Vaajasalo, Alahovin viinitila

VAAJASALO (ALAHOVIN
VIINITILA)
62°54,0' N, 27°46,9' E
Merikortti no 234

Satamaan pääsee myös suurilla
veneillä. Satama on avoin länsija pohjoistuulille.
Laivaliikennettä ei saa häiritä.
Katso aikataulut laiturissa.
****

YLEISARVOSANA

MUUTA

****

Alahovin viinitila ei ole
varsinainen luonnon satama,
mutta erinomainen
vierailukohde Kuopion lähellä.
Viinitila on suosittu
matkailukohde, jossa voi
tutustua viinin valmistukseen ja
maistella tilan tuotteita
viinituvassa ja ostaa niitä
mukaan. Alahovin viinitila on
ensimmäinen Suomessa avattu
viinitila.

YMPÄRISTÖ
Todella rauhallinen ja viihtyisä
maalaisympäristö peltoineen,
hiekkateineen ja
mäntymetsineen suuren
Kallaveden äärellä.
****
PALVELUT

Alahovin laituriin pääsee suurillakin aluksilla.
www.veneilysaimaa.com

LINKIT
ALAHOVIN VIINITILA

Viiniravintola, sähkö veneeseen,
WC, maayhteys Kuopioon
****
SATAMA
Alahovin viinitilan laivalaiturissa
on myös pienveneille 5
poijupaikkaa.

Lähestymiskartta Alahoviin. MKL:
n lupa no 62/721/2000.
<< Takaisin >>
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Jänissalo

JÄNISSALO

SATAMA

62°42,21' N, 28°13,00' E

Tukeva betoniponttoonilaituri
kunnollisin kiinnikkein ja
täydellisin varustein. Suojassa
kaikilta tuulilta. Lyhyesti, viiden
tähden retkisatama.

Merikortti no 236
YLEISARVOSANA
*****
YMPÄRISTÖ
Kivikkoinen niemenkärki josta
avautuu maalaismaisema
luoteeseen. Alueella on myös
hyvin hoidettu mäntymetsä.
*****
PALVELUT

*****
MUUTA
Tukikohta on tarkoitettu seuran
jäsenille, heidän vierailleen ja
Vuoksen vesistöalueen
tukikohtien yhteistyössä oleville
seuroille. Jos et ole vielä
Jänissalossa käynyt, niin käy
ihmeessä. Jänissalon ehdoton
valtti on palvelut ja niitä voi
vain ihmetellä. Paikan siisteys
on myös omaa luokkaansa.

Tervetuloa Jänissalon majalle. (Kuva K. Käkelä)

Sähköistetty kerhorakennus
jossa kaikki mukavuudet
kalastusluvat mukaanlukien.
(Lupa-asia kannattaa varmistaa
joka käyntikerralla erikseen)
Sähkö veneeseen, juomavesi
veneeseen, WC, maayhteys
Kuopioon, sauna, grillikatos ym.
*****

Lähestymiskartta Jänissaloon.
MKL:n lupa no 62/721/2000.

www.veneilysaimaa.com

<< Takaisin >>
LINKIT
KUOPION PURSISEURA

file:///C|/Documents%20and%20Settings/HP_Omistaja/Omat%20tiedostot/KOTISIVUT/Veneilysaimaa/janissalo.htm30.7.2008 8:19:19

Louhisaari

LOUHISAARI

SATAMA

62°04,7 N 028°36,6 E

Satama sijaitsee pohjoisen
puoleisen saaren
kaakkoispäässä. Tuulella voi
ajaa pienen niemenkärjen
taakse nuotiopaikan viereen
isommallakin veneellä, mutta
kallion edustalla olevia kiviä on
varottava.

Merikortti no 227, 410

YLEISARVOSANA
***
YMPÄRISTÖ
Haukiveden aavoilla selillä,
Linnansaaren kansallispuistossa
on suuria saaria harvakseltaan
mutta louhisaaren retkisataman
löytää kahden vierekkäisen
saaren välissä olevasta
kauniista salmesta.
*****
PALVELUT

**
MUUTA
Louhisaari kuuluu Linnansaaren
kansallispuiston alueeseen.
Louhisaaren retkisataman on
melko vähän käytetty satama
johon syynä saattaa olla Oravin
kylän läheisyys. Louhisaari on
kuitenkin mukava paikka mikäli
matka suuntautuu Heinäveden
reitille.

