Venematkailuopas 2022

TÄYDENNYSLIITE
Päivitys 6 12.7.2022

Yhteinen Saimaa:
veneilijä sekä hylje
Uusi tankkauspiste Savonlinnan
Hevonpäänniemessä on avattu.

Tiedot tiivistettynä kaupunkien ja kuntien 2022
digitaalisilla alustoilla julkaisemien tietojen mukaan

Uusi ABC tankkauspiste on
otettu käyttöön 26.6. Savonlinnan Hevonpäännimessä.
Tankkauspisteessä on automaattiasema, josta saa sekä bensiiniä että dieseliä, kaksi sujuvan asioinnin laituria
joista toinen mahdollistaa myös
asioinnin lähialueen liikkeissä.

Kuvassa oikealta:
Osuuskauppa Suur-Savon matkailu- ja
ravitsemiskaupan sekä ABC-toimialan toimialajohtaja Kai Nurmi.
Mukana myös Osuuskauppa Suur-Savon
Petri Seppänen (keskellä)
sekä Niko Hokkanen (vasemmalla)
Saimaan vedenpinnan vaihtelu vaikuttaa
syväyksiin etenkin keväällä ja syksyllä.
Kuvan syväystiedot ovat keskikesän pitkäaikaisen keskiarvovedenpinnan mukaisia.

1,8m
3,0m
Kauppalaituri
3,5m

Laitureilla syväysmerkintöihin tulossa
täsmennyksiä. Kauppalaiturilla lisäksi
MAX 2 tunnin parkkeeraus.
Meritaito merkannut väylän kevytmerkeillä
pääväylältä.
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Päivitysliite

- sijaitsee Kaupunginlahden matkustajasataman tuntumassa
- 220 m:n pituinen laituri yli 15 metrisille aluksille
- kylkikiinnitys
- yöpyminen min. 50 e/vrk yli 15 m alukset + 5 /m
Yöpymismaksuun sisältyvät:
- vesi ja sähkö
- suihku, wc (Sataman Loisteen tiloissa)
- pilssivesien ja septitankkien tyhjennys, jätehuolto
(Sataman Loiste)

Tiedot on koottu tiivistelmäksi kaupunkien ja kuntien
digitaalisilta alustoilta. Kaikkia tietoja ei ole tätä
kirjoittaessa vielä päivitetty vuoden 2022 tasolle,
joten suosittelemme tarkistamaan tiedot netistä
ennen vesille lähtöä.
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Kasinonranta
- sijaitsee Kaupunginlahdella, Kasinon edessä
- poijukiinnitys
- noin 35 venepaikkaa
- poijupaikka 25 e/vrk
- kylkikiinnityspaikka 50 e/vrk
- yöpyminen maksetaan Moovy-sovelluksella

Vierasvenesatamat
LAPPEENRANTA
Lappeenrannan satamat
Lappeenrannan kaupungin alueella on yhteensä 22
pienvenesatamaa, matkustajasatama, vierasvenesatama
sekä Mustolan logistiikkakeskus ja rahtisatama.

Palvelut
- vesi- ja sähköpisteet
- WC/peseytymistilat kylpylärakennuksen itäpäädyssä;
laiturista katsottuna vasemmalla
- Sataman Loisteen (Linnoitusniemi) palvelut myös
käytettävissä: pilssivesien ja septitankkien tyhjennys,
jätehuolto

Vierasvenesatamat sijaitsevat kaupungin keskustassa
Kaupunginlahdella ja Joutsenon Likosenlahdella.
Mustolan satama on Saimaan vesistöalueen tärkein
rahtisatama. Sieltä on merelle Saimaan kanavan ja Venäjän
kautta.

Maalaisten laituri
- sijaitsee Kaupunginlahdella,
Laivaravintola Prinsessa Armadan edessä
- noin 10 venepaikkaa
- maksuton pistäytymislaituri; viipymä enintään 4 tuntia
- yöpyminen 25 e/vrk

Satamatoimisto
avoinna arkisin klo 9-15 sähköpostilla tai puhelimitse.
Satamatoimisto
Satamatie 9
53900 Lappeenranta
p. 05 616 6070
www.portoflappeenranta.fi
satamalaitos@lappeenranta.fi

Likosenlahti, Joutseno
- sijaitsee Joutsenossa,
noin 20 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta
- 18 venepaikkaa
- käyntilaituri, pyykinpesumahdollisuus, wc, suihkut, tilaussauna
- septityhjennys, jätepiste, mastonosturi, laskuluiska

Lappeenrannan Vierasvenesatamat sijaitsevat
kaupungin keskustassa.
Linnoitusniemen vieraspaikat ja Kasinonranta on tarkoitettu
pienille ja keskisuurille veneille. Kasinonrannan yöymisen
maksat kätevästi Moovy-sovelluksella. Yli 15 m aluksille on
Linnoituksen laituri. Laitureilla on sähkö- ja vesipisteet.
Peseytymistilat, saunat ja wc:t ovat vain muutaman askeleen
päässä laiturilta. Jätepisteet, sepit- ja pilssivesi tyhjennyslaitteet
on sijoitettu Linnoitusniemeen, Sataman Loisteen yhteyteen.
Sataman Loisteessa myydään myös polttoainetta,
venetarvikkeita, virvokkeita ja elintarvikkeita.
Satamatorin Maalaistenlaiturissa on 10 venepaikkaa pienille
ja keskisuurille veneille. Maalaistenlaituri on ensisijaisesti
pistäytymislaituri.

Tiedustelut: Joutsenon Veneseura, p. 040 562 5220
Lappeenranta tapahtumat
https://www.gosaimaa.com/fi/Tekemiset/Tapahtumat

IMATRA
Satama ja venepaikat
Imatran satama sijaitsee Lammassaaressa Saimaan rannalla.
Satamasta pääsee nopeasti Saimaan suurille selkävesille.
Satama on myös lähellä Imatran kylpylän monipuolisia
palveluita ja Ukonniemen urheilu- ja virkistysalueita.
Kaupunkiin satamasta pääsee kätevästi bussilla, taksilla tai
vaikka vuokrapyörällä.
Satamassa on vuokrattavia poiju- ja aisapaikkoja noin 700.
Satamassa toimii myös vierasvene- ja matkustajasatama.
Venepaikkoja voi vuokrata myös Suomen vuolaimmalta joelta
Vuokselta.

