
Ekomuseo

LIEHTALANNIEMI, 
EKOMUSEO

61°27,7' N  28°07,4' E

Merikortti no 213 (209)

SATAMA

Satamaan johtaa viitoitettu 
väylä. Veneen voi kiinnittää 
laituriin, jonka sivuilla vettä on 
n. 1,5 metriä ja päädyssä 3 
metriä, eli laituriin pääsee myös 
suuremmilla aluksilla. Mikäli 
laituriin ei mahdu on 20 metrin 
päässä ennen laituria 
erinomainen kallio 
kiinnityslenkkeineen johon voi 
kiinnittyä myös vaikka 
purjeveneillä.

****

MUUTA

Liehtalan niemen tilalla on myös 
opastettuja kierroksia joilla 
kerotaan elämästä tilalla ja tilan 
historiaa mukavasti väritettynä 
tosi tapahtumilla. Tila oli 
muuten vakituisesti asuttuna 
vielä 1976 ja "Liehtalanniemen 
Jallun " tuntevat kaikki 
Puumalassa.

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

<< Takaisin >>

 

 

Tämän kauniimpaa AITOA maalaismaisemaa ei 
juuri löydä mistään.

Lapsille riittää ihmeteltävää koko päiväksi.

www.veneilysaimaa.com

 

LINKIT

LISÄÄ KUVIA EKOMUSEOLTA.

YLEISARVOSANA

*****

YMPÄRISTÖ

Aito, oikea, perinteinen 
Suomalainen maalaismaisema 
jossa on kaikki mitä olet nähnyt 
vain Ansa Ikosen ja Tauno Palon 
vanhoissa elokuvissa 
mustavalkoisena. Maisema on 
itse koettava. Käynti tilalla ei 
unohdu aivan heti.

*****

PALVELUT

WC:t ja jätepiste, savusauna, 
opastus.

****
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Hietasaari (Suur-Saimaa)

HIETASAARI

61°19,5' N  028°06,4' E

Merikortti no 205 (204)

SATAMA

Hietasaaren satamat sijaitsevat 
pohjois- ja etelä puolilla saarta. 
Uusi ja tukeva laituri sijaitsee 
etelä puolella, mutta 
säätiedotusten mukaan voi aina 
valita suojaisan puolen. 
Hiekkarannalla oleva hieno 
hiekka mahdollistaa veneen 
ajon tukevasti suoraan rantaan.

****

MUUTA

Hiekkarannat ovat lapsille 
mieluisia paikkoja. Saari on 
erityisesti Lappeenrantalaisten 
ja Imatralaisten suosiossa eli 
sesonkina ja viikonloppuisin ei 
saaressa tarvitse tuntea oloaan 
yksinäiseksi. Kuitenkin saaren 
lukuisat ankkuripaikat pohjois- 
ja eteläpuolella tarjoavat tilaa 
myös sitä vaativalle.

 

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

<< Takaisin >>

 

Hietasaaren pohjoisranta

Hietasaaren maasto on todella kaunis. Lähes 
kansallispuistomainen. 

www.veneilysaimaa.com

 

LINKIT

ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ 

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Hietasaari sijaitsee 
Lappeenrannan ja Puumalan 
reitin varrella jonne on helppo 
poiketa. Hietasaaren kauniit 
hiekkarannat ja kirkas vesi 
houkuttelevat veneilijöitä 
uimaan ja saunomaan.

*****

PALVELUT

Palveluina Hietasaaresta löytyy 
mm. sauna, grillipaikka, WC ja 
jätepiste.

****
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Ilkonsaaret

ILKONSAARET 

61°12,5' N  28°18,0 E

Merikartta no 204 (202, 204)

SATAMA

Saaren pohjoispuolen laiturille 
ja hiekkarannalle on hyvä 
kiinnittyä ja hieman enemmän 
lännestä löytyvälle kalliolle voi 
kiinnittyä isommillakin aluksilla. 
VAROITUS!  Pohjoisen 
hiekkarantaa lähestyttäessä 
lännestä täytyy huomioida 
merikorttiin merkityt kivet. 
Rannat ovat avoimia tuulille, 
joten yöpymiseen en paikkaa 
suosittele.

****

MUUTA

Rauhallinen saari keskellä Suur- 
Saimaata. Erinomainen 
mustikkapaikka loppukesästä. 
Hiekkaranta saaren 
pohjoispuolella on oma 
suosikkini. Vaikka saari 
sijaitseekin "alkumatkasta" 
kannattaa siellä vierailla ja 
tutustua maista käsin Suur-
Saimaaseen.

