
Virojoki101

merikortit 604

N60° 35,00' E27° 42,70'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 3 syvyys 1,1

kiinnitys ankkuri

avoin

satamamaksu

lähestyminen jokea ylös kirkonkylään

havaintoja tänne ajaminen vaatii todellista seikkailumieltä, jopa pienehköllä moottoriveneellä.

suojaisuus 5

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso 1

satamahenkilöstön aktiivisuus -

vieraspaikkojen merkintä 1

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Virolahden kunta

henkilö

puhelin 020 632 9200

sähköposti info@virojoki.fi

www www.virojoki.fi

teema kulttuuriympäristö

vahvuudet

heikkoudet Käytännössä ei vierasvenepaikkoja normaaleille retkiveneille

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko x

apteekki x

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila x

kalamyynti

kauppa x

kioski

kirkko x

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola x

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Veli Saarisen puisto, Virolahden kirkko 1700-luvulta

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Ukkosaari, Virojoki103

merikortit 604, 13

N60° 34,70' E27° 44,40'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 4 syvyys 1,8

kiinnitys ankkuri, poijut

avoin

satamamaksu

lähestyminen väylä johtaa satamaan

havaintoja vaatimaton epäsiisti ponttoonilaituri jossa septityhjennyksestä johtuvia hajuhaittoja

suojaisuus 3

kiinnitys 3

viihtyvyys 1

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus 1

lähimaisema 1

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Virolahden kunta

henkilö

puhelin 020 632 9200

sähköposti info@virolahti.fi

www www.virolahti.fi

teema kirkolla kulttuuriympäristö

vahvuudet

heikkoudet pitkä matka kävellen kirkonkylään

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Suuri-Pisi108

merikortit 605, 13

N60° 27,07' E27° 37,78'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 5 syvyys 4,0

kiinnitys ankkuri

avoin pohjoinen, itä

satamamaksu

lähestyminen 7,3 metrin väylältä suoraan satamaan

havaintoja upea saari mutta köliveneellä rantautuminen vaikeaa. Suuren tulipalon jäljet hyvin nähtävissä

suojaisuus 2

kiinnitys 2

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat 2

lapsiystävällisyys 4

sataman yleinen palvelutaso -

satamahenkilöstön aktiivisuus -

vieraspaikkojen merkintä 1

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Itäisen Suomenlahden kansallispuisto

henkilö

puhelin 0400 214 899

sähköposti

www www.luontoon.fi

teema luonto, sotahistoria

vahvuudet upea iso saari jossa voi viipyä pidempäänkin

heikkoudet veneiden kiinnitys, suojaisuus

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää saaren koilliskulmalle kallioon kiinnitetty rannan suuntainen laituri ja poijut

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka x

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet kalliot, merimaisemat, kuninkaallisten vaakuna hakattuna kallioon, sodassa kaatuneiden 7

sotilaan nimet kallioon hakattuna

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Klamila110

merikortit 605, 13

N60° 30,30' E27° 28,94'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 8 syvyys 2,5

kiinnitys poijut

avoin kaakko

satamamaksu 6€

lähestyminen 4,2 m väylä satamaan

havaintoja uusi sauna rakenteilla, erinomainen etappi Saimaalle/Pietariin matkaaville

suojaisuus 4

kiinnitys 4

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat 3

lapsiystävällisyys 4

sataman yleinen palvelutaso 3

satamahenkilöstön aktiivisuus 5

vieraspaikkojen merkintä 3

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 2

lähimaisema 3

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Klamilan veneilijät

henkilö Jartti Malmi

puhelin 040 5125467

sähköposti jartti.malmi@pp.inet.fi

www www.klamila.fi/klamilanveneilijat/

teema sotahistoria

vahvuudet rauhallisuus

heikkoudet karu satamaympäristö

mahdollisuudet venesataman yhdistäminen kalasatamaan jossa ei nykyään paljoa toimintaa

uhkat

kehitettävää sataman maisemointi

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne x

kahvila

kalamyynti x

kauppa

kioski x

kirkko

käymälä x

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine x

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet 1,5 km päässä kirkonkylällä kylätupa ( infokeskus ) jossa on internet-yhteys, matkamuistoja,

käsitöitä, leipomotuotteita ym. Uuno Klamin patsas

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Klamila, Jokiniemi111

merikortit 605

N60° 30,80' E27° 28,08'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 1 syvyys 1,2

kiinnitys kylki

avoin itä

satamamaksu

lähestyminen epävirallinen viitoitus jokea pitkin laituriin

havaintoja laituri vaikea löytää, soveltuu vain matalakulkuisille moottoriveneille

suojaisuus 5

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 2

yritys Klamilan veneilijät

henkilö Jartti Malmi

puhelin 040 5125467

sähköposti jartti.malmi@pp.inet.fi

www

teema kylä

vahvuudet

heikkoudet vain matalakulkuisille moottoriveneille

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne x

kahvila x

kalamyynti

kauppa x

kioski

kirkko x

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola x

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet kylätupa ( infokeskus ) jossa on internet-yhteys, matkamuistoja, käsitöitä, leipomotuotteita ym.