Ostos- ja ruokapaikat ovat kävelymatkan päässä
vieraslaitureilta. Kaupungilahdella sijaitsevat vilkas satamatori,
laivaravintolat, Suomen suurin hiekkalinna sekä Linnoituksen
museot ja puodit. Myllysaaren uimala, uimaranta ovat kävely
etäisyyden päässä.
Linnoitusniemi
- sijaitsee Kaupunginlahdella, Linnoituksen pohjoiskärjessä
- poijukiinnitys
- yöpyminen 25 e/vrk

Vierasvenesatama
Lammassaari
imatranvenekerho@co.inet.fi
puh. +358 40 1833 828
Imatran vierasvenesatama sijaitsee Lammassaaressa
Imatran Kylpylän vastarannalla. Satama-alueella on lisäksi
tankkauspiste, venehuolto ja septitankin
tyhjennysmahdollisuus.
Luonnonkaunis Lammassaaren alue laavuineen ja nuotiopaikkoineen tarjoaa upeat mahdollisuudet liikuntaan ja ulkoiluun
niin kesällä kuin talvellakin. Imatran keskustaan satamasta
on matkaa noin 6 km.

Yöpymismaksuun sisältyvät:
- vesi ja sähkö
- suihku, wc (Sataman Loisteen tiloissa)
- pilssivesien ja septitankkien tyhjennys, jätehuolto
(Sataman Loiste)
Palvelupiste Sataman Loiste
www.satamanloiste.fi Satamatie 9, p. 044 7979 110
- polttoaineen myynti, venetarvikkeita, elintarvikkeita
- kahvila-ravintola
- suihku, wc, pyykinpesu, tilaussauna
- pilssivesien ja septitankkien tyhjennys
- jätteiden kierrätyspiste

Satama
Sataman venepaikat: Kahvila Kolme Ankkuria,
puh. 020 730 3410.

Linnoituksen laituri
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Lammassaaren vierassatama
Vierasvenelaituri on Lammassaaren sataman päälaiturin
pohjoispuolella. Kaupungin keskustaan pääset
paikallisliikenteen linja-autolla tai vuokraamalla polkupyörän.
Kolmen Ankkurin pihalla on kaupunkipyörien vaihtoparkki.
Vierasvenepaikan maksu on 25 /vrk, (maksuun sisältyy vesi,
sähkö, pilssi- ja septitankkien tyhjennys, jätteen tyhjennys)
Tiedustelut ja varaukset: New Port/Imatra
Satamapäällikkö Juhani Turpeinen 020 730 3410,
info@newportimatra.fi
www.imatra.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/satama-ja-venepaikat
Imatran tapahtumat
https://www.gosaimaa.com/fi/Tekemiset/Tapahtumat

Ristiinan satama
Satamassa on vierasvenepaikat 7:lle veneelle sekä
kiinnitysmahdollisuus suuremmille veneille tai laivoille.
Palveluita ovat septi- ja pilssivesien imulaitteisto sekä sähköja vesipisteet, wc ja laskuluiska.
 Ristiinan Pökkäänlahden asioimislaituri on
Kaukaanrannan torin edessä. Laituri on maksuton ja tarkoitettu
lyhytaikaiseen asioimiskäyttöön (24 tuntia vuorokaudessa).
Laiturissa on Satamapaikka.com kautta varattavia
vierasvenepaikkoja.
Otavan ja Haukivuoren satamat
Otavan satama sijaitsee Puulavedellä. Se on kotisatama,
jossa on vierasvenelaituri, laskuluiskat, jätehuolto, septitankin
ja pilssiveden imutyhjennys.
Haukivuoren satama sijaitsee Kyyvedellä. Se on kotisatama,
jossa on vierasvenelaituri, laskuluiska ja jätehuolto.
https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/asuminen/venepaikka
Verkkoasiointikanavat
Satamapaikka.com
Vierasvene- ja satamapaikkojen varauspalvelu)

Holiday Club Saimaa Marina, Rauha
Saimaan vesillä seilatessa voit ankkuroida Saimaan
kylpylähotellin omaan satamaan, josta löytyy venepaikat niin
päiväkävijöille kuin lomakeskuksessa yöpyvillekin. Saimaa
Marina on korkeatasoinen satama Lappeenrannassa, joka
soveltuu suurienkin veneiden turvalliseen kiinnittymiseen.
 61 venepaikkaa ja varusteina mm. sähköt, vedet, valaistus,
kätevät venepuomit, turvavälineet sekä lukollinen portti.
Hinnasto (tilanne 15.1.-22)
Päivävisiitti
maksuton
Yöpymismaksu/vene
30 /vrk
Yöpymismaksu/vene
120 /7 vrk
Hinnat sisältävät sähkön sekä veden.

Mikkelin kaupungin satamatoimisto,
Tullikatu 2, 50101 Mikkeli +358 (0)15 1941
Mikkelin tapahtumat https://www.mikkelinyt.fi/

Vastaanotto
+358 30 686 1001
reception.saimaa@holidayclub.fi
www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saimaa/palvelut/

PUUMALA
Puumalansalmen vierassatama ja muut satamat
Vuolas Puumalansalmi yhdistää eteläisen ja pohjoisen
Saimaan vesireitit. Nykyisin syväväylällä uivat niin tukkilautat
kuin rahtilaivatkin.
https://visitpuumala.fi/lahde-jarvelle/

Ruokolahden vierasvenesatama
Satamatie 6, 56100 Ruokolahti
Keskustaajamassa, Rasilassa tarjoaa mukavat puitteet
pidemmällekin pysähdykselle. Kaikkien perinteisten
vierasvenepalveluiden lisäksi alueella on
kahvila Kolme Ankkuria.

Satamapalvelut
Kirkonkylän vierassatama - 61o31,2' N 28o10,7' E
Laitureista Veera, Sylvi ja Elsa ovat kotisatamalaitureita ja
Jallu, Norppa, Kippis ja Nesto vierassatamapaikkoja.
25 poijupaikkaa, 70 aisapaikkaa, 30 kylkikiinnityspaikkaa
 polttoaine- ja vesijakelu veneeseen
 sähköpisteet
 jätehuolto, septitankin imutyhjennys
 huoltorakennuksessa wc:t, suihkut ja sauna,  pesukone,
 kuivausrumpu
Yöpymismaksut 2021:
15.5.-24.6.2021 16,00 /yö
25.6-4.8.2021 18,00 /yö
5.8.-7.8.2021 25,00 /yö,
Siltakemmakoilla varattu yli 15 m venepaikka on
1. yöltä 100,00 .
8.8.-22.8.2021 16,00 /yö
Saunavuorot: 15.5.-24.6.2021 ja 8.8.-22.8.2021 klo 19.0020.00 naiset ja klo 20.00-21.00 miehet. Ajalla 26.6.-7.8.2021
klo 18.30-20.00 naiset ja klo 20.15-21.45 miehet
Yöpymismaksuun kuuluu wc ja suihku, sauna yleisellä vuorolla,
juomavesi juomavesipisteistä, septitankin, pilssivesitankin ja
jätehuoltopisteiden käyttö.

