Hirviniemi
HIRVINIEMI
62°09,3' N 29°09,5' E
Merikartta no 412

YLEISARVOSANA
***
YMPÄRISTÖ
Kaunis niemenkärki pitkän ja
kapean järvenselän etelärannalla.
Kallioiden vieressä pieni ja
viihtyisä lahden poukama.
***

Lisäksi kalliossa on kiinnityslenkit.
Satamaan pääsee kaiken
kokoisilla veneillä. Ohiajava
liikenne voi aiheuttaa aallokkoa,
joten venettä ei saa kiinnitttää
kallioon saakka.
***
MUUTA
Hirviniemi on lähinnä
pysähdyspaikaksi sopiva ja päivän
retkiin. Sataman avoimuus ja
vieressä kulkeva syväväylä
aiheuttaa sen verran päänvaivaa
veneilijälle, että yöksi hakeutuu
mielellään muualle. Ehkäpä juuri
siksi paikka on melojien
suosiossa.

PALVELUT
Hirviniemestä löytyvät WC,
nuotiopaikka ja polttopuita.
SATAMA
Satama sijaitsee syväväylän
varressa sijaitsevassa
niemenkärjessä. Satama on
täysin avoin länsi- ja pohjois
tuulille, mutta satamassa on kaksi
kunnollista kiinnityspoijua joihin
on hyvä kiinnittyä.

Hirviniemen lähestymiskartta.
Maanmittauslaitoksen julkaisulupa
nro 19/ESAVO/01
<< Takaisin >>

file:///C|/Kotisivut/Veneilysaimaa/hirviniemi.htm [17.9.2005 19:31:36]

Hirviniemen kallioilta voi ihailla kesäiltana
auringonlaskua länteen.
www.veneilysaimaa.com

Linnakallio, Tikansalmi
LINNAKALLIO, TIKANSALMI

SATAMA

62°25,9' N 29°40,3' E

Tikansalmen hiekkarantaan voi
ajaa reilusti kiinni. Kapean
salmen ansiosta paikka on myös
suojainen ja siinä voi yöpyä
hyvin. Etelästä tultaessa on 14 m
sähkölinja, joten purjeveneet
joutuvat kiertämään toiselta
puolelta.

Merikartta no 414

YLEISARVOSANA
****
YMPÄRISTÖ
Kapeassa salmessa upea
hiekkaranta joka aukeaa länteen.
Paikka sijaitsee suuren Pyhäselän
eteläpään viihtyisässä ja
vehreässä saaristossa, joka
Pyhäselän jälkeen tuntuu vieläkin
vehreämmältä.
*****

***
MUUTA
Hiekkarannan eteläpuolella löytyy
kallio joka on kuin yllättäen
hiekan peitossa. Kallio muodostaa
"boulevardin" jossa kelpaa illalla
katsella auringon laskua. Hiekka
on ikäänkuin "altaassa" ja se ei
pääse valumaan pois.
Mielenkiintoinen "luonnon
rakenneratkaisu".

Tikansalmen upeaa rantaa.

PALVELUT
Tikansalmesta löytyvät WC ja
jätepiste.
**

Tikansalmen lähestymiskartta.
Maanmittauslaitoksen julkaisulupa
nro 19/ESAVO/01
<< Takaisin >>
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Hiekkarannan vierestä lötyy ranta jossa hiekka on
"altaassa" eikä pääse valumaan järveen.
www.veneilysaimaa.com

Pistalanharju
PISTALANHARJU
62°05,4' N 29°22,9' E
Merikartta no 412

Suuremmilla purjeveneillä ei
muutenkaan ole asiaa
Pistalanharjuun koska reitti alittaa
12 m. sähkölinjan. Satama on
suojassa kaikilta tuulilta.

****

Mikäli ei halua kiinnittyä
hiekkarannalle Pistlanharjuun
kannattaa mennä
sisääntuloväylän vasemmalle
puolelle jäävään saareen.

YMPÄRISTÖ

***

Kaunis hiekkaniemi
hiekkaniemien keskellä mahtavan
Paasiveden eteläreunalla.
Hiekkaisesta maaperästä
huolimatta vehreä saari upean
saaristo maiseman keskellä.

