Bomba, Nurmes
BOMBA (NURMES)

SATAMA

63°32,0' N 29°11,1' E

***

Satama sijaitsee Nurmeksen
kylpylän yhteydessä. Tukevaan
laituriin pääsee suurillakin
veneillä vaivattomasti.
Risteilyaluksien liikennöintiä ei
saa kuitenkaan häiritä. Asiasta
löytyy tietoa laiturilta. Satama on
avoin etelä tuulille ja ei sovellu
yöpymiseen.

YMPÄRISTÖ

***

Bomba. Aito Pohjois-Karjalainen
kylä jossa runsaasti nähtävää.
Kylässä kokee Karjalaista
vieraanvaraisuutta ja voit
tutustua Karjalaiseen
rakennuskulttuuriin

MUUTA

Merikartta no 426

YLEISARVOSANA

*****
PALVELUT

Nurmeksen kylpylässä voi
rentoutua pitkän venematkan
jälkeen. Päivä Bombassa ja
seuraava kylpylässä kruunaa
kaikkien loman. Hieno
hiekkaranta kylpylän rannassa.
<< Takaisin >>

Laituri sijaitsee Nurmeksen
kylpylän yhteydessä, joten
Bombassa on saatavilla kaikki
hyvin varustetun kylpylän
palvelut.
*****
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Bomban karjalaiskylän rakennuksia. (Kuva Bombalomat matkailumainoksesta)
www.veneilysaimaa.com

Hiekkasaaret
HIEKKASAARET

SATAMA

63°08,0' N 029°51,3' E

Satama sijaitsee luonnonkauniilla
hiekkarannoilla.Hiekalle voi ajaa
reilusti kiinni, mutta veneellä jossa
on enemmän syväyttä pitää hakea
paikkaa pohjoispäästä jossa
hiekkatanta syvenee nopeammin.
Hiekkasaaret ovat avoimia
pohjoistuulille.

Merikortti no 424, 425

YLEISARVOSANA
****
YMPÄRISTÖ
Sanat eivät riitä kuvailemaan
Hiekkasaarten ympäristöä.
Saimaan upeimmat
hiekkarannat yhdistettynä Kolin
kansallispuiston jylhiin
Karjalaismaisemiin.
Hiekkasaarten ympäristö on
koettava itse.
*****
PALVELUT

***
MUUTA
Kolin kansallispuiston maisemat
ovat tulleet tuhansille suomalaisille
tutuiksi vuosien saatossa.
Veneretki Hiekkasaarille palkitsee
pitkän matkan, joka Pieliselle
yleensä on Etelä-Saimaalta. Kolille
on vain pari kilometriä ja vierailu
siellä kannattaa tehdä samalla kun
käy Hiekkasaarilla. Kadehdin
todella paljon Hiekkasaaren ja
Kolin läheisyydessä asuvia joilla on
mahdollisuus käydä saarilla vaikka
joka päivä.

Hiekkasaarilta löytyy
nuotiopaikka ja wc sekä
polttopuita.
****

Hiekkasaarten lähestymiskartta.
Maanmittauslaitoksen julkaisulupa
nro 19/ESAVO/01
<< Takaisin >>
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Valitettavasti kuva ei tee oikeutta hiekkasaaren
upeille hietikoille ja Kolin jylhille maisemille.
www.veneilysaimaa.com

Iso Korppi

ISO KORPPI

SATAMA

63°06,3' N 29°52,9' E

Rantautumispaikka sijaitsee
Iso Korppin luoteispäässä
eteläpuolella olevassa
lahdessa. Salmen toiselta
puolelta löytyy Pieni Korppi
jonka satama sijaitsee
pohjoispuolella. Iso Korppin
ranta on hienoa hiekkaa johon
voi keulan ajaa reilusti.
Hiekkaranta jyrkkenee melko
nopeasti ja rantaan pääsee
myös isommalla
akselivetoisella. Satama on
avoin lännenpuoleisille tuulille.

Iso Korppin hiekkarantaa

***

www.veneilysaimaa.com

Merikartta no 424, 425
YLEISARVOSANA
***
YMPÄRISTÖ
Kolin kansallispuistoon
kuuluva hiekkasaari, jonka
metsät ovat upeassa
kunnossa ja soveltuvat
erinomaisesti retkeilyyn.
Metsien hoidosta vastaa
Metsähallitus jonka mailla
saari myös sijaitsee. Upea
paikka.
*****
PALVELUT
Grillipaikka, jätepiste ja WC
***

MUUTA
Kolin korkeat maisemat
antavat elämyksen jota ei saa
missään muualla Saimaan
alueella. Iso Korppista ei ole
pitkä matka itse Kolille, jonka
huipulle johtaa eripituisia
luontopolkuja. Jos ei jaksa
kävellä pääsee myös
tuolihissillä molempiin suuntiin
tai vaan toiseen suuntaan.
Hissi toimii joka päivä.
<< Takaisin >>
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LINKIT

Jakokosken museokanava

JAKOKOSKI

SATAMA

62°44,3' N 30°02,7' E

Venesatamia löytyy reitin
varrelta joen reunustalta ja
museokanavan pohjois- ja
etelä päädyistä. Oma
suosikkini yöpymiseen on
museokanavan
pohjoispäädystä sisään tuleva
reitti, ja kanavaa pitkin
museolle. Mikäli pysähdyn
lyhyeksi aikaa, niin silloin
paras vaihtoehto on joen
varrella. Satamaan pääsee
suurillakin veneillä ja niillä voi
kiinnittyä kunnon laituriin
turvallisesti.

