
Juha Nurmi ja veneilyjaosto 

9.10.2017 



 Kulku mereltä Saimaan kanavan kautta tai ”kumikanavana” pyörien päällä 
 Suomen suurin sisävesistö 
 Saimaan syväväylän kulkusyvyys on 4,35m ja aluksen max korkeus on 

24,5 m. Syväväylää pitkin pääsee Saimaan kanavan kautta 
Lappeenrantaan, Savonlinnaan ja aina Kuopioon ja Joensuuhun asti. 
Lisäksi paljon 2,4m ja 1,8 m reittejä. Jonkin verran 12m ilmajohtoja 
näiden reittien varrella. 

 Jos korkeus olisi max 12 m pääsisi Pieliselle ja Iisalmeen saakka 
 Sekä kaupallisia isoja kaupunkisatamia että Etelä-Karjalan 

virkistysaluesäätiön upeita saarisatamia, metsähallituksen satamia sekä 
luonnonsatamia. Mahdollisia kohteita ovat myös pursiseurojen 
saarisatamat. 

 Purjehdusta Saimaalla voisi verrata reittiin pursiseuralta Kirveenrauman 
kautta Pyytinkarille: Välillä on kapeikkoa jota ei tee mieli ainakaan luovia, 
välillä taas on reilusti tilaa purjehtia. 

 Mitä pohjoisemmas menee sitä rauhallisempaa on. 
 Uimavesi on yleensä lämpimämpää kuin merellä 
 Varsinkin Etelä-Saimaalla on paljon hiekkarantoja 



Lähde: 
veneilysaimaa.com  



Kuva: liikennevirasto 



 Vesireitti mereltä Saimaalle, pituus 43 km 
 Kahdeksan sulkua, yhteenlaskettu pudotuskorkeus n. 77 

m 
 Suurin laivakoko on 82,5 x 12,6 x 4,35 metriä ja 

alikulkukorkeus 24,5 metriä 
 Vajaa puolet kanavasta ja 5 sulkua sijaitsee Venäjältä 

vuokratulla alueella. 
 Kauttakulkuun riittää passi, mikäli ei poikkea Viipurissa tai 

muualla Venäjällä. 
 Mikäli veneessä on VHF, ei Viipurinlahdella tarvita luotsia 
 Suluissa on vedenkorkeuden mukaan nousevat ja laskevat 

pollarit, mikä helpottaa huomattavasti sulutusta. 
 Normaalisti kanavan suluilla varustetun osan läpikulku 

kestää 6-8 tuntia. 
 



Lähde: Liikennevirasto 



 ”Etko-eskaaderi” Svinö-Kotka esim. la 30.6.-
su 8.7. halukkaille 

 Varsinainen eskaaderi Kotka-Savonlinna 
esim. Su 8.7 – ke 18. 7. 

 Purjehduksen Kotkaan voi tehdä esimerkiksi 
kahtena reippaana viikonloppu-
purjehduksena, jos loma ei ala vielä 
heinäkuun alusta. Veneelle kyllä järjestyy 
säilytyspaikka viikon ajaksi esim. 
pääkaupunkiseudulta 



 Reitti on varsin suojainen, joten veneen ei 
tarvitse olla iso.  

 Viisumia ei tarvita (ellei halua paluumatkalla 
poiketa Viipurissa). Passi tarvitaan. 

 Lisäksi olisi hyvä, jos veneellä olisi VHF-
puhelin. Ilman VHF-puhelinta vene tarvitsee 
luotsin Venäjän aluevesillä välillä Vysotsk-
Brusnitchnoe (Saimaan kanavan ensimmäinen 
sulku) 



 Purjehditaan yhdessä Svinöstä Kotkaan. 

 Esimerkiksi Svinö-Hanko-Jussarö-Elisaari-
Porkkala-Suomenlinna-Kaunissaari-Loviisa-
Kotka 

 Jos ei ole aikaa lähteä Saimaalle asti, voi 
kuitenkin osallistua ”Etkoille” 



 Ruissalo-Kotka 188 NM (vrt Ruissalo-
Nynäshamn 172 NM) 

 Kotka- Lappeenranta 97 NM 

 Lappeenranta – Savonlinna 78 NM 

 

Yhteensä Ruissalo-Savonlinna n. 355 NM 

Vrt. Ruissalo-Kööpenhamina n. 470 NM 

 



 Su 8.7. klo 18 Kipparikokous Kotkan 
Sapokanlahdessa 

 Ma 9.7. Kotka-Santio 26 NM 
 Ti 10.7. Santio – Nuijamaa 56 NM 
 Ke 11.7. Nuijamaa-Lappeenranta 15 NM 
 To 12.7. Lappeenranta 
 Pe 13.7. Lappeenranta-Satamosaari 16 NM 
 La 14.7. Satomosaari-Ruuhonsaaret 
 Su 15.7. Ruuhonsaaret – Puumala Santalahti 
 Ma 16.7. Santalahti – xx 
 Ti 17.7. xx- yy 
 Ke 18.7. yy-Savonlinna, Eskaaderin päätösjuhla 



 Kuten vaihtoehto 1, mutta  Lappeenrannassa 
vain yksi yö mennessä ja Saimaalla eskaaderi 
purjehtisi Lappeenrannasta Savonlinnaan ja 
takaisin. Ideana on tehdä hiukan pidempiä 
päivämatkoja verrattuna vaihtoehtoon 1 ja 
poimia osa Etelä-Saimaan hienoista satamista 
pohjoiseen mentäessä ja eri satamat takaisin 
tultaessa. Tällöin oltaisiin paluumatkaa 
ajatellen takaisin Lappeenrannassa 
nopeammin. 



