
Astuvansalmi

ASTUVANSALMI

61°26,6 N  27°32,7 E

Merikortti no 208 (206, 207)

SATAMA

Astuvansalmi sijaitsee suojaisessa 
salmessa, josta löytyy laituri 
johon pääsee myös suurilla 
veneillä.

*** 

MUUTA

Astuvansalmessa on mahdollista 
kokea kaukaisen suomalaisen 
historian jälkiä. Kalliomalaukset 
luontopolkuineen tarjoavat 
todellisen seikkailun kaikille 
asiasta kiinnostuneille. VAROITUS! 
Astuvansalmen kalliot ovat todella 
jyrkkiä ja korkeita. Lapsia ei saa 
päästää yksin kallioille 
kiipeilemään.

Todella kokemisen arvoinen 
kohde.

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

<< Takaisin >>

 

Astuvansalmen huikeita historiallisia maisemia

(Kuvat: Jarmo Sariola)

www.veneilysaimaa.com

 

LINKIT

LISÄÄ KUVIA ASTUVANSALMESTA

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Harvinaislaatuinen, historiallinen 
paikka joka puhuttelee jokaista 
kulkijaa. Astuvansalmessa 
sijaitsee osa suomalaista 
historiaa jylhien kallioiden 
keskellä. Astuvansalmesta, aivan 
venelaiturin vierestä (oikealta 
puolelta) löytyvät noin 5000 
vuotta vanhat kalliomaalaukset 
luolineen.

*****

PALVELUT

Palveluina Astuvansalmesta 
löytyy  WC ja jätepiste.

**
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Jantinsaari

JANTINSAARI

61°30,1 N  27°39,1 E

Merikortti no 208, 210 (206, 
207)

SATAMA

Kaksi poijukiinnityspaikkaa saaren 
etelä- ja pohjoispäädyissä. 
Saareen pääsee isoillakin aluksilla 
koska rannat ovat erittäin syvät. 
Saaren eteläpuoli avoin lännen ja 
kaakon välisille tuulille, 
pohjoispuoli on hieman 
suojaisampi.

***

MUUTA

Louhivedellä, aivan reitin varrella 
oleva pieni saari. Uusi paikka joka 
on valmistunut 2001 Saaressa on 
peruspalvelut. Jyrkien rantojen 
johdosta ei ole pienten lasten 
perheille paras mahdollinen 
paikka.

 

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

<< Takaisin >>

 

 

Jantinsaari, pieni saari matkanvarrella Anttolaan. 
(Kuva: Janne Rintala) 

 

Jyrkät rannat ovat tämän saaren tunnuspiirre. 
(Kuva: Janne Rintala) 

www.veneilysaimaa.com

 

(Juttu ja kuvat: Janne Rintala)

 

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Pieni ja idyllinen kallioiden 
reunustama saari aivan Mikkelistä 
Anttolaan vievän reitin varrella. 
Sopii maastonsa puolesta myös 
telttailuun.

***

PALVELUT

Nuotiopaikka ja WC.

**
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Kaijatsaari

KAIJATSAARI

61°34,95 N  27°41,70 E

Merikortti no 208 

Kapean salmen johdosta melko 
suojaisa paikka kaikilla tuulilla.

****

MUUTA

Etelästä Anttolaan vievän reitin 
varrella oleva pieni retkisatama. 
Sijaitsee Pappilan salmessa aivan 
Anttolan läheisyydessä. Täten 
oivallinen vaihtoehto heille, jotka 
eivät halua yöpyä Anttolan 
satamassa. Jonkin verran 
liikennettä vilkkaimpina aikoina, 
joka on syytä ottaa huomioon 
ankkuroidessa. Jyrkien rinteiden 
johdosta ei ole pienten lasten 
perheille paras mahdollinen 
paikka 

Todella kokemisen arvoinen 
kohde.

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

 

<< Takaisin >>

 

 

Kaijatsaari, helppo rantautua isommallakin 
veneellä. (Kuva: Janne Rintala) 

 

Näkymä nuotiopaikalta aamuauringon peittämään 
Pappilansalmeen. (Kuva: Janne Rintala)

www.veneilysaimaa.com

 

 

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Kaunis paikka kapeassa salmessa 
Anttolan ja Luonterin maisemissa.

***

PALVELUT

WC jätepiste ja nuotiopaikka

SATAMA

Laituri, jossa mahdollisuus 
kahdelle veneelle kylkikiinnitys 
(alle 9m).
Myös loistava mahdollisuus 
ankkurikiinnitykseen . Rantaan 
pääsee isollakin aluksella. Hyvä ja 
pitävä savi/mutapohja.
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Karihiekka

KARIHIEKKA

( UIMASALO )

61°36,5 N  27°53,7 E

Merikortti no 212 (208)

SATAMA

Karihiekalla on laituri jonne 
pääsee myös suurilla veneillä. 
Satama on täysin avoin 
länsituulille.