Uuno Klamin patsas

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kuorsalo113

merikortit 605, 607, 13

N60° 28,00' E27° 23,61'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 3 syvyys 2,2

kiinnitys ankkuri

avoin luode

satamamaksu

lähestyminen väylältä suoraan satamaan

havaintoja Vaikeakulkuinen saari jossa kävelyreittien merkinnät puuttuvat

suojaisuus 4

kiinnitys 3

viihtyvyys 2

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 4

yritys Haminan kaupunki

henkilö

puhelin 05 749 10

sähköposti

www www.hamina.fi

teema kulttuuriympäristö

vahvuudet

heikkoudet eksyminen saaressa todennäköistä. Nykyisellään ei mitään viehätysvoimaa

mahdollisuudet

uhkat maiseman ränsistyminen

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka x

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Suomen vanhin toiminnassa oleva yksityinen hautausmaa, viikinkiaikaiset röykkiöhaudat, vanha

luotsiasema

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Tammio116

merikortit 605, 606, 607, 13

N60° 24,98' E27° 24,99'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 6 syvyys 3,0

kiinnitys poijut

avoin luode

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja vierasveneet kiinnitetään aallonmurtajaan joka on erittäin vaikeakulkuinen

suojaisuus 3

kiinnitys 4

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 1

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen 5

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Haminan kaupunki / Saaristoinfo

henkilö

puhelin 05 749 10 tai 040 594 4717

sähköposti matkailu@hamina.fi

www www.hamina.fi

teema kulttuuriympäristö

vahvuudet miljöö

heikkoudet ei palveluja

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää vierasvenepaikkojen parantaminen turvallisemmaksi. Opastetaulu

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo x

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Tammion kalastajakylä on erittäin kaunis ja tutustumisen arvoinen. Vanhassa kalamajassa

sijaitseva kotiseutumuseo

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Lanskeri119

merikortit 606, 13

N60° 23,00' E27° 30,40'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 3 syvyys

kiinnitys ankkuri

avoin pohjoinen, kaakko

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja

suojaisuus 1

kiinnitys 1

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 3

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 4

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus 4

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 1

yritys Itäisen Suomenlahden kansallispuisto /

Metsähallitus

henkilö

puhelin 0205 64 120

sähköposti natureinfo@metsa.fi

www www.luontoon.fi

teema luonto, sotahistoria

vahvuudet

heikkoudet Ei kunnollista rantautumispaikkaa köliveneille. Huono tuulensuoja

mahdollisuudet kauniin ilman paratiisisaari

uhkat

kehitettävää Rantarakenteet ja poijut veneen turvallista kiinnitystä varten

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Ulko-Tammio122

merikortit 606, 13

N60° 21,06' E27° 27,13'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 15 syvyys 1,0 - 3,0

kiinnitys ankkuri

avoin luode

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja mielenkiintoinen ja käymisen arvoinen paikka. Hyvät kalavedet

suojaisuus 4

kiinnitys 5

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 3

lapsiystävällisyys 3

sataman yleinen palvelutaso -

satamahenkilöstön aktiivisuus -

vieraspaikkojen merkintä 5

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen 5

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Itäisen Suomenlahden kansallispuisto /

Metsähallitus

henkilö

puhelin 0205 64 120

sähköposti natureinfo@metsa.fi

www http://www.luontoon.fi

teema sotahistoria, luonto

vahvuudet luontopolku, laituri

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää poijut

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku x

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit x

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus x

nähtävyydet museotykit, miehistösuojaksi tarkoitettu luola, muistomerkki. Lisätietoja osoitteesta: www.