Louhisaaren satama sijaitsee kauniilla kalliolla.
www.veneilysaimaa.com
LINKIT
ORAVIN VENEILYKESKUS
LINNANSAAREN KANSALLISPUISTO

Louhisaaresta löytyvät
nuotiopaikka, puukatos ja WC.
Lisäksi Oravin kylä palveluineen
on aivan lyhyen venematkan
päässä.
****

Lähestymiskartta Louhisaareen.
MKL:n lupa no 62/721/2000.
<< Takaisin >>
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Oravi

ORAVI

SATAMA

62°06,8 N 28°36,6 E

Satama sijaitsee kanavan
eteläpäädyssä aivan kylän
keskellä rantapaviljongin
kohdalla. Etelästä lähestymistä
haittaa 11,5 m silta ja
pohjoisesta 15 m sähkölinja.
Satamassa käy myös
reittiliikennettä harjoittavat
laivat, joita ei saa häritä

Merikortti no 227

YLEISARVOSANA
*****
YMPÄRISTÖ
Harvinaisen kaunis ja idyllinen
maalaiskylä jonka läpi kulkee
kaunis reitti. Kylässä tapaa
aitoja Itä Suomalaisia ihmisiä
joiden kanssa on mukava
jutustella.
*****
PALVELUT
Kylästä löytyy hyvinvarustettu
uusi veneilykeskus
rantapaviljonkeineen ja
polttoainejakeluineen. Kauppa
on myös samassa
rakennuksessa. Oravin kylän
veneilijäpalvelut ovat
kehittyneet huipputasolle.
*****

****
MUUTA
Kaupassa on asiamies-alkon
lisäksi myös asiamies-posti.
Nettikahvilassa voit kätevästi
maksaa laskusi tietokoneella tai
käydä lomamatkallasi
lukemassa sähköpostisi.
Ravintolan ruokalista on
Saimaan parhaimmistoa.
Kaupan kaikki leivät ja
leivonnaiset paistetaan myös
kaupassa.
Oravin kylä ja uusi veneilykeskus
www.veneilysaimaa.com

Lähestymiskartta Oraviin. MKL:n
lupa no 62/721/2000.
<< Takaisin >>

LINKIT
ORAVIN VENEILYKESKUS
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Paimensaari

PAIMENSAARI

SATAMA

62°37,32' N, 28°21,77' E

Satama sijaitsee suojaisassa
paikassa kallioiden välissä.
Isommilla aluksilla kannattaa
jäädä uloimpiin poijuihin koska
lahti on melko ahdas. Poijujen
lisäksi kalliolta löytyy
kiinnityspisteet ja "askelmat"
vesirajassa jotka helpottavat
maihin nousua jyrkillä kallioilla.

Merikortti no 236
YLEISARVOSANA
****
YMPÄRISTÖ
Tasaisten kallioiden välissä
sijaitseva suojaisa lahti kauniin
Heinäveden reitin varrella.
kalliot noudevat vedestä
päätyen upeaan
mäntymetsikköön.
*****
PALVELUT
Paimensaaresta löytyy
nuotiopaikka ja infotaulu.
**

****
MUUTA
Paimensaaren retkisatama
sijaitsee Heinäveden reitillä
Savonlinnan ja Kuopion välillä.
Retkisatama tarjoaa
luonnonsataman
kauneimmillaan jossa ruuhkaa
ei tunneta. Erinomainen paikka
leppoisan kesäillan viettoon ja
rentoutumiseen luonnossa.
NIL
Lähestymiskartta
Paimensaareen. MKL:n lupa no
62/721/2000.

