Aapelinsaari

AAPELINSAARI

61°44,46' N 029°19,56' E
Merikartta no 221, 222 (215)

SATAMA
Satama sijaitsee niemenkärjen
eteläpuolella, jonne on helppo
kiinnittyä poijuihin. Satama on
kuitenkin avoin länsi- ja
etelätuulille. Satamaan pääsee
myös suurilla veneillä.
***

YLEISARVOSANA
***
YMPÄRISTÖ
Punkaharjun eteläpuolella näkyy
vielä Puruveden vaikutus veden
kirkkauteen. Aapelinsaari on
satamapaikka niille jotka
haluavat nauttia Puruveden
kirkkaudesta ja Savonlinnan
Pihlajaveden maisemista.
*****

MUUTA
Punkaharju on aivan lähellä ja
kaikki sen mielenkiintoiset
kesämatkailukohteet.
Punkaharjulta pääsee mm.
Taidekeskus Retrettiin.
Matkailunähtävyyksiin kuuluva
Suomen metsämuseo ja
metsätietokeskus Lusto
sijaitsevat myös lähellä. Sinne
pääsee harjulta kätevimmin
bussilla. Suosittelen.

Ympäristö muistuttaa Pihlajaveden maisemia.
www.veneilysaimaa.com
LINKIT
PURUVESI
TAIDEKESKUS RETRETTI
LUSTO

PALVELUT
METSÄHALLITUS
Aapelinsaaressa on palveluina
WC, tulipaikka ja halkoliiteri.
***

Aapelinsaaren lähestymiskartta.
MKL:n lupa no 62/721/2000.
<< Takaisin >>

file:///C|/Documents%20and%20Settings/HP_Omistaja/Omat%20tiedostot/KOTISIVUT/Veneilysaimaa/aapelinsaari.htm8.11.2006 7:35:51

Eevansaari

EEVANSAARI

SATAMA

61°51,80' N 29°28,5' E

Satama sijaitsee saaren
koilispään hiekkarannalla.
Suuremmilla aluksilla ei pääse
lähellekkään matalaa
hiekkarantaa, joten ainoa keino
on jäädä kauemmaksi länteen.
Normaali matkaveneilläkään ei
pääse 10 metriä lähemmäksi,
joten jalat kastuu varmasti, ellei
ole jollaa. Itäpuolella on
syvempää, mutta reitti on
muuten vaikeampi. Avoin
pohjois-, länsi- ja itätuulille!

Merikartta no 223 (215)

YLEISARVOSANA
****
YMPÄRISTÖ
Puruvesi on edelleenkin
maailman seitsemän
puhtaimman vesistön joukossa.
Vesi on Eevassa kristallin kirkas
ja upea hiekkaranta
houkuttelevat uimaan. Elokuu
on parasta aikaa Puruveden
matkailuun. Kaukana kaikesta ja
keskellä upeaa luontoa.

Lapsille upea leikkipaikka. Ja sitä hiekarantaa ei
voi muuta kuin ihastella...

*
MUUTA
Eräs suosikeistani Saimaalla.
Puhtaat vedet, rikkomaton
luonnonrauha, kaukana kaikesta
ja upea hiekkaranta.

*****
PALVELUT
Eevansaaressa ei ole palveluita.
Eevansaaren lähestymiskartta.
MKL:n lupa no 62/721/200

www.veneilysaimaa.com

<< Takaisin >>
LINKIT
PURUVESI
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Kaijansaaret

KAIJANSAARET

SATAMA

61°54,40' N 29°37,70' E

Satama sijaitsee saaren
eteläpuolen hiekkarannalla.
Satamaan pääsee myös
suuremmilla aluksilla mutta
lähestyminen on tehtävä
varovasti saariston läpi.
Satama on suojassa kaikilta
tuulilta.

Merikartta no 224
YLEISARVOSANA
***
YMPÄRISTÖ
Puruvesi on edelleenkin
maailman seitsemän
puhtaimman vesistön
joukossa. Vesi on
Hummonselällä kristallin
kirkasta. Upeat hiekkarannat
myös Ruokkeella
houkuttelevat uimaan. Elokuu
on parasta aikaa Puruveden
matkailuun. Kaukana kaikesta
ja keskellä upeaa luontoa.

**
MUUTA
Eräs suosikeistani Saimaalla.
Puhtaat vedet, rikkomaton
luonnonrauha kaukana
kaikesta ja upea hiekkaranta.
Samalla tulee myös aina
pistäydyttyä Hummonselällä
Mantsin matalikolla.

Kaunis hiekkaranta kauniissa saaristossa.