Merikortti no 555
YLEISARVOSANA
*****
YMPÄRISTÖ
Mielenkiintoinen "puolenvälin
pysäkki" ja vierailukohde
Pielisjoella. Jakokosken
museokanava ympäristöineen
perehdyttää kävijän uiton ja
kanavatoimintojen historiaan
Saimaalla.
*****
PALVELUT
Grillipaikkoja löytyy
venelaiturin läheltä, WC:t,
jätepisteet, ja sauna. Lisäksi
Jakokosken satamasta löytyy
mainio kesäteatteri, jossa
näytäntöjä useana iltana läpi
kesän.
*****

Jakokosken museokanava. Kappale Suomalaista
järvihistoriaa.

Joen varren laiturissa käy
kova n. 2 solmun virta.
Laituriin ajo on syytä tehdä
tarkasti ja kiinnittää vene
kunnolla.

www.veneilysaimaa.com

*****
MUUTA

LINKIT

Jakokosken museokanava
tarjoaa ohjelmaa koko
päiväksi ja kesäteatteri vielä
illaksikin. Katsottavaa ja
ihmeteltävää riittää
kanavavahdin asunnosta
ikivanhoihin merimerkkeihin.

JAKOKOSKEN MUSEOKANAVA

<< Takaisin >>
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LISÄÄ KUVIA JAKOKOSKEN
MUSEOKANAVASTA

Koli ja Ukko-Koli
KOLI

SATAMA

63°06,3' N 29°52,9' E

Kolin satama uudistui täysin
kesällä 2004. Satamaan
rakennettiin uudet jykevät laiturit
sekä monipuolisia palveluja
veneilijöille, jotta matkalaiset
viihtyisivät mahdollismman
pitkään satamassa.
Vierasvenepaikat löytyvät laiturin
takaa selkeästi kyltillä
merkittyinä. Satama on suojassa
kaikilta tuulilta ja sinne pääsee
myös suurilla aluksilla. Laiturin
pääty on varattu kauppa-aluksille.

Merikartta no 424, 425

YLEISARVOSANA
*****
YMPÄRISTÖ
Kolin kansallispuiston ja UkkoKolin jyhkeät maisemat ja
ympärillä olevat korkeat vaarat
eivät jätä ketään kylmäksi.
Suomen kansallismaisemaa
parhaimmillaan.
*****
PALVELUT
Ukko-Kolin huipulta löytyy hotelli
Koli, jonka palvelut ovat
luonnollisesti huippuluokkaa.
*****

*****
MUUTA
Kolin korkeat maisemat antavat
elämyksen jota ei saa missään
muualla Saimaan alueella.
Satamasta ei ole pitkä matka itse
Kolille, jonka huipulle johtaa
eripituisia luontopolkuja. Jos ei
jaksa kävellä pääsee myös
tuolihissillä molempiin suuntiin tai
vaan toiseen suuntaan. Hissi
toimii joka päivä.
<< Takaisin >>

Kolin uudesta satamasta johtaa korkealle UkkoKolin maisemiin upeita luontopolkuja.
www.veneilysaimaa.com

LINKIT
Koli
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Koskisaari, Pielisjoki
KOSKISAARI, PIELISJOKI

SATAMA

62°40,1' N 29°54,0' E

Mielenkiintoinen, läpiajettava
Pielisjoen sivuhaara, joka kulkee
läpi vehreän metsän.

Koskisaareen ei ole helppo löytää
ja siitä ajaa helposti
ensimmäisellä kerralla ohi.
Vajaan mailin päässä Kuurnan
kanavan yläpuolelta kuitenkin
haarautuu vasemmalle (ylöspäin
mentäessä) kohti metsää
viitoitettu väylä, jonka
puolestavälistä löytyy levike ja
hyvä laituri vaikka yöpymiseen.
Väylän varrella saattaa olla vielä
vanhan kanavan
kiinnityspollareita veden alla,
joten väylällä on syytä pysyä.
Kanavassa on vettä noin 2 metriä
mutta sinne ei pääse suurilla
aluksilla kanavan kapeuden ja
virtaisuuden vuoksi.

*****

****

PALVELUT

MUUTA

Koskisaaresta löytyy grillipaikka
ja WC.

Reitti on vanha Kuurnan kanava,
joka jäi veden alle kun
voimalaitos rakennettiin -60
luvulla. Erittäin rauhallinen ja
rentouttava paikka vaikka
yöpymiseen. Eräs suosikeistani.
Paikka jossa tuskin tapaa muita.
Suosittelen.

Merikortti no 553

YLEISARVOSANA
****
YMPÄRISTÖ

**

Koskisaaren "piilopaikkaan" johtaa kapea väylä.
www.veneilysaimaa.com

<< Takaisin >>
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