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

<< Takaisin >>

 

Ilkonsaarten pohjoisranta. Upea paikka.

www.veneilysaimaa.com

 

LINKIT

ETELÄ KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Saari suurten selkien keskellä. 
Vehreä saari, jossa etelä ja 
pohjoispuolella upeat 
hiekkarannat grillipaikkoineen. 
Ensimmäinen "keidas" matkalla 
Lappeenrannasta Puumalaan. 
Sopii erinomaisesti päivän 
retkille ja uintiin.

*****

PALVELUT

Ilkonsaarten retkisatamasta 
löytyvät grillipaikan lisäksi WC 
ja jätepiste.

***
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Kaito

KAITO

61°12,8' N  28°24,8 E

Merikartta no 204

SATAMA

Kaidon hiekkarannalle on hyvä 
kiinnittyä. Suuremmilla aluksilla 
ei pääse aivan rantaan kiinni, 
mutta muuten hiekalle voi ajaa 
reilusti. Nuotiopaikan kohdalla 
ranta kuitenkin syvenee melko 
nopeasti. Satama on melko 
suojainen ja sen takia Kaito 
sopii hyvin yöpymiseen. 

**

MUUTA

Kaidon hiekkaranta tarjoaa 
suojaisan retkipaikan ja 
saaressa sijaitseva sisäjärvi 
tarjoaa patikoitsijoille mukavan 
maisemaretken. Saaressa on 
myös yksityisiä mökkejä, joten 
pitää katsoa minne menee.

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

<< Takaisin >>

 

Kaidon eteläranta. Upea paikka.

www.veneilysaimaa.com

 

 

 

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Suur Saimaan saaristossa 
sijaitseva kaunis 
lahdenpoukama jossa hieno 
hiekkaranta yhdistettynä 
suomalaiseen 
kesämökkimaisemaan.

*****

PALVELUT

Kaidon retkisatamasta löytyvät 
nuotiopaikan lisäksi WC ja 
jätepiste.

***
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Kotkatsaari

KOTKATSAARI

61°29,4' N  28°09,8' E

Merikortti no 213 (209)

SATAMA

Satamapaikka sijaitse saaren 
pohjoispäädyn pienessä 
"laguunissa" jossa vesi riittää 
myös suuremmille veneille. 
Hiekkarannalla on uusi laituri 
johon pääsee myös suurilla 
veneillä. Laguunin länsireunan 
niemenkärki on myös hyvä 
rantautumispaikka. Saaren 
pohjoispääty on avoin 
pohjoistuulille, ja 
pidempiaikainen kiinnittyminen 
vaatii sääennusteiden 
kuuntelemista!

****

MUUTA

Viihtyisä levähdyspaikka lähellä 
Puumalaa, jonne voi hyvin jäädä 
myös yöksi mikäli Puumalan 
kylän hulina ei jaksa kiinnostaa.

Lähestymiskartta 
Kotkatsaareen. MKL:n lupa no 

62/721/2000.

<< Takaisin >>

 

www.veneilysaimaa.com

 

 

 

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Pieni viihtyisä lahdenpoukama 
matalassa hiekkasaaressa, jossa 
viihtyisä niemenkärki. 
Niemenkärjessä on pieni 
"sisäjärvi". Ilta-aurinko paistaa 
upeasti laguuniin.

***

PALVELUT

Grillipaikka löytyy venelaiturin 
läheltä, WC:t ja jätepiste.

***
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Laajahiekka

LAAJAHIEKKA

61°22,6' N 028°05,7' E

Merikortti no 205 (204)

Syvempää löytyy hiekkarannan 
oikeasta reunasta kallion 
vierestä, jossa on lenkit 
kiinnittymistä varten.

Lahteen ajo on myös tehtävä 
varovasti ja kierrettävä oikealle 
jäävä niemenkärki kaukaa.

**

MUUTA

Hiekkaranta on lapsille mieluisa 
paikka. Laajahiekka on 
erityisesti paikallisten 
mökkiläisten suosiossa eli 
kauniilla ilmalla ja 
viikonloppuisin ei saaressa 
tarvitse tuntea oloaan 
yksinäiseksi. Toisaalta lapsille 
riittää myös leikkikavereita 
muista lapsista.

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

<< Takaisin >>

 

Laajahiekan ranta kuuluu Saimaan 
parhaimmistoon.

www.veneilysaimaa.com

 

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Etelä Saimaalla riittää upeita 
hiekkarantoja. Laajahiekka 
kuuluu Saimaan hiekkarantojen 
parhaimmistoon ja tarjoaa 
pitkän- ja matalan hiekkalahden 
lisäksi kauniin 
saaristomaiseman sekä avaran 
metsikön rannan vieressä.