*****
PALVELUT
Kaijansaaresta löytyy
nuotiopaikka
*

Kaijansaaren
lähestymiskartta. MKL:n lupa
no 62/721/2000.
Saaren maasto on retkeilyyn erittäin sopivaa.
<< Takaisin >>
www.veneilysaimaa.com
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Linnasaari

LINNASAARI

SATAMA

62°00,3' N 29°37,2' E

Satama sijaitsee luonnonkauniin
laguunin pohjukassa. Ei
laitureita, mutta hiekkarannalle
voi ajaa reippaasti. Laguuni on
suojassa kaikilta tuulilta.
Sisäänajo laguuniin tapahtuu
pikkusaaren ja Linnansaaren
välistä. Salmessa on n. 2,5 m
vettä vaikka pohja näkyykin
"liian lähellä".

Merikortti no 224 (216)

YLEISARVOSANA
*****
YMPÄRISTÖ
Puruvesi on edelleenkin
maailman seitsemän
puhtaimman vesistön joukossa.
Vesi on Linnasaaressa kristallin
kirkas ja upea hiekkainen
laguuni houkuttelevat uimaan.
Elokuu on parasta aikaa
Puruveden matkailuun. Kaukana
kaikesta ja keskellä upeaa
luontoa.

****
Linnasaaren laguunin hiekkarantaa

MUUTA
Eräs suosikeistani Saimaalla.
Puhtaat vedet, rikkomaton
luonnon rauha kaukana kaikesta.

*****
PALVELUT
Linnasaaresta löytyvät
grillikatos WC ja jätepiste.

Linnasaaren lähestymiskartta.
MKL:n lupa no 62/721/2000
<< Takaisin >>
Näkymä laguunin suulle

**

www.veneilysaimaa.com

LINKIT
PURUVESI
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Petrisaari

PETRISAARI

61°50,35' N 29°33,7' E
Merikartta no 222 (215)

YLEISARVOSANA
****
YMPÄRISTÖ
Puruvesi on edelleenkin
maailman seitsemän
puhtaimman vesistön joukossa.
Vesi on Petrissä kristallin kirkas
ja upea hiekkaranta
houkuttelevat uimaan. Elokuu
on parasta aikaa Puruveden
matkailuun. Kaukana kaikesta ja
keskellä upeaa luontoa.
*****

SATAMA
Satama sijaitsee saaren
eteläpuolen hiekkarannalla.
Satamassa on tukeva laituri,
jonne pääsee myös suurella
veneellä. Avoin etelä tuulille!
**
MUUTA
Eräs suosikeistani Saimaalla.
Puhtaat vedet, rikkomaton
luonnonrauha kaukana kaikesta
ja upea hiekkaranta.

Petri on tunnettu kristallin kirkkaasta vedestä.

Petrisaaren lähestymiskartta.
MKL:n lupa no 62/721/2000.
<< Takaisin >>

PALVELUT
Petristä löytyvät grillikatos WC
ja jätepiste.

Petrisaaresta löytyy myös kaunis sisäjärvi
www.veneilysaimaa.com

***

LINKIT
METSÄHALLITUS
PURUVESI
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Peltoniemi

PELTONIEMI

61°45,7' N 029°04,5' E
Merikortti no 221

SATAMA
Satama sijaitsee saaren pohjois
rannalla korkean kallion
kupeessa. Satamassa on
kiinnityspoijut joihin on helppo
kiinnittyä. Satamaan pääsee
esteettä myös suuremmilla
aluksilla. Satamassa oloa
häiritsee sesonkina vilkas
veneliikenne. Satama on myös
avoin pohjois tuulille.

YLEISARVOSANA

***

***

MUUTA

YMPÄRISTÖ

Peltoniemi sijaitsee Pihlajaveden
itä osassa, mukavasti
Savonlinnan ja Punkaharjun
puolivälissä. Peltoniemen
kallioilta on hyvät näköalat ja
siellä on harvoin muita
veneilijöitä.

Kallioinen saari, joka sijaitsee
Savonlinnan ja Punkaharjun
välisen reitin etelä puolella
kauniissa saaristossa.

Peltoniemen satama sijaitsee kalliolla, niemen
kärjessä.