Parikkalan vierasvenesatama
Parikkalantie 19, 59100 Parikkala
Parikkalan keskustassa
Vierasvenesatama ja veneenlaskupaikka.
visitparikkala.fi/kunta/matkailuneuvonta/

MIKKELI
Mikkeliin johtavan väylän syvyys on 2,4 m ja
alikulkusillan korkeus 8,5 m.
Vierasveneilijöille on tarjolla vierassatamapalvelut.
Satamapalveluihin kuuluu satamasta riippuen esimerkiksi
jätehuolto, polttoainejakamo, kahvila, wc ja laskuluiska.
Mikkelin satama
Mikkelin Roope-satama on Saimaalla 2,4 metrin laivaväylän
päässä sekä 8,5 metriä alikulkusillan takana (merikorttilehti
207). Palveluita ovat jätehuolto, polttoainejakamo, kahvila,
wc:t, suihkut, kemiallisen wc:n tyhjennys, septitankin ja
pilssiveden imutyhjennys, nostolaituri, laskuluiskat, hätäpuhelin
ja moottoreiden huoltopalvelut. Mikkelin torille on satamasta
matkaa kävelysillan kautta 400 metriä.
Mikkelin satamassa on noin 10 vierasvenepaikkaa. 5
venepaikkaa sijaitsee välittömästi Satamapaviljongin
pohjoispuolella poijupaikat ravintolalaiva Toivon eteläpuolella.
Kylkikiinnityspaikkoja sijaitsee Toivon pohjoispuolella.

satamainfo ja palvelupiste
puh. 0400 929 365. Huoltotilat ja satamainfo vuonna 2019
avoinna 1.6.-4.8. klo 8.00-22.00. Huomioi, että palvelemme
6.8.-17.8. klo 8.00-21.00 ja 18.8. klo 8.00-15.00.
WC on auki 24/7.
muut taksat: sähkö 4 /yö, pyykkikone 3 / koneellinen,
kuivausrumpu 3 /koneellinen, saunavuoro yleisellä vuorolla
4 /hlö, suihku 3 /hlö. Saunan voi varata yksityiskäyttöön:
50 min. 25 , 25 min 12,50 .
Vilkas satamatori. taajaman palvelut mm. Alko, apteekki,
pesula, ravintolat ym. Kuntoilulaitteet Norppa-laiturin vieressä
Kunniamaininta Vuoden vierassatama -äänestyksessä.
Nettipiste veneilijöille matkailuinfossa

Anttolan satama
Anttolan Roope-satama on Saimaalla 2,4 metriä laivaväylällä
(merikorttilehti 208). Satamassa on saatavilla muun muassa
septi- ja pilssityhjennys, vesipiste, polttoainetta, venetarvikkeita,
korjauspalveluita sekä välinevuokrausta ja kalastusmerkkejä.
Anttolan Lotjasaaressa sijaitsee vuonna 2012 valmistunut
nykyaikainen veneiden kotisatama. Sataman kaikki venepaikat
ovat puomipaikkoja ja laiturilla on vesi- ja sähköliittymät.
Huoltolaiturissa on septi- ja pilssityhjennys sekä vesipiste.
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Koskenselän Lomakylän vieraslaituri
 7 kylkikiinnityspaikkaa
 Vesipiste leirintäalueella
 Kahvila, kioski, minigolf, uimaranta, beachvolley-kenttä

SULKAVA

 Wc, suihku, sauna, pesukone
 Koskenselän lomakylä p. (015) 468 1119
Sahanlahden vierasvenesatama
 39 poijupaikkaa,  23 puomipaikkaa
 Ravintola, hotelli ja Sahankylän villat
 Sauna, savusauna, museo, taidenäyttely, kesäteatteri
 Miesten ja naisten saunavuoro, suihkut, wc:t, keittiö- ja
vaatehuolto sisältyvät yöpymismaksun hintaan.
 Välinevuokraus, tenniskenttä ja beach volley kenttä
www.sahanlahtiresort.fi

Veneilypalveluja
Veneilykeskus Kulkemus, 61o47,1' , 28o22,9'
puh. 050 4303333, vierasvenepaikkoja 45, septi,
suihku&sauna, kahvila-ravintola (A), pizzeria,
polttoaineen jakelu, vesipiste.
Osoite Alanteentie 9.
Kirkonkylän asiointilaiturit, 61o47,3', 28o22,6'
(sillan alikulkukorkeus 2,5 m)
Lohilahden vieraslaituri 61o36,6', 28o41,7',
puh. 015-673171, poijupaikkoja 6 kpl, Neste-huoltoasema,
elintarvikkeita, lääkekaappi, kahvila-ravintola Majakka (A)
Linnavuoren retkisatama 61o45,2', 28o19,3', venepaikkoja
6 kpl, grillikatos, puucee

Okkolan vieraslaituri
 5 poijupaikkaa
 vesipiste
 sauna, pesukone, savusauna
 ravintola, mökkimajoitus
Okkolan Lomamökit p. 0500 259 378

Veneidenlaskuluiskat
 Kirkonkylä:
Satama, veneilykeskus Kulkemuksen vieressä, betonipohja
Alinanniemen alue, os. Alanteentie 17, loiva,
betonipohja(soutuveneille)
Alanteentie 23, betonipohja
Lohilahti:
 Lohilahti keskusta, Lohilahdentie 1875,
pohjamateriaali hiekka
Muu alue:
 Vekara, Lohilahdentie 6 (sillan Lohilahden puoleisella
rannalla), betonipohja
Hakovirta, Saarentie 444 (sillan alla, pohjoisrannalla)
betonipohja.