 Iso vierassatama 

 Mahdollisuus polttoainetankkaukseen, mikä 
on välttämätön ennen Saimaan kanavalle 
menoa 

 Kotkan meripäivät ovat 26.7.-29.7.2018, 
mikä kannattaa ottaa huomioon paluumatkaa 
Saimaalta suunniteltaessa. 

   



 Sijaitsee rajavyöhykkeellä 

 Suomen raja- ja tullitarkastus 

 Santiossa mahtuu yöpymään useita veneitä 

 



 Aamulla lähtö Santiosta, rajanylitys melkein heti, Venäjän 
vartiolaiva vastassa, huiskutetaan iloisesti! 

 Purjehdusta Santio-Vysotsk (eli Uuraan salmi) 30 NM 
 Vysotsk  - Brusnitchnoe (1. sulku) 15 NM, ajettava 

koneella, ei saa purjehtia 
 Brusnitchnoessa on Venäjän tullitarkastus 
 5 sulkua Saimaan kanavaa, 8 NM viimeisellä eli Pällin 

sululla Venäjän rajatarkastus 
 Sen jälkeen 3 NM Nuijamaalle, Suomen raja- ja 

tullitarkastus. Nuijamaalla on mahdollista yöpyä. Jos 
veneitä on paljon, ensimmäiset voivat jatkaa Soskuan 
sululle jossa on seuraava yöpymispaikka. 

 Tarkemmin: Saimaan kanavan veneliikenneohje  
https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/23440/
SAIMAAN+KANAVAN+VENELIIKENNEOHJEET+2017.pdf/c6f
d7b04-513a-4538-a09c-812990cfc6be 
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 Kansolan läppäsilta ja kolme sulkua 

 Kanavan suulta on Lappeenrannan satamaan 
n. 3 mpk 

 Lappeenranta on täyden palvelun 
vierassatama, kaikki palvelut löytyvät 

 Lisäksi Linnoitus sataman suulla ja paljon 
muuta nähtävää 

 



 http://veneilysaimaa.com/ 

 http://www.ekvas.fi/retkikohteet/virkistysalu
esaation-retkisatamat/ 
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Lähde: ekvas.fi  



Eteläisen Saimaan parhaita retkisatamia. Saaren keskellä on 
suojaisa laguunimainen lahti, jonne johtaa 2,4 metrin merkitty 
väylä. Laiturien luona ja useissa kohdin lähellä rantaa on jopa 
6 metriä vettä.  2 saunaa. 
 

Lähde: ekvas.fi  



Ruuhonsaaressakin on sauna 

Lähde: ekvas.fi  



Piispanhuvilan virkistysalue sijaitsee keskellä 
kauneinta saaristoa Savonlinnan Pihlajaveden 
Kesamonsaaressa. 
Piispa Gustav Johansson rakennutti kaksikerroksisen 
Piispan huvilan kesäpaikakseen vuonna 1895. 
 

Lähde: saimaan virkistysalueyhdistys 



 Kaupunkitason palvelut ja useampi 
vierassatama. Olavinlinna, jossa  
oopperajuhlat 6.7.-7.8.2018 

 Voi jatkaa Saimaan vesistössä ylemmäs, jos 
aikaa ja halua on. Kuopioon ja Joensuuhun 
asti pääsee käytännössä kaikilla veneillä, 
Iisalmeen ja Pieliselle jos maston korkeus on 
alle 12 m tai maston kaataa.  

 Imatrassa on iso kylpylähotelli 

 

 



 Paluu yhdessä Lappeenrantaan ks. vaihtoehto 
2 edellä 

 Voi jatkaa Saimaan vesistössä ylemmäs, jos 
aikaa ja halua on. Kuopioon ja Joensuuhun 
asti pääsee käytännössä kaikilla veneillä, 
Iisalmeen ja Pieliselle jos maston korkeus on 
alle 12 m tai maston kaataa.  

 Imatrassa on iso kylpylähotelli 

 Punkaharjun suunta 



 Omatoimisesti tai muutaman veneen 
ryhmissä 

 Paluumatkalla halukkaat voivat poiketa 
Viipurissa, mutta silloin tarvitsee viisumin. 
Viipuri Mukana olisi hyvä olla myös joku 
venäjän kieltä taitava.  

 



 Karttasarja B Helsinki-Parainen 

 Karttasarja A Viipuri-Helsinki 

 Karttasarja S Saimaan kanavan kartasto 

 Karttasarja L Lappeenranta-Savonlinna 



 Saimaan eskaaderin suunnittelukokous pidetään 
tiistaina 16.1. klo 18 Ruissalossa Heikki Bang-
salissa. Mukaan toivotaan runsaasti eskaaderista 
kiinnostuneita osallistujia. Yhdessä tehden 
eskaaderista tulee parempi! 

 Eskaaderille ilmoittautuminen ei käynnisty vielä, 
vaan vasta myöhemmin, kun suunnitelmat ovat 
tarkentuneet ja mukaan otettavien veneiden 
maksimimäärä on pystytty arvioimaan. 

 Lisätiedot: Juha Nurmi, s/y Bluerose, email 
nurmijuh@gmail.com GSM 0407315676 (iltaisin) 
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