***

www.veneilysaimaa.com

LINKIT
METSÄHALLITUS

PALVELUT
Palveluina Peltoniemestä löytyy
tulipaikka, polttopuita ja WC.
***

Peltoniemen lähestymiskartta.
MKL:n lupa no 62/721/2000.
<< Takaisin >>
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Punkaharju

PUNKAHARJU
61°46,42' N 29°20,58' E
61°46,24' N 29°20,96' E
Merikartta no 221, 222
(215)

Vähän kauempaa metsästä
löytyy myös entisöity korsu.
Parin kilometrin päässä
olevasta Lustosta löytyy
erinomainen ravintola
palveluineen.
****
SATAMA

YLEISARVOSANA
****
YMPÄRISTÖ
Punkaharju on maamme
kuuluisimpia matkailu
kohteita jonne pääsee myös
loistavasti veneellä. Veneellä
pääsee itse harjulle, johon voi
tutustua kävellen ja nauttia
kaikista Punkaharjun
kesätapahtumista. Punkaharju
sijaitsee myös Puruveden
eteläpäässä, joten
Punkaharjulta alkaa Puruvesi.
Puruvesi on edelleenkin
maailman seitsemän
puhtaimman vesistön
joukossa. Vesi on
Punkaharjulla kristallin kirkas
ja upeat hiekkaranat
houkuttelevat uimaan.
Elokuu on parasta aikaa
Puruveden matkailuun.
Kaukana kaikesta ja keskellä
upeaa luontoa.
*****
PALVELUT
Satamasta löytyy kioski n.
100 m päästä, josta saa
kahvia, virvokkeita,
matkamuistoja yms. Kioskin
vieressä on harjualueen
infotaulu ja kioskin
yhteydessä inva-wc:t ja
roskikset. Kioskin takaa
löytyy entisöityä Salpalinjan
juoksuhautaa sekä
pesäkkeitä.

Satama sijaitsee Punkaharjun,
harjun etelän puoleisella
rannalla, keskellä kauneinta
harjua. Suojaisassa lahden
poukamassa on pieni laituri,
mutta hiekkarannalle pääsee
suurillakin veneillä.

Punkaharjun suojaisa lahden poukama.

**
MUUTA
Harjun päällä kulkee tie josta
myös bussit kulkevat ja näin
myös punkaharjulta pääsee
mm. Taidekeskus
RETRETTIIN. Poukama ei
kuitenkaan sovi yöpymiseen
liikenteen melun takia.
Matkailunähtävyyksiin
kuuluva Suomen metsämuseo
ja metsätietokeskus LUSTO
sijaitsee parin kilometrin
päässä, jonne myös
kätevimmin pääsee harjulta
bussilla. Suosittelen.

Hiekkarannalle pääsee suurillakin veneillä.
www.veneilysaimaa.com

LINKIT
Satama sijaitsee Punkaharjun
luonnonsuojelualueella, joten
se on syytä huomioida
satamassa oleskeltaessa.

RETRETTI
LUSTO
PURUVESI

Punkaharjun
lähestymiskartta. MKL:n lupa
no 62/721/2000.
<< Takaisin >>
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Punkaharju

PUNKAHARJU

SATAMA

61°46,21' N 29°20,80' E

***

Satama sijaitsee Punkaharjun,
harjun etelän puoleisen rannan
viereisellä saarella, keskellä
kauneinta harjua. Suojaisassa
saaren poukamassa on
hiekkaranta jonne pääsee
suurillakin veneillä. Jos haluaa
jäädä yöksi Punkaharjulle
kannattaa mennä tälle rannalle
yöksi.

YMPÄRISTÖ

**

Punkaharju on maamme
kuuluisimpia matkailu kohteita
jonne pääsee myös loistavasti
veneellä. Veneellä pääsee itse
harjulle, johon voi tutustua
kävellen ja nauttia kaikista
Punkaharjun kesätapahtumista.
Punkaharju sijaitsee myös
Puruveden eteläpäässä, joten
Punkaharjulta alkaa Puruvesi.

MUUTA

Merikartta no 221, 222 (215)

YLEISARVOSANA

Puruvesi on edelleenkin
maailman seitsemän
puhtaimman vesistön joukossa.
Vesi on Punkaharjulla kristallin
kirkas ja upeat hiekkaranat
houkuttelevat uimaan. Elokuu
on parasta aikaa Puruveden
matkailuun. Kaukana kaikesta ja
keskellä upeaa luontoa.
*****

Punkaharjun vierestä löytyy yöpymiseen hyvä ja
suojainen saarenpää.

Harjun päällä kulkee tie josta
myös bussit kulkevat ja näin
myös Punkaharjulta pääsee
mm. Taidekeskus RETRETTIIN.
Saarepää sopii erinomaisesti
yöpymiseen jos haluaa viettää
pidemmänaikaa Punkaharjulla.
Matkailunähtävyyksiin kuuluva
Suomen metsämuseo ja
metsätietokeskus LUSTO
sijaitsee parin kilometrin
päässä, jonne myös kätevimmin
pääsee harjulta bussilla.
Suosittelen.

www.veneilysaimaa.com

LINKIT
RETRETTI
LUSTO
PURUVESI

Satama sijaitsee Punkaharjun
luonnonsuojelualueella, joten se
on syytä huomioida satamassa
oleskeltaessa.