luontoon.fi/binary.aspx?Section=141&Item=9168

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Majasaari127

merikortit 607, 609, 14

N60° 27,74' E27° 13,70'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 20 syvyys 2,5

kiinnitys poijut

avoin -

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja

suojaisuus 4

kiinnitys 4

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 3

lapsiystävällisyys 4

sataman yleinen palvelutaso -

satamahenkilöstön aktiivisuus -

vieraspaikkojen merkintä -

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus 5

lähimaisema 3

palveluista tiedottaminen 3

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Haminan kaupunki

henkilö

puhelin 05 749 10

sähköposti

www www.hamina.fi

teema luonto

vahvuudet hyvät kiinnitysmahdollisuudet, suojaisuus

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku x

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet upeat luontopolut

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Nuokot128

merikortit 607, 609, 610, 14

N60° 26,67' E27° 13,80'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 30 syvyys 2,0 -4,0

kiinnitys poijut, ankkuri

avoin -

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja erinomaiset laiturit ja sataman suojaisuus

suojaisuus 5

kiinnitys 5

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 2

lapsiystävällisyys 4

sataman yleinen palvelutaso -

satamahenkilöstön aktiivisuus -

vieraspaikkojen merkintä -

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen 5

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Haminan kaupunki

henkilö

puhelin 05 749 10

sähköposti

www www.hamina.fi

teema luonto

vahvuudet satama ja luonto

heikkoudet erittäin suosittu satama, kulunut saari

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku x

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus x

nähtävyydet upeat maisemat Suomenlahdelle

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kilpisaari131

merikortit 608, 13, 14

N60° 17,21' E27° 18,56'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat syvyys

kiinnitys ankkuri

avoin pohjoinen, itä

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja ei kunnollista veneen kiinnitysmahdollisuutta vaikka saaren pohjoisrannalla muutama

kiinnitysrengas

suojaisuus 1

kiinnitys 1

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 2

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 4

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 2

yritys Itäisen Suomenlahden kansallispuisto /

Metsähallitus

henkilö

puhelin 0205 64 120

sähköposti natureinfi@metsa.fi

www www.luontoon.fi

teema luonto

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää laituri/rantarakenteet, poijut

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Haapasaari134

merikortit 608, 14

N60° 17,15' E27° 11,66'

tyyppi palvelusatama

vieraspaikat 14 syvyys 1,5 - 2,2

kiinnitys ankkuri

avoin -

satamamaksu 7€

lähestyminen väylä satamaan

havaintoja

suojaisuus 5

kiinnitys 3

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 1

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 1

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen 2

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Haapasaaren osuuskauppa

henkilö

puhelin 05 2600227

sähköposti

www www.haapasaariseura.fi

teema kulttuuriympäristö

vahvuudet miljöö

heikkoudet ei mitään palveluja veneilijöille

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää opastetut kiertokäynnit, poijut, tulentekopaikka

alko x

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa x

kioski

kirkko x

käymälä

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine x

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet miinanraivaajien muistomerkki, sodanaikaisia bunkkereita, Suomen pienin itsenäinen

osuuskauppa

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Hamina, Tervasaari137

merikortit 609, 14

N60° 33,50' E27° 10,86'

tyyppi vierassatama

vieraspaikat 15 syvyys 2,0 - 4,0

kiinnitys poijut, kylki

avoin -

satamamaksu 18€

lähestyminen väylä satamaan

havaintoja todellinen itsepalvelusatama, erinomainen sauna

suojaisuus 5

kiinnitys 5

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 3

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso 2

satamahenkilöstön aktiivisuus 2

vieraspaikkojen merkintä 4

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen 1

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Veneasema Rampsi

henkilö

puhelin 050 558 28 80

sähköposti

www www.rampsi.fi

teema kaupunki

vahvuudet puistomainen satama

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää laiturirakenteiden modernisointi, ostoskärryt

alko x

apteekki x

hammaslääkäri x

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne x

kahvila x

kalamyynti

kauppa x

kioski x

kirkko x

käymälä x

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri x

museo x

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti x

pesukone x

polttoaine x

ravintola x

sauna x

suihku x

sähkö x

terveyskeskus x

tulentekopaikka x

uimaranta x

venehuolto x

vesi x

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Bastioni, työläiskorttelit, kauppiasmuseo

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Hamina, Pieni Vuohisaari138

merikortit 609, 14

N60° 33,60' E27° 10,86'

tyyppi kotisatama

vieraspaikat 4 syvyys 1,5 - 3,0

kiinnitys poijut

avoin

satamamaksu 10€

lähestyminen väylä satamaan

havaintoja vieraileville veneille ei erikseen palveluja. Mantereelle pääsee yhteysvene Kilipukilla ravintolan

aukioloaikoina

suojaisuus 3

kiinnitys 5

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 3

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 2

lähimaisema 2

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Pursiravintola Vantti

henkilö

puhelin 050 536 5122

sähköposti

www www.haminanpursiseura.fi

teema kaupunki

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola x

sauna x

suihku

sähkö x

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi x

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet 100 -vuotias pursiseuran rakennus