Paimensaaren kaunista kalliorantaa

<< Takaisin >>

www.veneilysaimaa.com
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Savenaho, Wirran wietävä

SAVENAHO,
(MAATILAMATKAILU)

SATAMA

*****

Satama sijaitsee aivan
Heinäveden reitin varrella.
Laitureita löytyy joka lähtöön ja
vettä on ympärillä suurillekkin
veneille. Kylkikiinnitys. Ohi
ajavien veneiden aallot voivat
häiritä laiturin ulkoreunalle
kiinnittyneitä, mutta yleensä
kaikki kyllä hiljentävät
Savenahon kohdalla. Satamaan
tulo vaatii tarkuutta virran takia.

YMPÄRISTÖ

*****

Todella rauhallinen ja viihtyisä
maalaisympäristö mielestäni
maailman kauneimman
venereitin varrella.

MUUTA

62°21,5' N 28°44,4' E
Merikartta no 244

YLEISARVOSANA

*****
PALVELUT
Savenahon isäntä ja emäntä
ovat vuosien varrella satsanneet
todella veneilyyn ja
veneilijöihin. Savenahosta
löytyy KAIKKI palvelut, (mm.
pyykinpesu mahdollisuus)
lukuunottamatta polttoaineen
jakelua. Erityismaininnan
ansaitsee Wirran Wietävän
savusauna, joka useita kertoja
tuhouduttuaan tulipaloissa
tarjoaa aina vain paremmat
löylyt...

Tervetuloa Savenahoon...
www.veneilysaimaa.com
VAROITUS! Vaikka virta ei ole
voimakas ja se ei yleensä
haittaa esim. lasten uintia niin
on siitä syytä varoittaa lapsia.
Tilalla on kotieläimiä lapsien
iloksi ja talosta saa joka aamu
emännän leipomia tuoreita
sämpylöitä.

LINKIT
WIRRAN WIETÄVÄ

Ihanteellinen levähdys ja
yöpymispaikka koko perheelle.
Aamupäivällä ja illalla ohi
seilaavat vanhat höyrylaivat
ovat mukava kokemus.

*****
Savenahon lähestymiskartta.
MKL:n lupa no 62/721/2000.
<< Takaisin >>
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Varistaipaleen kanava

VARISTAIPALEEN KANAVA
62°32,8' N, 28°38,5' E
Merikortti no 238, 243

Kylkikiinnityksellä voi kiinnittyä
niin suuret kuin pienet alukset.
Pohjoisesta lähestyttäessä 14 m
sähköjohto ja etelästä 9,5 m
sillan alitse.
****

YLEISARVOSANA

MUUTA

****

Varistaipaleen kanavan
ympäristö ei jätä ketään
kylmäksi. Huikea "neliportainen"
sulku tarjoaa kokeeneellekkin
kanavamatkaajalle
mielenkiintoisen kokemuksen.
Kanavan läpiajamiseen on hyvä
varata vähintään 2 tuntia aikaa,
liikenteestä riippuen.

YMPÄRISTÖ
Todella rauhallinen ja viihtyisä
sekä kaunis kanava ympäristö
jossa vanhoja museokanavia ja
sulkuja voi ihailla. Nelisulkuinen
kanava on Suomen suurin
pudotuskorkeudeltaan. (14,5 m)
*****
PALVELUT
Palveluina Varistaipaleelta
löytyy mm. kioski, infotaulu, tori

Varistaipaleen kanavan noustua
kannattaa jatkaa matkaa vielä
muutama maili ja vierailla
kauniissa Valamon luostarissa
ja jos ei muuta niin voi käydä
ostamassa erinomaista Valamon
valko- tai punaviiniä, tuliaiseksi
tai itselle. Kuvia valamosta.

Varistaipaleen kanava. Korkeuseroa 14,5 m.
(Kuva Savo Karjalan vesireitit -99 jukaisusta)
www.veneilysaimaa.com

LINKIT
VALAMON LUOSTARI

***
SATAMA
Varistaipaleen kanavan
venelaiturit sijaitsevat vanhojen
kanavien reunoilla. Ennen
kanavaa sijaitsevan
luotsiaseman länsipuolelta
löytyy myös venelaituri.

Lähestymiskartta Varistaipaleen
kanavalle. MKL:n lupa no
62/721/2000.
<< Takaisin >>
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