*****

PALVELUT

Palveluina Laajahiekalta löytyy 
mm. grillipaikka ja WC

***

SATAMA

Laajahiekan satama onkin 
muuten upean paikan ainoa 
miinus. Hiekkaranta on vielä 50 
metrin päässä syvyydeltään sitä 
luokkaa, että useilla veneillä 
"ranta jää kaukaiseksi 
haaveeksi".
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Lintusalo

LINTUSALO (VANHA 
KAUPPALAITURI)

61°25,4' N  028°02,7' E

Merikortti no 213 (209)

SATAMA

Tukeva pitkä laituri johon 
pääsee suurillakin veneillä. 
Satama on suojassa lahden 
poukamassa ja on hyvä 
vierailupaikka.

****

MUUTA

Vanha kylän kauppalaituri jolla 
ei juurikaan ole nykyään 
käyttöä. Ympäristö on kuitenkin 
kaunis ja jo siksi kannattaa 
käydä Lintusalossa. Paikka ei 
ole tarkoitettu varsinaisesti 
yöpymiseen, joten jos aikoo 
laitueissa yöpyä on siihen syytä 
kysyä lupa rannasta.

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

<< Takaisin >>

 

 

Lintusalon laiturissa on hyvä yöpyä. 

 

Lintusalon lahdessa on kaunis pieni saari jota 
katsellessa "hermo lepää" 

www.veneilysaimaa.com

 

 

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Lintusalon kylän kaupanranta. 
Lintusalon melko uuden, entisen 
kaupan ranta kauniissa lahden 
poukamassa, mihin pääsee 
ainoastaan kaakkoistuulet 
puhaltamaan. 

***

PALVELUT

Lintusalossa ei ole palveluita 
enää nykyisin.
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Listinki

LISTINKI

61°12,8' N  28°20,5 E

Merikartta no 204

SATAMA

Saaren länsipuolen 
hiekkarannalle on hyvä 
kiinnittyä myös isommillakin 
aluksilla, koska ranta syvenee 
nopeasti hiekkarannan laidoilla. 
Sataman suojaisuuden takia 
Listinki sopii erinomaisesti 
yöpymiseen. VAROITUS!  
Lännestä hiekkarantaa 
lähestyttäessä täytyy huomioida 
hiekkapankki pohjoisen puolella 
saarten välissä. Etelästä 
lähestyttäessä on varottava 
niinikään hiekkasärkkää ja se on 
parasta kiertää länsipuolelta.

***

MUUTA

Etelä Saimaan veneilijöiden 
suosima saari keskellä Suur- 
Saimaata. Erinomainen 
mustikka- ja puolukkapaikka 
loppukesästä. Vaikka saari 
sijaitseekin "alkumatkasta" 
kannattaa siellä vierailla ja 
tutustua maista käsin Suur-
Saimaaseen.

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

<< Takaisin >>

 

Ilta-aurinko paistaa hiekkarannalle. (Kuva: Antti 
Relander) 

www.veneilysaimaa.com

 

 

 

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Saari suurten selkien keskellä. 
Vehreä saari, jossa länsipuolella 
upeat hiekkarannat 
nuotiopaikkoineen. Pienempi 
saari lännen puolella tarjoaa 
mukavan suojan ja maiseman, 
sekä tekee paikasta 
"näkymättömän". Kaunis ja 
kirkasvetinen hiekkaranta, 
matkalla Lappeenrannasta 
Puumalaan. Sopii erinomaisesti 
päivän retkille ja uintiin.

*****

PALVELUT

Listingin retkisatamasta löytyvät 
nuotiopaikan lisäksi WC ja 
jätepiste.

***
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Palosensaari

PALOSENSAARI

61°21,34' N  27°39,92' E

Merikortti no 206

Vieressä kulkeva veneväylä on 
syytä huomioida saareen 
kiinnityttäessä. Lisäksi saareen 
pääsyä haittaa pohjoisesta 2,8 
m silta.

**

MUUTA

Palosensaari sijaitsee 
sananmukaisesti keskellä 
väylää. Saaren kallioilla on hyvä 
ihailla vaikka ilta-auringon 
laskua tai levähtää muuten 
matkalla vaikkapa Partakosken 
upeisiin maisemiin. 

Retkisatama on valmistunut 
vuonna 2006. 