Kietävälänvirran vieraslaituri
 6 poijupaikkaa
 Sähkö- ja vesipisteet
 sauna, majoitusmahdollisuus
 veneiden talvisäilytys sisähallissa, nosto- ja laskupalvelu
Loma-Autio p. 040 538 7420
Nestorinrannan vieraslaituri
 8 kylkikiinnityspaikkaa (1 poijupaikka tiettyinä aikoina)
 uimalaituri, pukukoppi
 vesi- ja sähköpiste, 2 huussia
 tilaussauna, ulkoporeallas ja grillikota
 välinevuokraamo
 teltta-alue (myös riippumattopaikkoja)
 lettubaari kesäkuusta elokuulle
 pyörälautta Norppa II:n ja Rastin laituri
 Nestorin ja norpan pronssipatsaat
 pyykkitupa (pesukone, kuivauskaappi, silitys, mankeli)
900 m
 navettakahvila kesäisin 900 m
 aamiaisia kesäisin 900 m
 aitta-, huone- ja mökkimajoitus
Nestorinranta p. 040 510 6208; 61º, 25,8, 28º, 00,1.

PUNKAHARJU
Punkaharjun Tuunaansaaren vierasvenesatama
www.harjunportti.fi
Kaikki sataman palvelut ajanmukaisessa kunnossa saunaja suihkutiloineen. Laituri sijaitsee Tuunaansalmen
pohjoisosassa.
Elokuu 2022: Vierassatamassa ei voi yöpyä pe 12.8.-ma
15.8.2022 välisenä aikana. Laiturit varattu sukelluskalastuksen
em-kisoihin
.
Palvelut
 16 vierasvenepaikkaa: 9 aisapaikkaa, 2 poijupaikkaa
isommille veneille ja 5 kylkipaikkaa yli 8 m veneille
Jettilaituri kahdelle jetille
 SEO-korttiautomaatti, lajikkeina 98 ja Diesel (vain kortti)
 Satamasäiliöt: Säiliöt tilataan aina täyteen. Jos 98 loppuu
rannasta saa autojen tankkaupisteeltä bensaa, lainakanisterit
ja kärrit löytyy paikalta.
 Sähkö veneisiin
 Juomaveden täyttö veneisiin
 Septintyhjennysautomaatti
 Suihkut ja WC:t naisille ja miehille.
Satamasauna erillismaksusta ja tilauksesta.
 Pyykkitupa (pesukone ja kuivausrumpu)
 Jätteiden tyhjennyspiste
 Nestekaasua myytävänä
 Myös purjeveneellä pääsee satamaamme.
Satamatiedot: Satamanumero: 4596. Koordinaatit:
61°48.2´N 29°17.8´E (lähestymissuunta etelästä)
 Kesän 2021 hinnat
Yöpyminen / aisapaikka 15  / yö
Yöpyminen / kylkipaikka (yli 10 m veneet) 21  / yö
Yöpymismaksut sisältävät yöpymisen, wc:n, ja suihkutilojen
käytön, juomaveden täyttö ja ekopisteen käytön sekä
septintyhjennyksen.
 Lisäpalvelut & saunat
Sähkö 4,5  / yö
Pyykinpesu 6  / kerta
(sis. pesukoneen ja kuivausrummun käytön)
Satamasauna 29  / h | 58  / 2 h
Pyyhevuokra 2  / hlö
Septintyhjennys veloituksetta kesästä 2018 alkaen.
Sataman lähistöltä löydät seuraavat palvelut:

Liehtalanniemen museotila
vieraslaituri sijaitsee Puumalasta n. 10 km
Lappeenranta -väylää ja jää oikealle.
Rantalaituriin on viitoitus
 3 peräpoijukiinnityspaikkaa,
 4 poijupaikkaa kalliorenkaisiin (törmäysparrut)
 Laituriin voi kiinnittyä n. 15 m alus,
 syväys laiturin päässä 2-2,5 m.
 rantautumispaikka melojille, luontopolku,
 museorakennuksia ja kota ruokailua varten.
 yöpymismaksu on 8 /venekunta.
Saimaan Virkistysalueyhdistys
Rokansaaren vieraslaituri
Rokansaaren virkistysalue Puumalassa
Rokansaaren virkistysalue sijaitsee Puumalan Lietvedellä.
Yhdistys omistaa alueelta 25 ha tilan, jossa on ennen toiminut
täysihoitola Rokansalon kesäkoti. Rokansaari on
maailmanperintökohde, jossa suojellaan geologisia arvoja.
Vuokrattavat lomamökit
Rokansaaressa on 7 vuokrattavaa, viihtyisää lomamökkiä.
Kysy mökkien vuokrauksesta joko paikan päällä tai Pidä
Saaristo Siistinä ry:ltä klo 8.00-16.00, puh. 015 514 648 ja
0400 555 098.
Alue on suosittu retkisatama, jossa on 2 laituria, nuotiopaikkoja,
grillikatos, 2 saunaa, jätepiste sekä kaivo. Kesäisin kahvila
palvelee päärakennuksessa 1940-luvulla rakennetussa
huvilassa.
Saunoissa voi saunoa pientä maksua vastaan. Maksuilla
rahoitamme alueiden ylläpitoa. Saunamaksut voi maksaa
MobilePay:llä, koodi on 76667.
Puumalan tapahtumat http://puumala.fi/tapahtumat/
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 Kesäkauppa & Välinevuokraamo: Elintarvikkeet,
matkamuistot. Välinevuokraamossa mm. kajakkeja ja
polkupyöriä vuokralla.
Kahvila-Ravintola Harjun Portti: Herkullista lounasta buffetista
kesäaikaan 11-14, á la cartea ja burger-aterioita.
 Punkaharjulla lukuisia käyntikohteita:
https://www.harjunportti.fi/fi/aktiviteetit/kesa/kayntikohteet/

SAVONLINNA
Vierasvenesatamat
Savonlinnan kaupungilla on neljä vierasvenesatamaa, jotka
on vuokrattu yrittäjille. Yöpymisvuorokauden hinta on enintään
21,00 euroa / vrk.
 Casinon vierasvenesatama sijaitsee torin ja
Savonlinnasalin välissä
https://www.spahotelcasino.fi/
60 venepaikkaa ja septin tyhjennys, puh. (015) 739 50
 Törninpyörän vierasvenesatama
sijaitsee Olavinlinnan läheisyydessä
https://hospitz.com/
n. 40 venepaikkaa, puh. (015) 515 661
 Haislahden vierasvenesatama
sijaitsee Citymarketin vastapäätä
http://www.vs-marin.fi/
15 venepaikkaa, septin ja pilssin tyhjennys sekä
polttoaineen myynti, puh. (015) 273 090 tai 0500 257 709
 Savonrannan vierasvenesatama
sijaitsee Savonrannan keskustassa
Viking Cafe
http://www.vikingcafesavonranta.com/fi/
20 venepaikkaa, septin tyhjennys ja polttoaineen myynti,
puh. 040 7050 413