PALVELUT
Punkaharjulla ei ole palveluita
luonnonsatamassa.

Punkaharjun lähestymiskartta.
MKL:n lupa no 62/721/2000.
<< Takaisin >>
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Taikinasaari

TAIKINASAARI

61°45,4' N 029°07,3' E
Merikortti no 221

YLEISARVOSANA
***
YMPÄRISTÖ
Kallioinen saari, joka sijaitsee
Savonlinnan ja Punkaharjun
välisen reitin etelä puolella
kauniissa saaristossa jonne on
ajettava kaislikkoisten salmien
läpi.

SATAMA
Satama sijaitsee Taikinasaaren
koilis puolella, jonne on käynti
kauniitten salmien kautta.
Salmet näyttävät matalilta,
mutta keskellä salmia on 2,5
metriä vettä. Retkisatama
sijaitsee jyrkän ja matalan
kallion vieressä johon on helppo
kiinnittyä. Satama on hyvin
suojassa myös tuulilta.
***
Taikinasaaren satama sijaitsee matalalla kalliolla

MUUTA
Taikinasaari sijaitsee
Pihlajaveden itä osassa,
pienessä saaristossa mukavasti
Savonlinnan ja Punkaharjun
puolivälissä. Taikinasaaressa on
harvoin muita veneilijöitä.

www.veneilysaimaa.com

LINKIT
METSÄHALLITUS

*****
PALVELUT
Palveluina Taikinasaaresta
löytyy tulipaikka, polttopuita ja
WC.
***

Taikinasaaren lähestymiskartta.
MKL:n lupa no 62/721/2000.
<< Takaisin >>
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Savonsaaret

SAVONSAARET

61°43,41' N 029°21,57' E
Merikartta no 221, 222 (215)

SATAMA
Satama sijaitsee niemenkärjen
itäpuolella jonne on helppo
kiinnittyä. Satama on kuitenkin
avoin luoteistuulille. Satamaan
pääsee myös suurilla veneillä.
***
MUUTA

YLEISARVOSANA
***
YMPÄRISTÖ
Punkaharjun eteläpuolella näkyy
vielä Puruveden vaikutus veden
kirkkauteen. Savonsaaret on
satamapaikka niille jotka
haluavat nauttia Puruveden
kirkkaudesta ja Savonlinnan
Pihlajaveden maisemista.

Punkaharju on aivan lähellä ja
kaikki sen mielenkiintoiset
kesämatkailukohteet.
Punkaharjulta pääsee mm.
Taidekeskus RETRETTIIN.

Savonsaarten ympäristö muistuttaa Pihlajaveden
maisemia.

Matkailunähtävyyksiin kuuluva
Suomen metsämuseo ja
metsätietokeskus LUSTO
sijaitsee myös lähellä, jonne
myös kätevimmin pääsee
harjulta bussilla. Suosittelen.

*****
PALVELUT
Savonsaarella on palveluina WC,
tulipaikka ja halkoliiteri.
***

Savonsaarten lähestymiskartta.
MKL:n lupa no 62/721/2000.

www.veneilysaimaa.com

<< Takaisin >>
LINKIT
RETRETTI
LUSTO
PURUVESI
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Vasaransaari

VASARANSAARI

SATAMA

61°53,92' N 029°31,4' E

Satama sijaitsee saaren
länsipuolen hiekkarannalla.
Lahti näyttää kirkkaan veden
ansiosta matalalta, mutta
normaalikokoisella
matkaveneellä pääsee hyvin
rantaan saakka. Kannattaa
luottaa enemmän
kaikuluotaimeen kuin omiin
silmiin. Hiekkarannalla on
muutamia isoja kiviä rannassa
joten on syytä katsoa mihin
keulan ajaa. Satama on avoin
länsituulille.

Merikartta no 223 (215)

YLEISARVOSANA
***
YMPÄRISTÖ
Puruvesi on edelleenkin
maailman seitsemän
puhtaimman vesistön joukossa.
Vesi on Vasaransaaressa
kristallin kirkas ja upea
hiekkaranta
houkuttelevat uimaan. Elokuun
alku on parasta aikaa
Puruveden matkailuun. Kaukana
kaikesta ja keskellä upeaa
luontoa.

**

Vasaransaaren hiekkarannalla voi ihastella
Puruveden veden kirkkautta.
www.veneilysaimaa.com

MUUTA
Vasaransaaressa ei turisteja
tapaa. Paikka on mukavasti
piilossa väylältä ja
satamaoppaista sitä ei löydä.

LINKIT
PURUVESI

*****
PALVELUT
Vasaransaaressa ei ole
palveluita.
Vasaransaaren
lähestymiskartta. MKL:n lupa no
62/721/200
<< Takaisin >>
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