 

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

<< Takaisin >>

 

Palosensaaren retkisatama sijaitsee hiljaisen 
väylän varrella kauniissa salmessa. 

www.veneilysaimaa.com

 

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Palosensaaren retkisatama 
sijaitse kauniin "maisemareitin 
keskellä". Maisemareitti johtaa 
Vekaransalosta kohti 
Partakoskea tai päinvastoin ja 
tarjoaa maisemiltaan 
ainutlaatuisen venereitin 
mökkisalmineen ja saarineen.

*****

PALVELUT

Palveluina Palosensaaresta 
löytyy nuotiopaikka ja infotaulu. 

***

SATAMA

Palosensaaren pohjoispäästä 
löytyy poijukiinnityspaikkoja 
mutta saaren tasaisille kallioille 
voi toki kiinnittyä muuallekkin. 
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Patasaari

PATASAARI

61°22,54' N  028°15,05' E

Merikortti no 205 (204)

SATAMA

Patasaareen ajo on tehtävä 
äärimäisen varovasti matalan 
veden takia. Oikealle jäävä 
hiekkaniemi näyttää 
houkuttelevalta, mutta sitä on 
syytä välttää. Veneen 
kiinittämiseen sopii ainoastaan 
kallio vasemmalla puolella. 
muualla ei ole matkaveneille 
riittävästi vettä. 

**

MUUTA

Patasaaren ranta on erikoisen 
kaunis värinsä takia. Mikäli 
veneessä olisi tilaa, niin rannalta 
saisi kerättyä hienoja kiviä 
vaikka kotiin puutarhan 
koristeeksi.

 

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

<< Takaisin >>

Patasaaren soraranta on kauniin punertava jossa 
vihreät rantakasvit korostuvat.

www.veneilysaimaa.com

 

YLEISARVOSANA

**

YMPÄRISTÖ

*****

Hiekkaniemen pohjoispuolella 
oleva kallio- ja soraranta jonka 
pääväri on punertava. Rannan 
vieressä kasvaa matalia 
pensaita yms. joiden 
värikontrasti alustaan 
verrattuna on erikoinen.

PALVELUT

Patasaaressa ei ole palveluita.
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Partakoski

PARTAKOSKI (KÄRNÄKOSKI) 

61°16,1' N  27°42,4' E

Merikortti no 206

Suuremmilla veneillä saa olla 
tarkkana ja ahtaasta laiturista ei 
tahdo löytyä vapaata paikkaa. 
Laiturissa on pääasiassa 
kyläläisten veneitä. Partarannan 
ravintola tietää parhaiten 
vapaista paikoista. Myös 
sataman opasteissa on 
toivomisen varaa. 

***

MUUTA

Partakoskella päivä vierähtää 
nopeasti. Nähtävää riittä myös 
viereisellä Kärnäkoskella jonne 
kävelee noin 15 minuutissa. 
Matkalla kannatta pysähtyä 
ehdottomasti katsomaan 
Suvorovin linnoitusta, joten 
Kärnäkosken vierailu kestää 
helposti puoli päivää. 
Kärnäkosken museo on myös 
varsin ainutlaatuinen. 

Partakoskelta löytyy myös 
erikoinen koskisauna jota voi 
suositella "erikoisten saunojen 
etsijöille". 

 

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

<< Takaisin >>

 

Kaunis Partakoski 

Satama

www.veneilysaimaa.com

LINKIT

PARTAKOSKI

KÄRNÄKOSKI

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Partakoski sijaitsee Partakosken 
ja Kärnäkosken upeissa 
koskimaisemissa. Kosket ja 
vanha kylämiljöö 
mielenkiintoisine 
nähtävyyksineen tarjoavat palan 
kauneinta suomalaista 
koskimaisemaa.

*****

PALVELUT

Palveluina Partakoskelta 
löytyvät kaikki palvelut. myös 
polttoaine ja septityhjennys. 

*****

SATAMA

Satama on Partakosken heikoin 
lenkki. Palvelut ovat erinomaiset 
mutta laiturit ja venepaikat 
eivät ole suunniteltu 
suuremmille veneille. 
Huomioitava on myös 12 m 
sähkölinja. 
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Peräsaari

PERÄSAARI

61°18,02' N  28°19,32 E

Merikartta no 204

Hiekkarannalle ei pääse kuin 
pienemmillä veneillä, mutta 
kallioille pääsee vaikka laivalla. 
Eteläpuolen kalliolle pääsee 
suurillakin aluksilla.  Satamat 
ovat avoimia tuulille.

***

MUUTA

Rauhallinen ja pieni saari Suur- 
Saimaalla. Hiekkaranta saaren 
pohjoispuolella on oma 
suosikkini. Hiekkaranta on 
pystysuoran kallion vieressä ja 
paikka on mielestäni tosi kaunis. 
Vaikka saari sijaitseekin "vähän 
syrjässä" kannattaa siellä 
vierailla ja tutustua maista käsin 
Suur-Saimaaseen. 