VARKAUS
Varkauden vierasvenesatama
https://www.visitvarkaus.fi/ajanviete/risteilyt-javeneily/varkauden-vierasvenesatamat/
Tapahtumat:
https://www.visitvarkaus.fi/tapahtumat/
Taipaleen Vierassatama
sijaitsee Taipaleen kanavan pohjoispuolella.
Vuoden Vierassatama 2010.
Puh. 040 255 4458
Satamapalvelut
 Kahvila ja kioski
 Polttoainejakelu auki 24/7
 Vesi ja sähkö laitureilla (sähkö 3/vrk)
 Wc- ja suihkutilat, suihku päiväkävijöille 5/hlö
 Pyykinpesu ja -kuivaus (5/koneellinen)
 Septipumppu
 Jätteiden vastaanotto
 Kierrätyskirjasto, polkupyörä- ja suplautojen vuokraus
 Rantasauna.
 Varkaus kaupunkipyörät veloituksetta
Vierassataman maksut (2020 -tiedot:)
Vieraspaikka yöpymisvuorokaudelta* 12 (alv0%)
Sähkömaksu vierasveneiltä 3/vrk
Septityhjennys vierasveneet veloituksetta
Septityhjennys risteilyalukset 30/krt
*Sisältää suihku- ja saniteettitilojen käytön
Maksut suoritetaan kahvion aukioloaikoina kahvioon.
 Kylpylähotelli Kuntorannan vierasvenelaituri
 Pirtinvirran Käyntilaituri Navitaksen edustalla
Päiviönsaaressa
 Pisamaniemen vierasvenesatama Kangaslammilla

ORAVI
 Vierasvenesatama
Vierasvenelaitureissa on 28 aisapaikkaa,
7 poijupaikkaa ja noin 150 metriä kylkipaikkoja
Satamamaksut
Yöpymismaksu 1.5.-31.5. ja 1.9.-30.9.
10/vene/yö, sähkö 5 /vrk.
Yöpymismaksu 1.6.-31.8.
Aisapaikka: 20 /vene/yö
Kylkipaikka: alle 10 m 25 /vene/yö
Kylkipaikka: yli 10 m 30 /vene/yö
Kylkipaikka: yli 15m 35 / vene/ yö
Sähkö 5 /vrk (tarvittaessa adapteripantti 40 )
Yöpymismaksu sisältää saunan yleisillä saunavuoroilla
sekä septitankin tyhjennyspisteen, ekopisteen ja
vesipisteen käytön.
Polttoaineenjakelu: 95, 98, Diesel ja Moottoripolttoöljy.
Maksuautomaatti auki 24 h
Kaasut 2kg, 5kg, 11kg
Sähkö + vesi veneisiin
Septitankin tyhjennyspiste (imu)
Yleiset saunavuorot (kesäsesonki),
tilaussauna ja suihkut (24h)
Pyykkitupa: pesukone ja kuivausrumpu (maksu)
Ilmainen WLAN internet yhteys (salasana kassalta)
Päivän lehdet: Itä-Savo ja HS lukulehtenä
Kierrätyspiste: sekajäte, paperi, pahvi, biojäte, lasi ja metalli
Kalojenkäsittelypaikka
Ravintola Ruukinranta
Oravin kyläkauppa jossa myös Veikkaus
Retkeilyväline- ja kanoottivuokraus sekä ohjelmapalvelut
Leikkipaikka lapsille (hotellin vieressä)
Venetaksi
Yleiset saunavuorot päivittäin 1.6-31.8.
Muina aikoina tilaussauna: 25/h/ perhe, 50/h/ryhmä
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Käyntilaiturit:
Hertunrannan rantatorin laituri ja asiointilaituri,
aivan keskustassa sijaitseva asiointilaituri kaikkien
palvelujen äärellä
Laivanrakentajapatsaan viereinen laituri, Rantapuisto
Venelaituri, Miilukujan ja Hevosharjunkadun välissä, Kommila

LEPPÄVIRTA

http://visitleppavirta.fi/fi/ajankohtaista
Satamapalvelut
Unnukan vierasvenelaituri Kalmalahdessa
Aisapaikkoja 7, poijupaikkoja 24, 50 m laiturin sivustaa.
Septitankin ja pilssivedentyhjennys. Sähkö- ja vesipisteet
laitureilla. Ekopiste. Välittömässä läheisyydessä
huoltorakennus, jossa wc-tilat, suihkut sekä pyykinpesutila
koneineen (pesukone maksullinen 2) sekä Kylpylä-Hotelli
Vesileppis ja Matkailukeskus Unnukka. Huoltamolle matkaa
150 m.
Laiturimaksu 12  / vrk
Sis. suihku - wc - pesutupa (pesukone ja kuivausrumpu
maksullinen 2)
Oven avaus mobiilimaksulla 24 h
Ohjeet ovella tai Myymälä-Kahvila-Ravintola Lähipuoti
Unnukan matkailuneuvonta puh. 044 790 6033
Mansikkaharjun lomakeskus/camping
Venepaikkoja 4-6, lyhyen matkan päässä Unnukan
vierasvenelaiturista, majoitusta teltta-alueella, huviloissa,
mökeissä tai omassa veneessä. Lomakeskus
Mansikkaharjulla on Roope-sataman merkki.
Suihkut, wc, vaatteidenpesu mahdollisuus, puulämmitteinen
rantasauna vuokrattavissa, kahvio ja paljon asukkaillemme
ilmaisia harrastusmahdollisuuksia.
Keskustaan n.700m
Käyntiosoite: Kalmalahdentie 8
puh. 050 5981481
jukka.havukainen@mobiili.net

Tankkauslaituri syväväylän varrella
Laivalaiturin sivustaa käytettävissä pysähtymiseen. Polttoainejakelu korttiautomaatilla varustetusta kylmäasemasta.
(Blue truck service, puh. 0400 773 993)
Vesipiste, jätekatos ja septitankin tyhjennys.

