemat Büniä suhteessa, että järven mannat oivat
imitä oivallisimpia viljelysseutuja. Poissa ovat

tavalliset kalliorannat, poissa metsät ja poissa siis
erämaaluonto, jo,ka karakterisoi maisemia eteläm-
pänä. Matkailija, siinä näet viljelyksen viljelyk-
sen vieressäi, näet /vauraani ja hyvinvoi-
van seudun. Rakennusten (köyhä harmaus ei
saa sijaansa tässä rikkaassa järvilaaksossa, päin-
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vasto im pistävät silmään maalatut rakennukset,
galvanisoiduista pellistä taotut katot, tuulimootto-
rit, vinkeä Ihimisliike laitureissa. iKesikikesällä, jol-
loin viljavat vainiot lainehtivat ja maalaistalojen
pihapuistikot vihertävät, oivat tämän kapean järvi-
alueen rantamaat sekä lounaassa e'ttä koillisessa
aivan Ikuin lounais-Suoimien rehevintä 'jokilaalksoa,
joipa Ikuin Ikeslki-Euroipan van-kinta kulttuuriseutua
joissain Elben tai .Reinin varsilla, }a 'kuitenikin niin
toisenlaista. Ei ole ihme, että laivalla on asiaa
monemmoniessa laiturissa, S ;i n ik i v e si s a, K o r-
h-ola s s a, Pappil a s s a, Kirlko n 1 a i t iu-

riisis a, Ryynäl ais s a, Haal a s s a y. m.
Näin hyvin viljeltyä ja vieMceätä 'maisemaa ei ta-
paa liroko Saimaan, .laajalla alueella, siinä on Maa-
ningan reitini erikoisuus.

Muitta matkailijan silmää ei väsytetä pelkällä
viljelysimaitten näyttämisellä. Kuin klo 18 jälkeen
on sivuutettu pitäjän ikMoQrikylä, unissa seisoo
,ki.O'iwiiottamian suuri ristiikirtkko, jonika ovait raken-
taneet «maalaisarkkitefhdit« Heiidki ja JaaMko Kuo-
rikoski vv. 1826—40, ja,kun on pistäydytty Ahkio-
lahden 2-sulkuiisen (kanavan suussa, josta 1,600
im. pitkästä kanavasta ikulljetaan ylävesille lisal-
meen' mentäessä, kääntyy flaiiva luodeitta, kohti n,. 5
km. ipitkään TuovilanlaMeen, täimän 'järvirnatlkan
ihanimipaan ipäätepoukainnaan. Lahti on kapea, ai-
vanlkuin 'vuono, jossa useissafkahti kollioirannat pv-
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Höyrylaiva Maaninka matkalla Tuovilanlahteen.



toaivat jyrkkinä veteen Mutta ähmeellisintä on että
kallioitten yllä taampana leviävät erinomaiset
peltoalat ja taas on maalaistalo toteensa vieressä,
'katkeamattomana vyönä (molemmilla rannoilla.
Näin 'oivat jylhä .luonto ja viehkeä viljelys lyönieet
Ikättä toisilleen ihanan Tuovilanilahden rannoilla:
syvä muusta vesiivyö alhaalla kallioitteni puserruk-
sessa ja viljapeltojten fkelleirrys ja niittyjen viheirtä-
vä vilhannuus ikal l iiorajitajen tasalla — et liroissaan
muualla tapaa moista luonnon armeliasta leikin-
laskua. Ja !kun lahden pohjukka, keväisin täynnä
tukkilauttoja, hiukan laajenee ja nopeasti mataloi-
ituui, on kello 19 illalla ja laivamatkamme on lopus-
sa, illilan himmetessä yöksi tuimirruuu vuorirantaisen
lahden vesi yhä synkeimmäksi (ja yhä epäselveim-
mäksi käyvät lahdempohjan taikana .kolhoavan ikor-
Ikeam 'K iu!koo n m a e n mahtavat ääriviivat.

Ja vieläkään ei pohjois-savolarsta luontoa ihai-
lemaan lähteneen tuiristin tarvitse lepoon heittäy-
tyä hyttinsä pehmeällä vuoteelle. Vielä on jälel-
lä Korkeak o s k i. Tarvitsee ottaa vaara 3
kim:n aiutolkyydin, Ikohtalaista, hauskasti kiemurte-
levaa maantietä ipillkini, niin pääsee j'himeieMiiiselle

luonnonmuodostumalle. Siinä on maantien kohdalla
pienoinen joki, joka heti maantien oikealla puolella
pudoittaai veitensä 46 m. isyivään laaksoon. Keväällä
järvien ja soitten sulattaa ryöplpyää louhui'sta rin-
nettä aäas' iKorkeakosiken alppiputous valkeana
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vaahtona ja syvässä laaksossa, missä kuuset hil-
jaa huokailevat käy oudonmahtaiva kohina. Ryö-
pyn 'kohdalla alhaalla istuu ikoslkemattoman luon-
non ihailija penkillänsä ja ihmettelee «itä esihis-
'torialllisen geologisen ajan luonnonlkisailua, 'mikä
täisisä kohti on leikiteltiy silloin, ikun valtavat vesi-

Korkeakosken matkaüupirlti.

voimat ovat tämän ilaakson leikanneet, samalla
'kertaa .kun ime ovat laatineet iloitsemme ja ihastalk-
seksemmie Tuovilanlahden. KoirkeakoiSlki on luon-
nioinimuodoistamana niini merkillinen, ja hairvinainem,
että eräät Kuopioin sivistysseurat ovat v. 1925 lu-
nastaneet sen ja sen ympäristön 5 ha:n laaijuise.ksi
luonnomsuojelualiuee/ksi. Laakson yläreunalla
maantien varressa on Matkailijayhdistyksen Kuio-
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ipi'On haaraosaston ylläpitämä siisti matlkailmnaija,
missä .matastaja saa virvokkeita palatalkseen
Tiuovilanlahteen jdko 'KuopiOio-n lähtevälle laival-
leen tai matkustaakseen edelleen autokyydillä li-
salmien (kaupunlkiin.

Näin- <olemime suomittaneet viehkeän laivamat-
kan kesäisenä iltapäivättä ja näin oiamme pistäy-
tyneet suuren Saimaan vesistön äärimimillä laidoil-
la (kauniin luonnon o-ilkeassa vieraslkamanssa,
missä Ikaunis luonto, eräine harvinaisuuksilleen
mutta myöskin asuttu ja viljelyäkiellpoinen luonto
ovat 'meille selvimmin näyttäytyneet.
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