Ei kovin tunnettu paikka, joten 
tässä paikka niille, jotka eivät 
välitä tungoksesta.

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

<< Takaisin >>

Peräsaaren pohjoisranta. Upea paikka.

Peräsaaren eteläranta. Hiekkaranta kuvan 
vasemmassa reunassa kallion vieressä

www.veneilysaimaa.com

 

 

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Saari suurten selkien keskellä. 
Vehreä saari, jossa 
pohjoispuolella hiekkaranta 
korkeiden kallioiden välissä.  
Saari Suur-Saimaalla 
kauneimmillaan jossa mielellään 
yöpyy ja katselee illalla aavaa 
ulappaa.

*****

PALVELUT

Peräsaaressa ei ole palveluita.

SATAMA

Saaren pohjoispuolen kallioille 
laguuniin, sekä hiekkarannalle 
on hyvä kiinnittyä perä 
ankkurissa. 
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Pullikainen

PULLIKAINEN

61°13,8' N  28°27,7 E

Merikartta no 202 (204)

Niemenkärki on paras paikka 
suuremmille aluksille. 
Nuotiopaikan kohdalla ranta 
kuitenkin syvenee melko 
nopeasti, ja vettä on 
paikoitellen jopa 15 metriä 
rannan tuntumassa. Satama on 
täysin avoin etelä tuulille, ja sen 
takia se ei sovi yöpymiseen.

**

MUUTA

Eräs mielenkiintoisimmista ja 
kauneimmista retkikohteista 
Suur Saimaalla. Soraharju ja 
lahden poukama tekevät 
vaikutuksen ja siksi saari sopii 
hyvin patikointiin. Paikalliset 
venekunnat eivät rantaudu 
Pullikaisen lounaiskärjen 
hiekalle, vaan jatkavat 
matkaansa lähellä rantaa 
laguunin puolelle. Osalle lahti on 
ns. vakiopaikka. Etenkään 
viikonloppuisin ei kannata 
laguuniin poiketa oman rauhan 
toivossa.

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

<< Takaisin >>

 

Pullikaisen eteläranta. Upea paikka retkeilyyn.

Niemenkärjestä löytyy soraharju, ja sinne pääsee 
myös paremmin suurilla aluksilla.

www.veneilysaimaa.com

 

 

 

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Saari suurten selkien keskellä. 
Vehreä saari, jossa itäpuolella 
upeat hiekka-, sorarannat 
nuotiopaikkoineen. 
Niemenkärjessä on korkea mäki 
josta avautuvat näkymät Suur 
Saimaalle ja pohjoisessa on 
pieni lahden poukama. Todella 
kaunis retkikohde,  jossa 
jalkaisin näkee enemmän.

*****

PALVELUT

Pullikaisen retkisatamasta 
löytyvät nuotiopaikan lisäksi WC 
ja jätepiste.

***

SATAMA

Pullikaisen sorarannalle on hyvä 
kiinnittyä. Suuremmilla aluksilla 
ei välttämättä pääse aivan 
rantaan kiinni, mutta muuten 
soralle voi ajaa varovasti.
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Päihäniemi

PÄIHÄNIEMI

(SATAMAHIEKKA)

61°10,3' N  28°22,2 E

Merikartta no 201 (202)

SATAMA

Hiekkarannalle voi ajaa 
reilusti kiinni, mutta 
suuremmilla veneillä ei pääse 
kovin lähelle rantaa sen 
mataluuden takia,  joten 
vaihtoehtoina ovat ankkurointi 
ja jolla tai jalkapatikka. 

VAROITUS!  Hiekkarantaa 
lähestyttäessä täytyy huomioida 
merikorttiin merkityt kivet jotka 
ovat näkyvissä.  Rannat ovat 
avoimia etelä tuulille, joten 
yöpymiseen en paikkaa 
suosittele.

**

MUUTA

Päihäniemen retkisataman 
löysin vasta loppukesästä 2000. 
Saamani palautteen 
perusteeella päätin suunnistaa 
vielä kerran eteläiselle Suur-
Saimaalle katsomaan, että 
millainen paikka se Päihäniemi 
oikein on, kun siitä tulee 
jatkuvasti palautetta, että se on 
lisättävä satamakirjaan. Matka 
ei todellakaan ollut pettymys, ja 
kiitos siitä kuuluu palautteen 
antajille. Päihäniemessä tulen 
varmaan viettämään vielä 
monta aurinkoista kesäpäivää. 