Vehmersalmi, Milli-baari
 Vierassatama
 Vierasvenelaituri
 Laivalaituri
 Huoltolaituri
 20 vierasvenepaikkaa
 Täydelliset ravintolapalvelut
 Kahvila, grilli, elintarvikekioski
 Polttoainejakelu
 Jätehuolto
 Septitankin tyhjennys
 Vesi - ja sähköpisteet
 Sauna, suihku,wc
 Uimaranta
 Leikkipuisto
 Polkupyörälainaus
 Vehmersalmen taajamaan noin 700m

Konnuksen kanava
Laiturin sivustaa noin 40 m. Lisäksi vanhojen
kanavien laitamat.Juomapiste, grillikatos,
kuivakäymälä.
KUOPIO
Kuopiossa on runsaasti mahdollisuuksia vierasveneilijöille.
Alueella on laaja retki- ja vierasvenesatamien verkosto.
Retkisatamaverkosto on Suomen suurin.

Riistavesi, Melalahti
 2 vierasvenepaikkaa (maksuton)
 veneenlaskupaikka
 kuivajätteen vastaanotto
 puuceet
 kesäkirpputori
 keskustaan 100 m

Kuopiosta pääsee Tahkon, Heinäveden-Savonlinnan, VarkausSavonlinna ja Iisalmen vesireiteille.16.14 27.1.2022
Vierasvenepaikkamaksut
Hinnat sisältävät alv 10 %.

Karttulanlahden venesatamat
 vierasvenelaituri
 veneiden laskupaikka
 vesipiste
 wc
 jätepiste
 matonpesupaikka
 tenniskenttä
 uimaranta
 keskustaan noin 500 m

Maljalahti 17 /vrk
muut vierasvenesatamat 8 /vrk
matkustajasatama 40 /vrk
Maljalahti, Kallamarina
 Kahvila-ravintola
 Polttoainejakelu
 Septitankin tyhjennys
 Varaosa- ja huoltopalvelut
 Vene- ja moottorimyynti
 Vesipiste
 Vierasvenelaituri

Karttula, Syvänniemi
 2 vierasvenepaikkaa
 veneiden laskupaikka
 uimaranta
 päivittäistavarakauppa, matkahuolto noin 400 m
 majoitus- ja ravintolapalvelut

Maljalahti, matkustajasatama
 Jätehuolto
 Septitankin tyhjennys
 Sähköpisteet
 Vesipiste
 Vierasvenelaituri
 Vieraspaikat isoille aluksille
 Useita ravintoloita ja kahvioita
 Satama-alueella Iltatori
 Useita venealan liikkeitä

Nilsiä, satama
 vierasvenelaituri
 satamaravintola
 polttoainejakelu
 vesipiste
 sähköpiste
 jätehuolto
 septitankin tyhjennys
 suihku, wc
 leikkipuisto
 beach volley-kenttä
 keskustaan noin 400 m

Hotelli Scandicin laituri
 Vieraspaikkamaksu maksetaan lähellä olevaan
vesilentokioskiin
 Vesilentokoneiden vieraslaituri
 Tarjolla täydelliset hotelli- ja ravintolapalvelut
 Läheisyydessä Väinölänniemen puistoalue sekä uimala
 Keskustaan noin 800 m

Muuruvesi
 vierasvpaikkoja 2
 jätejuolto
 grillikatos
 wc
Juankoski, Niskakoski
 ravintola
 vieraspaikkoja 12
 polttoainejakelu
 septitankin tyhjennys
 sähkö
 jätehuolto
 sauna
 wc
 kioski

Rauhalahti
 Laiturissa noin 10 vierasvenepaikkaa
 Hotelli-Kylpylä Rauhalahden palvelut
 Keskustasta noin 6 km etelään
Kuopionlahti
 Vierasvenepaikkamaksu maksetaan laiturin viereiseen
jäätelökioskiin
 Noin 12 vierasvenepaikkaa kylkikiinnityksellä
 Kioski
 Kuivajätehuolto
 Vesipiste
 Sähköpisteet
 Keskustaan noin 800 m
Pirttiniemi
 Kuopion Pursiseuran laituri, jossa on 10 vieraspaikkaa
pursiseurojen jäsenille
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TAHKO

SIILINJÄRVI

Tahkon vierasvenelaituri
Tahkon vierasvenepaikat sijaitsevat Tahkolahden ylittävällä
Tahkon sillalla, josta veneille löytyy myös sähkö ja vesi. Paikat
täytetään saapumisjärjestyksessä ja ne maksetaan Break
Sokos Hotel Tahkon vastaanottoon ( avoinna 24/7 ).
Sääskiniementie 560
73310 Tahkovuori

Vierasvenelaiturit
Vierasvenelaiturit ovat tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön.
Laitureita on kolme: Siilinlahdella, lentoasemalla
Järviterminaalissa ja Vuorelassa.
Siilinjärven vierasvenelaituri
sijaitsee Siilinlahden pohjukassa sen länsirannalla.
Valkamantien laiturissa on 10 poijupaikkaa sekä nostoluiska.
Laiturilta on matkaa keskustan palveluihin noin 500 m.

Tahkon sillan venepaikat
Tahkon vieraslaituri ja venepaikat sijaitsevat Tahkolahden
ylittävällä Tahkon sillalla. Venepaikat täytetään
saapumisjärjestyksessä (ei paikkavarauksia).
20 puomipaikkaa, jokaisessa on sähkö
Puomien välinen etäisyys on 2 x 3 metriä.
Muutama kylkikiinnityspaikka.
Syvyys puomien kohdalla noin 17 metriä.
Alikulkusillan vapaa alituskorkeus 2,65 m
ja leveys noin 4 metriä
Laiturilla on myös vesipiste, joka sijaitsee sillan
Piazzan puoleisessa päässä.
Suihku- ja saunamahdollisuus Break Sokos Hotel Tahkon
saunatiloissa tai Tahko Spa Kylpylässä.

Vuorelan vierasvenelaituri
sijaitsee Kylpylähotelli Kunnonpaikan läheisyydessä.
Laiturissa on 12 poijupaikkaa ja nostoluiska.
Etäisyys laiturilta Kunnonpaikkaan on noin 200 m ja kauppoihin
noin 1 km.
Laiturit on varustettu puhdasvesi- ja sähköpisteellä.
Veden käytöstä ei peritä maksua.
Jäteveden tyhjennyspiste sijaitsee Kuopiossa. Septitankin
tyhjennysmahdollisuus on Jälällä Järviterminaalissa.
Järviterminaalin laituri ei ole kunnan ylläpitämä.
Järviterminaalin laituri:
Laituri ja nostoluiska ovat käytettävissä.