****

MUUTA

Karihiekka sijaitsee Luonterin 
luonnonsuojelualueen 
lähituntumassa ja reitti sinne 
kulkee suojelualueiden läpi. 
Kauniiden maisemien lisäksi 
Luonteri tarjoaa puhtaat ja 
kirkkaat vedet, ei aivan 
Puruveden luokkaa, mutta lähes.

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

<< Takaisin >>

 

Karihiekan rantaa kelpaa kulkea. (Kuva: Jarmo 
Sariola) 

 

Karihiekka. Hiekkaranta erämaassa. 

www.veneilysaimaa.com

 

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Luonterin kirkasvetisellä selällä 
sijaitseva kaunis niemi, jossa 
hiekkaranta korkeiden kallioiden 
välissä. Luonterin erämäässa 
ihminen on vielä harvinainen laji.

*****

PALVELUT

Palveluina Karihiekalta löytyy  
WC, jätepiste ja grillikatos

***
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Raintasaari

RAINTASAARI, LUONTERI

61°38,1 N  27°54,0 E

Merikortti no 211, 212 (208)

SATAMA

Raintasaari sijaitsee Luonterin 
pohjois-osassa jonne reitti kulkee 
kallioisten, mutta syvävesisten 
salmien kautta. Raintasaaresta 
löytyy laituri, mutta se ei ole 
tehty kovin suurille veneille. 
muuten satamaan pääsee hyvin 
ja se on melko suojaisa. 

***

MUUTA

Raintasaaressa tulee valitettavasti 
vierailtua harvemmin sijaintinsa 
takia, mutta kun sinne asti on 
päässyt ei sitä ole katunut 
kertaakaan. Mikäli suuntana on 
Mikkeli tai Anttola kannattaa 
Luonterin jylhissä maisemissa 
pistäytyä vaikka aivan 
päiväseltään.

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

<< Takaisin >>

 

Raintasaaren retkisatama Luonterilla (Kuva: Jarmo 
Sariola) 

www.veneilysaimaa.com

 

 

 

YLEISARVOSANA

***

YMPÄRISTÖ

Puhtaassa Luonterin vesistössä 
luonnonsuojelualueen tuntumassa 
sijaitseva vehreä saari, jossa 
sorarannat. Raintasaaren retkellä 
lintuharrastaja voi toteuttaa 
harrastustaan Luonterin selällä 
olevien luotojen takia, jotka ovat 
monien lintujen pesimäseutua. 
Kaukana kaikesta, mutta se takaa 
Puruveden jälkeen kirkkaimmat 
vedet Saimaalla.

*****

PALVELUT

Palveluina Raintasaaresta löytyy  
WC ja jätepiste.

**

http://www.veneilysaimaa.com/Raintasaari.htm [11.12.2003 14:34:05]

http://www.veneilysaimaa.com/images/karttaraintasaari.jpg
http://www.veneilysaimaa.com/puumala-mikkeli.htm


Rokansaari, Saimaan virkistysalueyhdistys ry.

ROKANSAARI

61°28,8' N  28°03,5' E

Merikortti no 212, 213 (205, 
209)

Lisäksi satamassa hyvä info-taulu 
.

*****

SATAMA

Satama sijaitsee Rokansaaren 
pohjoisrannalla. Satamassa on 
hyvä laituri ja runsaasti poijuja, 
mutta se on avoin pohjoisen 
puoleisille tuulille. Ohi menevä 
liikenne voi myös häiritä yöunia.

****

MUUTA

Rokansaarta ei kannata ohittaa 
veneretkellä Saimaalla. Lapsille 
todella upea leikkipaikka mataline 
hiekkarantoineen ja 
hyvinhoidettuine metsineen. 
Rokansaaressa viihtyy 
pidempääkin ja Puumalaan on 
lyhyt matka. Saaressa on kattava 
luontopolku verkosto ja 
nähtävyytenä ensimmäisen 
maailmansodan aikaisia 
Venäläisiä juoksuhautoja.

 

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

<< Takaisin >>

Rokansaaressa viihtyvät kaikki.

www.veneilysaimaa.com

 

LINKIT

SAIMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY

 

YLEISARVOSANA

*****

YMPÄRISTÖ

Saimaan eräs ehdottomista 
helmistä. Luonnonkaunis 
hiekkasaari, jossa hyvin hoidettu 
kaunis metsä. Saaressa polkuja 
joita kannattaa kävellä ja nauttia 
siitä mitä ympärillä näkee. Eväät 
mukaan ja picnikille. 

*****

PALVELUT

Rokansaari pitää sisällään myös 
palveluita. Grillipaikkoja löytyy 
venelaiturin läheltä, WC:t, 
jätepisteet,sauna sekä 
kesäkahvila. Kahvilassa on B-
oikeudet ja se on auki kesäkuun 
alusta elokuun loppuun.
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Varkaantipaleen kanava

VARKAANTAIPALEEN JA 
KIRKKOTAIPALEEN KANAVAT

61°27,7 N  27°30,7 E

Merikortti no 208 (206, 207)

SATAMA

Kallioniemen vierassatama 
sijaitsee suojaisessa salmessa, 
josta löytyy laituri johon pääsee 
myös suurilla veneillä. Saatavilla 
myös polttoainetta suoraan 
veneeseen. Poiju- tai 
kylkikiinnitys. Pohjoisesta 
tultaessa silta, jonka korkeus on 
8,5 m. Kulkuväylän syvyys 
kanavassa 1,7 m. Etelästä 
tultaessa ei korkeus rajoituksia 
vierassatamaan ole. 
Kirkkotaipaleen kanavan syväys 
ei ole tiedossa, mutta se on 
syvempi kuin Varkaantaipale.