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

<< Takaisin >>

 

Päihäniemen laelta avautuu huikea näköala 
Saimaalle 

www.veneilysaimaa.com

 

LINKIT

ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Suuressa hiekkaniemessä 
sijaitseva etelään päin 
avautuva, yli puoli mailia pitkä 
hiekkaranta, jossa 
hiekkakankaalle tyypillinen 
matala havumetsä.

Päihäniemen ympäristöä 
"pilaava" tekijä on näkymä 
rannalta etelään, jossa näkyy 
Joutsenon sellutehtaan piiput 
savuineen. Näkymä on 
ristiriidassa upean luonnon 
kanssa. 

Hiekkaranta on pisin jonka olen 
Saimaan alueelta löytänyt.

***

PALVELUT

Päihäniemestä löytyy kaksi 
rantautumispaikkaa joista 
toisessa on grillikatos ja 
toisessa grillikatoksen lisäksi WC 
ja jätehuolto.

***
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Rastiniemi

RASTINIEMI

61°16,8 N  28°07,1 E

Merikortti no 204

Ankkuri kuitenkin pitää hyvin 
hiekkapohjassa ja maihin 
pääsee joko uimalla tai jollalla. 
VAROITUS!  Saimaan syväväylä 
kulkee aivan rannan vierestä. 
Laivaliikenteen aallot murtuvat 
rantaan jyrkästi ja moni 
rannassa oleva pikkuvene onkin 
kokenut kovia ohi menevien 
laivojen peräaalloista. 
Ankkurissa on kuitenkin 
turvallista rannan tuntumassa, 
mutta aallot on otettava siinäkin 
huomioon.

**

MUUTA

Itse ankkuroin usein 
Rastiniemen edustalle 
nauttimaan kauniista 
kesäpäivästä ja pitääkseni 
vaikka kahvitauon ennen 
Lappeenrantaa. Vilkas liikenne 
tarjoaa ohjelmaa kokoajan ja 
ohikulkijoita on mukava 
seurailla vaikka kiikareilla. 
Rastiniemessä on myös 
uistelijoita useasti, joten 
kalaakin sieltä ilmeisesti saa.

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

<< Takaisin >>

 

Rastiniemessä riittää hiekkarantaa.

Rastiniemen retkisatama. Taustalla häämöttää 
Suur-Saimaa.

www.veneilysaimaa.com

 

LINKIT

ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Hiekkaharju jonka niemi 
laskeutuu tasaisesti 
vedenpintaan. Harva, 
erinomaisesti hoidettu metsä 
tarjoaa mukavaa ilmavaa 
harjumaisemaa sitä kaipaaville.

*****

PALVELUT

Palveluina Rastiniemestä löytyy  
WC ja jätepiste.

**

SATAMA

Rastiniemi sijaitsee 
sananmukaisesti "kivenheiton 
päässä" väylältä Lappeenranta - 
Puumala. Saimaan eräs pitkistä 
hiekkarannoista tarjoaa hyvän 
rantautumispaikan, mutta 
valitettavasti akselivetoisilla ja 
suuremmilla aluksilla ei pääse 
aivan rantaan.
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Ruuhonsaaret

RUUHONSAARET

(RUUHONLAHTI)

61°21,1' N  28°06,8' E

Merikortti no 205 (204)

Laiturissa on paikan suosion 
takia kylkikiinnitys kielletty, 
mutta perä ankkuriin ja keula 
laituriin on toimiva systeemi. 
Ankkurinarua on sitten oltava 
riittävästi, koska laiturin 
vieressä on heti yli 10 metriä 
vettä.  Hieno hiekka rannalla 
kuitenkin mahdollistaa veneen 
huolettoman pysäköinnin myös 
pitkin laguunin rantoja.

****

MUUTA

Hiekkarannat ovat lapsille 
mieluisia paikkoja. Saaret ovat 
erityisesti Etelä-Saimaalla 
liikkuvien suosiossa. Sesonkina 
ja viikonloppuisin ei saarissa 
tarvitse tuntea oloaan 
yksinäiseksi. Kuitenkin saarten 
lukuisat ankkuripaikat tarjoavat 
tilaa myös sitä vaativalle. 
Korkean veden aikaan saarten 
keskelle pääsee isommallakin 
moottoriveneellä Honkaruuhon 
itäpuolitse ylittämällä saaria 
yhdistävän kapean 
hiekkakönnään varovaisuutta 
noudattaen.

 

Ruuhonsaarten 
lähestymiskartta. MKL:n lupa no 

62/721/2000. 