 Vierasvenepaikkojen hinnat
Päiväkäynti maksuton
Vuorokausi 4 
Viikko 25 
Kuukausi 90 
vesi ja sähkö sisältyvät hintaan
Venepaikkamaksut suoritetaan Break Sokos Hotel Tahkon
vastaanottoon, joka sijaitsee noin 200 metrin päässä laiturista.
Avoinna 24/7. puh. 010 762 9550, e-mail
reception.tahkovuori(at)sokoshotels.fi

Vesireitin julkaisemaa Kapteeninkirjaa on saatavana reitin
varren kunnista.
Yhteystiedot
Työnjohto kunnassa:
kunnossapitomestari Teija Savolainen
044 740 1525
etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi
Tapahtumat
www.siilinjarvi.fi

Aholansaaren laituri
Viehättävä käyntikohde ja pysähdyspaikka aivan Tahkon
kupeessa. Aholansaaressa on viisi rauhallista
vierasvenepaikkaa ja laiturista Sääskiniemen kärkeen ajetaan
myös saaren omaa yhteysliikennettä.

RÄÄKKYLÄ
Vierasvenesatama
Paksuniemen vierasvenesatamapaikkojen vuokrauksesta ja
muista kesäaikaisista palveluista vastaa satamakahvilayrittäjä.
Satama-alueella on kesäkahvila terasseineen, karavaanarialue,
wc-, sauna-, suihku- ja pesutupa, majoitusta. Lisäksi alueella
on museotoimintaa, näyttelyitä ja muita palveluja. Satamassa
on myös kaksi veneiden vesillelaskuluiskaa.

Museo- ja lomakeskus Aholansaari
Historiallinen käyntikohde Tahkon kupeessa. Lomakeskus,
ravintolat, kotimuseo Paavon pirtti, 1900-luvun alussa
rakennettu kirkkoherra Kleofas Hyvämäen kesäpappila sekä
paljon muuta mielenkiintoista nähtävää.
Aholansaari
73310 TAHKOVUORI
+358 10 3370 666
aholansaari@aholansaari.fi

Vierasvenesatamassa on kunnan hoidossa oleva bensiinin
ja dieselin jakelupiste, vedenottopiste veneeseen, jätehuolto
ja septitankin imutyhjennys sekä hileasema.

Nilsiän satama
Lähin tankkauspaikka sijaitsee Nilsiän satamassa, josta
veneilijöille löytyy myös septitankin tyhjennys. Satamassa
palvelee myös kesäravintola ja siitä on vain noin 300 metrin
matka torille, kauppoihin ja muiden palveluiden äärelle.
Suositeltava käyntikohde.

Tapahtumat
www.raakkyla.fi/tapahtumat

KITEE

Nilsiän satamapalvelut
Nilsiän satama on pieni kesäparatiisi keskustan kupeessa ja
kerää rannoille, terasseille, puistoon ja vesille väkeä läheltä
ja kaukaa. Kuopiosta Tahkolle veneillessä Nilsiä on viimeinen
pysähdyspaikka ja samalla myös se paikka, jossa tankata.
Lisäksi Nilsiän satama on toimii erinomaisena käyntikohteena
lähialueen venelijöille.
vierasvenelaituri
polttoainejakelu
vesipiste
sähköpiste
jätehuolto
septitankin tyhjennys

Vierasvenesatamat
Myllyniemen Vierasvenesatama
Myllyniemen laituri sekä Makasiinin laituri.
Kiteen Puhoksessa Oriveden puolella.
Kauppapalvelut Puhoksen kylän rannasta.
Satamissa vesijakelu veneeseen, jätehuolto ja
septitankkien imutyhjennys.
Puhoksen Satama Oy:n syväsatama, teollisuusalue.
Pyhäjärvellä Piikkeensalmessa ennen Sarvisalonsaaren
siltaa sijaitsee laituri, jossa on yksi vierasvenepaikka.
Muut venepaikat ovat varattuja.
Puruvedellä (vastapäätä Karjalan Kievarin laituria) sijaitsee
Puruveden Pursiseuran kotisatama.
Karjalan Kievarin vierasvenelaituri sijaitsee Savilahdessa
Karjalan Kievarin rannassa Puruvedellä.
Vesipisteet, jäteastiat ja septitankkien imutyhjennys.
Puhoksen Satama Oy syväsatama, Ei venelijöille.

Nilsiän satama
Ukko-Paavontie 2
73300 Nilsiä
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Jokiasema Vierasvenesatama

Karjalan Kievarin vierasvenelaiturissa
Piikkeensalmessa on septitankki.

 Polttoainejakelu
 Kaasumyynti
 Vesi
 Sähkö
 Jätehuolto
 Septi-imuri
 Pilssi-imuri
 Kiinteän septisäiliön tyhjennyspaikka
 Käsitiskimahdollisuus
 Pyykinpesumahdollisuus

Tapahtumat
www.kitee.fi/tapahtumat/

JOENSUU

Joensuun matkustaja ja -vierasvenesatama
sijaitsevat kaupungin keskustassa. Satamasta on
lyhyt kävelymatka keskustaan, torille ja
 Kesäterassi ja kesäkahvio
rautatieasemalle. Kesäisin sataman läheisyydessä  Sauna- ja kokoustilat
on kesäravintoloita.
avoinna maaliskuusta lokakuun loppuun joka päivä
Vierasvenesatamassa on betoni- ja puulaiturit, joista JOKIASEMA
Hasanniementie 3, 80110 Joensuu
löytyy poiju-, paalu- sekä kylkikiinnityspaikkoja.
Puh. (013) 120 750
www.jokiasema.fi

Palvelut veneilijöille
 juomavesi, sähkö
 jätehuolto
 käymälätankkien imutyhjennys
 WC, suihku
Osoite: Rantakatu 2

Lukijoiden palautteita

Hei,
Sivulla 16 mainittua Jännevirran siltaa ei enää avata vaan
uusi silta on otettu käyttöön. Sen alikulkukorkeus on 24 m.
Masto 11 m ja hyvin mahtui !

Moi, kartalle voi lisätä matalan reittivaihtoehdon SäimönenVetojako Puumalassa, soutuvene-jetti jne mahtuu hyvin,
maanantaina (heinäkuu -21) veneessä oli suunnillee
seisontakorkeus - 180 senttiä. Heti Säimösen puolelle tullessa
on suht kivikkoinen alku, tiukka kurvi pohjoseen heti tarttee
ottaa. (Hyvää reittiä oli soutaa Ristiinasta Sulkavan
Lohilahdelle)

Kiitokset hyvästä lehdestä, ihan välttämätön opas Saimaalla
liikkuvalle.
Terveisin M.V.
Kesäasukas Juankoski

Terveisin J.H.