MUUTA

YLEISARVOSANA

*****

Hiljainen paikka, jonne haluaa
tulla uudelleen.

Pistalanharjun hiekkaranta houkuttelee Paasiveden
matkaajia uimaan ja rentoutumaan.

Paikka on valmistunut vuonna
2001, lakkautetun Pikarniemen
tilalle.

PALVELUT
Pistalanharjusta löytyvät WC sekä
nuotiopaikka upealla paikalla.
**
SATAMA
Satamassa ei ole laituria ja
matala hiekkaranta rajoittaa
suurilla aluksilla pääsyä.

Pistalanharjun lähestymiskartta.
Maanmittauslaitoksen julkaisulupa
nro
<< Takaisin >>

Laavulle paistaa ilta-aurinko.
www.veneilysaimaa.com
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Reposaari
REPOSAARI

SATAMA

62°06,2' N 028°47,2' E

Satama sijaitsee käytännössä
syväväylällä. Ohimenevä liikenne
aiheuttaa aallokkoa runsaasti
mutta laituri on pitkä ja tukeva.
Satamaan pääsee hyvin myös
purjeveneillä ja muilla isommilla
aluksilla. Satama on myös avoin
etelätuulille, joten yöpymiseen
paikka ei kovin hyvin sovellu.

Merikartta no 412

YLEISARVOSANA
****

***
YMPÄRISTÖ
MUUTA
Karu ympäristö, jota hallitsee
havumetsäiset, korkeat ja
kivikkoiset rannat, suuren
jävenselän reunalla.
****

Reposaaressa on hyvä katsella
auringonlaskua länteen korkealta
kalliolta nuotiopaikan vieressä.
Ohimenevä vene- ja laivaliikenne
tarjoaa sesonkina jatkuvasti
ohjelmaa siitä kiinnostuneille.

Reposaaren muuten hyvä satama mutta satama
sijaitsee aivan syväväylän vieressä.

PALVELUT
Reposaaresta löytyvät WC,
jätepiste, infotaulu sekä
nuotiopaikka upealla paikalla.
****
Reposaaren lähestymiskartta.
MKL:n lupa no 62/721/2000.
<< Takaisin >>
Reposaaren nuotiopaikka
www.veneilysaimaa.com
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Suursaari
SUURSAARI

SATAMA

62°26,6' N 29°42,1' E

***

Suursaaren laituriin pääsee
kiinnittymään myös suurilla
aluksilla. Tukeva laituri on myös
suhteellisen suojassa kaikilta
tuulilta. Yhteysalusliikennettä ei
saa häiritä ja jos aikoo yöpyä
kannattaa kiinnittyä laiturin
päähän tai vieressä oleviin
tiktaaleihin.

YMPÄRISTÖ

****

Leppoisa saaristolaismaisema
kapeassa ja kauniissa salmessa
suuren Pyhäselän etelä- päässä
kyläkauppoineen,
yhteysaluslaitureineen ja
tiktaaleineen.

MUUTA

Merikartta no 414

YLEISARVOSANA

***
PALVELUT

Suursaaren saaristolaismaisema
on todella kaunis. Laiturilta
länteen, lahden toiselta puolelta
löytyy hyvin varustettu
kyläkauppa, jonne ohjeet löytyvät
Suursaaren retkisatamasta.
kaupan aukioloajat selviävät
myös samasta ilmoitustaulusta.

Suursaaren tukevaan laituriin on hyvä kiinnittyä.

Suursaaresta löytyvät
nuotiopaikka, WC ja jätepiste.
***

Suursaaren lähestymiskartta.
Maanmittauslaitoksen julkaisulupa
nro 19/ESAVO/01
<< Takaisin >>
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www.veneilysaimaa.com

Tikankaivanto
TIKANKAIVANTO

SATAMA

62°25,3' N 29°42,6' E

Tikankaivannon satama sijaitsee
kanavan pohjoispuolella oikealla,
josta löytyy tukeva laituri johon
pääsee myös suurilla aluksilla
vaivattomasti.

Merikartta no 414

YLEISARVOSANA

Satama on avoin pohjoisen
puoleisille tuulille.