<< Takaisin >>

 

Ruhansaaren sauna

www.veneilysaimaa.com

 

LINKIT

ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ 

YLEISARVOSANA

*****

YMPÄRISTÖ

Ruuhonsaaret sijaitseevat 
Lappeenrannan ja Puumalan 
reitin varrella jonne on helppo 
poiketa. Ruuhonsaarten kauniit 
hiekkarannat ja kirkas vesi 
houkuttelevat veneilijöitä 
uimaan ja saunomaan.

****

PALVELUT

Palveluina Ruuhonsaarista 
löytyy mm. sauna, grillipaikka, 
WC, septi ja jätepiste.

*****

SATAMA

Ruuhonsaarten pohjoispään 
laguuniin on valmistunut 
muutama vuosi sitten pitkä, 
hyvä laituri johon pääsee myös 
suuremmilla veneillä. 
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Sahanlahti

SAHANLAHTI

61°34,5' N  028°09,1' E

Merikortti no 213 (209)

SATAMA

Satamaan johtaa perillesaakka 
väylä ja sinne pääsee myös 
suurillakin veneillä. 
Laiturinpääty on syytä jättää 
vapaaksi risteilyaluksia varten. 
Satamassa on joko poiju- tai 
kylkikiinnitys. Satamassa on 
myös vesi- ja sähköpisteet.

Satama on avoin etelä tuulille.

****

MUUTA

Viihtyisä retkisatama lähellä 
Puumalaa, jonne voi hyvin jäädä 
myös pidemmäksi aikaa. Mikäli 
Puumalan kylän hulina ei jaksa 
kiinnostaa kannattaa suunnistaa 
Sahanlahteen.

Sahanlahdessa ovat käyneet 
todennäköisesti kaikki Saimaalla 
pidempään veneilleet ainakin 
kerran. Useinmiten myös toisen.

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

<< Takaisin >>

 

Sahanlahteen saavuttaessa voi jo aistia palan 
paikallista historiaa. 

www.veneilysaimaa.com

 

LINKIT

PUUMALAN SAHANLAHTI

YLEISARVOSANA

*****

YMPÄRISTÖ

Saimaan rannalla, 
luonnonkaunis kartanomiljöö, 
jossa yhdistyvät nykyaikaiset 
veneily-sekä muut 
matkailupalvelut historialliseen 
ympäristöön. 

*****

PALVELUT

Kaikki palvelut saatavilla. 
Polttoainetta Puumalasta.

*****
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Satamosaari

SATAMOSAARI 

 

61°11,6' N  28°33,6 E

Merikartta no 201, 202 (203)

Satamasta löytyy myös 
septityhjennyslaite. HUOM! 
Liikuntaesteisten palvelut 
valmistuvat lopullisesti vasta 
vuonna 2004.

*****

SATAMA

Satama on suojassa kaikilta 
tuulilta ja sinne on helppo 
saapua viitoitettua väylää pitkin. 
Pääsee myös suurilla veneillä. 
HUOM! Oikeanpuoleinen 
pistolaituri on vain 
risteilyalusten käytössä. 

*****

MUUTA

Suosittu paikka jossa tapaa 
pääasiassa Lappeenrantalaisia 
ja Imatralaisia. Saavuttava 
sesonkiaikana hyvissä ajoin 
laituripaikan varmistamiseksi. 
Jyrkät rannat on syytä 
huomioida lasten kanssa 
matkustettaessa.

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

<< Takaisin >>

 

Satamosaari, Suur-Saimaa

www.veneilysaimaa.com

 

LINKIT

ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ 

YLEISARVOSANA

*****

YMPÄRISTÖ

Satamosaari on kuin tehty 
veneilijän suojaiseksi 
retkisatamaksi. Satama sijaitsee 
laguunin sisällä jonne johtaa 
pohjoisesta viitoitettu väylä. 
Laguunia ympäröi vehreä 
hiekkapohjainen saari keskellä 
Suur-Saimaata.

*****

PALVELUT

Satamosaaressa on hyvä laituri 
jonne on turvallista kiinnittyä. 
Saaressa sijaitsee myös tilava, 
siisti sauna sekä grillikatos ja 
nuotiopaikka rannalla. Puita on 
erillisessä varastossa. Satama 
on myös varustettu 
liikuntaesteisten tarpeisiin ja 
sieltä löytyy mm. inva-WC ja 
helpot kulkuväylät. 
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Soukanniemi

SOUKANNIEMI

61°25,8' N  028°02,7' E

Merikortti no 213 (209)

Selän puolella hiekkaniemen 
kärki ulottuu melko pitkälle eikä 
siihen pääse veneellä. 
Niemenkärki on kuitenkin avoin 
itä- ja etelätuulille.