Väylävirasto: Valtatie 9 Jännevirran silta. Jännevirran silta
on Kuopion ja Siilinjärven rajalla olevan valtatie 9:n silta, joka
ylittää Saimaan syväväylän Jännevirran kylän kohdalla.
Valtatie 9 on tärkeä JoensuuKuopio -välinen tie.
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Yhteinen Saimaa:

Jouni Koskela,
luonnonsuojeluasiantuntija
Kauas on päästy Juha Vainion laulun
sanoista, joissa norppia on vain satakunta suurella Saimaalla. Saimaannorppakanta on onnistuneiden suojelutoimien ansiosta kasvanut ja kasvaa
edelleen, jolloin yhä useampi Saimaalla liikkuva saattaa kohdata tämän viiksekkään veijarin. Ohessa neuvot, miten yhteiselämä norpan kanssa sujuu
mutkattomasti.

Kunnioita köllöttelyrauhaa
Varmimmin norpan voi nähdä toukokuun lopussa, kun se kuivattelee karvaansa rantakivillä. Norpat tykkäävät
loikoilla myös jäällä aurinkoisina huhtikuun iltapäivinä. On hyvä pitää kiikarit
ulottuvilla, jotta norppaa voi tarkkailla
riittävän välimatkan päästä. Norppa kokee liian lähelle tulevan veneen uhka-

na, jolloin se alkaa kastella kuonoaan
veteen valmistautuen sukeltamaan
pois. Ohittamalla norpan kauempaa
ja kaikessa rauhassa, pääsee seuraamaan rennosti lepäilevää norppaa.
Keskellä kesää vedessä uiva norppa ei
yleensä pelkää ihmistä. Joskus norppa
voi uteliaisuuttaan lähteä myös seuraamaan venettä. Havaitessasi norpan
vedessä, hidasta vauhtia, sillä norppa
saattaa erehtyä nousemaan pintaan
veneen edessä.

Kierrä talvella rantakinokset
Talvella norppa pysyy yleensä ihmissilmältä piilossa. Saimaannorpat kaivavat lepoluolansa rantojen kinoksiin.
Erityisesti emot ja kuutit ovat herkkiä
häiriöille. Emot imettävät kuuttejaan

Sonia González López,
viestintäasiantuntija
Etelä-Savon elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

helmi-huhtikuussa poikaspesän kätköissä. Pesät eivät näy ulospäin, joten
jos liikut Saimaan jäällä helmi-maaliskuussa, kierrä selkävesien luodot ja
niemenkärkien kinokset.
Etelä-Savon ELY-keskuksen julkaisemasta esitteestä (https://www.doria.
fi/handle/10024/182671) pääset lukemaan ohjeet siitä, miten otat norpan
huomioon Saimaalla liikkuessasi.

Citynorppia Savonlinnassa –
kanta kasvaa Saimaan
reunoilla
Saimaannorppakannan kasvun myötä onnekas veneilijä voi nykyisin nähdä viiksiniekan lähes missä tahansa
Saimaalla. Savonlinnan keskustan
liepeillä on viime vuosina nähty useita
citynorppia, enimmäkseen nuoria yksilöitä. Sinnikäs kiikaroija voi tavoittaa
norpan päälaen Olavinlinnan vierestäkin mihin aikaan vuodesta tahansa.
Pesivä norppakanta on tehnyt paluun
pohjoisen Saimaan suurille selkävesille Rääkkylään ja Liperiin. Puruvedeltä
norpat metsästettiin sotien jälkeen sukupuuttoon, mutta nyt vuosikymmenien tauon jälkeen norppa on palannut
sinne. Puruvedellä syntyy nykyisin
yleensä kaksi kuuttia vuodessa. Eteläisen Saimaan norppakannan kasvun myötä tunnustelijoita on nähty
myös lähellä Lappeenrantaa ja Imatraa. Utelias nuori norppa ilahdutti viime syksynä veneilijää Taipalsaaren
Pien-Saimaalla. Luonterilla sukelteli

veneilijä sekä hylje

kymmenen vuotta sitten vain muutama aikuinen norppa, eikä kuutteja ollut
syntynyt miesmuistiin. Nyt Luonterin
kanta on jo toistakymmentä norppaa,
ja kuutteja syntyy pari kolme vuosittain.

Kalastusrajoitukset ja
apukinokset auttaneet
Saimaannorppakanta on kasvanut
keväisten verkkokalastuksen rajoitusalueiden laajennusten ja onnistuneen
apukinostyön ansiosta. Kalastusrajoitusten pinta-ala on nykyisin lähes
3 000 neliökilometriä, mikä on noin 70 %
Saimaan pinta-alasta. Norpille on tehty
laajamittaisesti apukinoksia Saimaalle
jo lähes kymmenen vuoden ajan. Apukinosten ansiosta norpan pesimätulos
on parantunut ja entistä enemmän
kuutteja on selvinnyt vieroitusikään.
Apukinosten kolauksessa vapaaehtoistyöntekijöillä on suuri merkitys.

Viime talvena syntyi
90 kuuttia
Metsähallituksen arvion mukaan kevättalvella 2021 syntyi 90 saimaannorpan
poikasta eli kuuttia. Norpan talvikannan koon arvioidaan olevan nyt noin
430 norppaa. Saimaannorppa on kan-

nan viime vuosien kasvusta huolimatta
edelleen eräs maailman uhanalaisimmista ja harvinaisimmista hylkeistä.

Ilmoita saimaannorppahavainnoista
Jos näet saimaannorpan, voit ilmoittaa siitä Metsähallituksen sähköpostiosoitteeseen saimaannorppa@metsa.
fi. Saimaannorpan suojelun kannalta
on tärkeää saada kaikki kuolleet norpat tutkittaviksi. Jos löydät kuolleen tai
vahingoittuneen saimaannorpan, varmista etteivät aallot vie sitä mukanaan.
Soita asiasta heti paikalliselle poliisille tai Metsähallitukseen numeroon
0206 39 5000. Ruhoista selvitetään
mm. ikä ja sukupuoli sekä otetaan kudosnäytteitä. Useimmiten selviää kuolinsyykin, mikä on erittäin tärkeä tieto
suojelutyölle.
Kuvat:
Jouni Koskela