**
**
YMPÄRISTÖ
MUUTA
Harjuun tehty avokanava, joka on
suurten selkien keskellä ja toimii
oikoreittinä Joensuuhun sekä
yhdistää kaksi eri vesialuetta.
***
PALVELUT
Tikankaivannosta löytyy WC ja
jätepiste.

Kanavan toiselta puolelta löytyy
tikankaivannon muistomerkki ja
rakennusaikaiset merkinnät.
Paikka on ollut minulle läpiajo- ja
roskienjättöpaikka jossa tuskin
olen yli 15 minuuttia koskaan
ollut. Ketä suuret selät ja kaunis
auringon lasku kiinnostaa löytävät
varmaan oman viehätyksensä
satamasta.

**

Tikankaivannon lähestymiskartta.
Maanmittauslaitoksen julkaisulupa
nro 19/ESAVO/01
<< Takaisin >>
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Tikankaivannon kanava.
www.veneilysaimaa.com

Vuorilahti, kurtsinlahti
VUORILAHTI, KURTSINLAHTI

Lahti on suojassa kaikilta tuulilta.

62°08,5' N 29°06,2' E

**

Merikartta no 412

MUUTA

YLEISARVOSANA
**
YMPÄRISTÖ
Karu jääkauden muokkaama
ympäristö, jota hallitsee
havumetsäiset, korkeat ja
kivikkoiset rannat, suuren lahden
päässä pitkässä poukamassa.
"Valoton ja äänetön". Korkeat
kalliot ja syvä korpimaa luovat
"pelottavan" tunnelman, mikäli
"pelkää olla yksin".

Todellinen "jemma", johon voi
piiloutua, eikä varmasti kukaan
löydä, vaikka "maailmanloppu"
tulisi... Vuorilahden perältä löytyy
Kurtsinlahti, Haukkavuoren
juurelta joka puhuttelee kävijää
jylheydellään. Kurtsinlahteen ei
ole asiaa jos pelkää yksinäisyyttä
ja pimeää. Korkean haukkavuoren
ja lahden reunojen takia tuntuu
siltä, että sinne ei aurinkokaan
paista niin kuin muualle.
Luonnonsatama todella syvällä
korvessa. Paikka ei sovellu lapsille
rantautumispaikkojen ja
uimarannan puutteessa.

***
PALVELUT
Kauniin luonnon lisäksi
Vuorilahdessa ei ole palveluita.
SATAMA
Satama sijaitsee Kurtsinlahden
perukassa, jossa vettä on noin 3
metriä. Rantautumispaikkoja ei
varsinaisesti ole yhtään, mutta
vene on mahdollista kiinnittää
lahden molemmille puolille.

Vuorilahden lähestymiskartta.
Maanmittauslaitoksen julkaisulupa
nro 19/ESAVO/01
<< Takaisin >>
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Vuorilahden päässä, Kurtsinlahden perukoilla alkaa
todellinen erämaa.
www.veneilysaimaa.com

Vörstinsaari
VÖRSTINSAARI

SATAMA

62°06,8' N 28°49,0' E

Satama sijaitsee kauniissa
salmessa saarten välissä, jossa
on pieni laituri johon voi
kiinnittyä. Satamaan pääsee
hyvin myös purjeveneillä ja muilla
isommilla aluksilla, mutta pienen
laiturin takia on kiinnityttävä
saareen. Satama on avoin
etelätuulille.

Merikartta no 412

YLEISARVOSANA
****
YMPÄRISTÖ
Karu ympäristö, jota hallitsee
havumetsäiset, korkeat ja
kivikkoiset rannat, suuren
jävenselän reunalla.
***

****
MUUTA
Hiljainen paikka, jossa on hyvä
katsella auringonlaskua länteen
korkealta kalliolta jossa myös
nuotiopaikka sijaitsee.

Vörstinsaaren satama, josta aukeaa syväväylälle
hieno mutta karu näkymä

PALVELUT
Vörstinsaaresta löytyvät WC,
jätepiste, infotaulu sekä
nuotiopaikka upealla paikalla.
****

Vörstinsaarten lähestymiskartta.
Maanmittauslaitoksen julkaisulupa
nro 19/ESAVO/01
<< Takaisin >>
Vörstinsaaren nuotiopaikka
www.veneilysaimaa.com
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