***

MUUTA

Viihtyisä levähdyspaikka lähellä 
Puumalaa, jonne voi hyvin jäädä 
myös yöksi mikäli Puumalan 
kylän hulina ei jaksa kiinnostaa. 
Todella rauhallinen paikka jossa 
tuskin muita tapaa. Mikäli ei 
halua rannalla yöpyä, kannattaa 
mennä viereiseen Lintusaloon.

Lähestymiskartta 
Soukanniemeen. MKL:n lupa no 

62/721/2000.

<< Takaisin >>

 

 

Kaunis niemenkärki joka soveltuu parhaiten 
päivän retkiin. 

www.veneilysaimaa.com

 

 

 

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Pieni viihtyisä 
hiekkaniemenkärki korkealla 
havumetsäharjulla jossa hyvin 
hoidettu harva puusto.

****

PALVELUT

Tulipaikka, WC:t ja 
polttopuuvaja.

***

SATAMA

Niemenkärki on hienoa hiekkaa 
ja eteläpuolella on sen verran 
jyrkempi ranta, että rantaan asti 
pääsee veneellä.
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Suuri Metiäinen

SUURI METIÄINEN

61°30,3' N  028°08,8' E

Merikortti no 213 (209)

SATAMA

Satamaan ei pääse veneillä 
jossa on suuri syväys. Sataman 
edustalla on pieni hiekkaranta, 
mutta se on niin matala, että 
vain perävetolaitteella 
varustetuilla veneillä on asiaa 
aivan rantaan. Satama on 
suojainen.

**

MUUTA

Viihtyisä levähdyspaikka lähellä 
Puumalaa, jonne voi hyvin jäädä 
myös yöksi mikäli Puumalan 
kylän hulina ei jaksa kiinnostaa.

Lähestymiskartta Suureen 
Metiäiseen. MKL:n lupa no 

62/721/2000.

<< Takaisin >>

 

 

Suuri metiäinen sijaitsee aivan väylän 
tuntumassa. 

www.veneilysaimaa.com

 

 

 

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Pieni viihtyisä lahdenpoukama 
matalassa hiekkarannassa. 
Korpisatama Pumalan 
eteläpuolella mikäli ei halua 
mennä Puumalaan saakka. 
Korkeat kalliot vastapäisellä 
saarella tuovat oman lisänsä 
maisemaan. ilta-aurinko paistaa 
satamaan mukavasti.

***

PALVELUT

WC, halkoliiteri, tulipaikka ja 
jätepiste.

***
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Äyrätsalo

ÄYRÄTSALO

61°22,43' N  27°59,03' E

Merikortti no 207

SATAMA

Satamaan saavutaan kapeasta 
salmesta kaislikkojen keskeltä. 
Tarkka veneilijä löytää edestään 
kallioon maalatut linjataulut, 
jotka johtavat salmen läpi. 
Salmessa on vettä noin 1,5 
metriä, joten purjeveneillä 
salmen läpi ei ole asiaa. 
Itse laguunissa vettä on jopa 7 
metriä. Satama on suojassa 
kaikilta tuulilta.

***

MUUTA

 
Mikäli ei pääse tai halua mennä 
lahden pohjukkaan, niin löytyy 
vierestä niemen eteläpuolelta 
noin 200 metriä pitkä 
hiekkaranta, jonne pääsee 
suuremmillakin veneillä. 
Kannattaa kuitenkin tehdä 
kävelyretki itse kohteeseen ja 
käydä katsomassa tämä kaunis 
paikka. 

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

<< Takaisin >>

 

 

Äyrätsalon laguunin pohjukasta löytyy kaunis 
hiekkaranta. 

Mikäli ei pääse tai halua mennä laguuniin, niin 
riittää hiekkarantaa myös niemenkärjen 

eteläpuolellakin.

Lue Lisää Äyrätsalosta: Moni-ilmeinen Äyrätsalo, 
Risto Tikkanen 

www.veneilysaimaa.com

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Äyrätsalon saari tarjoaa 
veneilijälle upeita hiekkarantoja 
sekä kaunista kangasmaisemaa 
ja hyvin hoidettua metsää 
polkuineen. Lahdenpohjukka, 
jossa satama sijaitsee, kuuluu 
ehdottomasti kauniimpiin 
kohteisiin, mitä Saimaalla olen 
kokenut.

*****

PALVELUT

Äyrätsalossa ei ole palveluita. 

*
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