*****

MUUTA

Jos olet matkalla Lappeenrannan 
suunnasta Mikkeliin tai 
päinvastoin ei muuta reittiä 
kannata harkita mikäli veneesi ei 
ole kovin suuri. Sen lisäksi, että 
säästätä melkoisesti matkassa ja 
ajassa koet unohtumattoman 
kanava elämyksen. 

Varkaantaipaleen 
lähestymiskartta. MKL:n lupa no 

62/721/2000.

<< Takaisin >>

 

Varkaantaipaleen upea kanava. 

 

Kapea reitti jatkuu kohti Suur-Saimaata. (Kuvat: 
Jarmo Sariola) 

www.veneilysaimaa.com

 

 

 

YLEISARVOSANA

*****

YMPÄRISTÖ

Kappale kauneinta 
järvikanavamaisemaa 
Lappeeenranna ja Mikkelin välillä. 
Luonnonkaunis salmi ja "sisäjärvi" 
joka on kanavilla yhdistetty Suur 
Saimaaseen. Rakennettu 
oikoreitiksi Yöveden ja 
Louhiveden välille. 

*****

PALVELUT

Palveluina kanavan eteläpäästä 
löytyy Kallioniemen vierassatama 
josta löytyvät kaikki palvelut. 

Kallioniemen kukkulalla kannattaa 
pistäytyä ruokailemassa 
ravintolassa, joka tarjoaa hyvää 
ruokaa upeissa maisemissa.

*****
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Vartiosaari

VARTIOSAARI

61°37,6 N  027°46,2 E

Merikortti no 210

Sopivasti jyrkkenevän rannan 
johdosta myös peräankkurointi 
onnistuu melko helposti. Satama 
on erittäin suojaisa lähes kaikilla 
tuulilla. Vain luoteistuuli saattaa 
aiheuttaa hieman aaltoja. Ilta-
aurinko paikka!!

***

MUUTA 

Täällä viihtyy pidempääkin. 
Nuotiopaikka sijaitsee aivan 
rannassa, josta näkymä aavalle 
selälle. Luonto on täällä kaunista 
ja tarkkasilmäiselle norppa, 
kalasääski tai härkälintu saattaa 
ilmaantua nuotiopaikan viereen 
aivan yllättäen. Sataman kylpee 
ilta-auringossa sään niin salliessa. 
Tänne kannattaa tulla 
kauempaakin. Ainoana 
miinuksena, lasten uimapaikan 
puute.

 

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

<< Takaisin >>

 

 

Luonteria kauneimmillaan. (Kuva: Janne Rintala) 

 

www.veneilysaimaa.com

 

 

 

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Kauneinta Luonteria. Saari 
sijaitsee Luonterin länsi reunalla. 
Täältä voi ihastella koko Luonterin 
aavaa selkää. Paikka, jossa 
aamuauringon noustessa silmä 
lepää kauniissa maisemissa. 
Kauniita maisemia arvostavalle 
veneilijälle "pakko käydä" paikka. 

*****

PALVELUT

Grillikatos, nuotiopaikka 
rannassa, puuvaja, WC ja 
jätepiste.

****

SATAMA 

Satama sijaitsee pienessä 
lahdenpoukamassa saaren 
luoteiskulmassa. Poukamassa 
pieni laituri joka ei kuitenkaan 
sovi kaikista suurimmille aluksille. 
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Yksköytinen

YKSKÖYTINEN

61°31,5' N  027°58,4' E

Merikortti no 212

SATAMA

Satama sijaitsee saaren pohjois 
kärjessä. Satamassa on 
kiinnityspoijut, joihin on hyvä 
kiinnittyä. HUOM. Poijun ja kallion 
välissä on vain noin 1,5-2 metriä 
vettä. Mikäli tarvitset vettä 
enemmän voit pysäköidä veneen 
aivan niemen kärkeen.

**

MUUTA

Yksköytinen on marjastajan ja 
sienestäjän paratiisi. Varsinkin 
ISOA mustikkaa löytyy silmän 
kantamattomiin. 

 

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

<< Takaisin >>

 

Yksköytisen satamassa on hyvä kallio.

Upea metsikkö tarjoaa syksyisin syötävää 
rajattomasti. 

www.veneilysaimaa.com

 

YLEISARVOSANA

****

YMPÄRISTÖ

Erittäin kaunis pieni saari, jossa 
harva metsikkö tarjoaa 
erinomaiset 
liikkumismahdollisuudet. 
Vehreyttä riittää silmän iloksi ja 
kallioilta on hyvät näköalat.

*****

PALVELUT

Nuotiopaikka, polttopuut ja WC.

***
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