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Hamina, Yrjösenpohja139

merikortit 609, 14

N60° 33,86' E27° 10,96'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 20 syvyys 2,0 - 2,5

kiinnitys poijut

avoin

satamamaksu

lähestyminen väylä johtaa siltojen ali suoraan satamaan

havaintoja satama ei sovellu purjeveneille koska se sijaitsee siltojen takana

suojaisuus 2

kiinnitys 4

viihtyvyys 1

ympäristön turvallisuus 1

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 1

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 4

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus

lähimaisema 2

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 2

yritys Veneasema Rampsi

henkilö

puhelin 050 558 28 80

sähköposti

www www.rampsi.fi / www.hamina.fi

teema kaupunki

vahvuudet rauhallinen satama lähellä kaupunkia

heikkoudet epäviihtyisä ympäristö, ei minkäänlaista vartiointia

mahdollisuudet moottoriveneiden pidempiaikainen säilytys

uhkat

kehitettävää

alko x

apteekki x

hammaslääkäri x

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne x

kahvila x

kalamyynti

kauppa x

kioski x

kirkko x

käymälä x

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri x

museo x

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti x

pesukone x

polttoaine x

ravintola x

sauna x

suihku x

sähkö x

terveyskeskus x

tulentekopaikka x

uimaranta x

venehuolto x

vesi x

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Bastioni, työläiskorttelit, kauppiasmuseo

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kotka, Puuvenekeskus146

merikortit 609, 14

N60° 28,10' E26° 56,10'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 20 syvyys 1,0 - 4,5

kiinnitys poijut, aisat

avoin -

satamamaksu 20€

lähestyminen väylää pitkin Kantasatamaan

havaintoja ei sovellu isommille veneille

suojaisuus 4

kiinnitys 2

viihtyvyys 2

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso 1

satamahenkilöstön aktiivisuus 1

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus

lähimaisema 1

palveluista tiedottaminen 1

soveltuvuus eri venetyypeille 2

yritys Kahvila Kalaranta

henkilö Hanna Saartia

puhelin 040-834 0523

sähköposti hanna.saartia@gmail.com

www www.suomenpuuvenekeskus.fi

teema kaupunki, nähtävyys

vahvuudet

heikkoudet ei veneilijöille tarkoitettuja palveluja

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola x

sauna

suihku

sähkö x

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi x

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet puuvenekeskus + Kotkan kaupungin nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kotka, Sapokka149

merikortit 609, 610, 14

N60° 27,41' E26° 57,50'

tyyppi vierassatama

vieraspaikat 50 syvyys 2,0 - 5,0

kiinnitys aisat

avoin -

satamamaksu 18€

lähestyminen väylä satamaan

havaintoja

suojaisuus 5

kiinnitys 3

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 5

lapsiystävällisyys 4

sataman yleinen palvelutaso 2

satamahenkilöstön aktiivisuus 1

vieraspaikkojen merkintä 3

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 4

palveluista tiedottaminen 2

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Kotkan Pursiseura/Cafe  Segeli

henkilö

puhelin 05 218 1417

sähköposti info@cafesegeli.fi

www www.cafesegeli.fi

teema kaupunki

vahvuudet kaupungin nähtävyydet

heikkoudet ruokakauppaan pitkä matka

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää uuden laiturin aisat uusittava pikimmiten vastaamaan vierasveneiden kokoa, ostoskärryt

alko x

apteekki x

hammaslääkäri x

harrastukset x

imutyhjennys x

joukkoliikenne x

kahvila x

kalamyynti

kauppa x

kioski x

kirkko x

käymälä x

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri x

museo x

näköalapaikka x

opastetut käynnit

pankkiautomaatti x

pesukone x

polttoaine x

ravintola x

sauna x

suihku x

sähkö x

terveyskeskus x

tulentekopaikka x

uimaranta x

venehuolto x

vesi x

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Merikeskus Vellamo, Puuvenekeskus, Maretarium, Sapokan Puisto, Katariinanpuisto

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kotka, Newport

merikortit 609, 610, 15

N60° 28,10' E26° 56,10'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 80 syvyys

kiinnitys aisat

avoin -

satamamaksu 25 - 70€

lähestyminen väylää pitkin Kantasatamaan

havaintoja tulossa 250 veneen luksussatama aivan Kotkan keskustan tuntumassa

suojaisuus 4

kiinnitys 5

viihtyvyys 1

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 2

lapsiystävällisyys 1

sataman yleinen palvelutaso 1

satamahenkilöstön aktiivisuus 4

vieraspaikkojen merkintä 4

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 1

lähimaisema 1

palveluista tiedottaminen 3

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Kotka Yacht Store

henkilö Pekka Eloranta

puhelin 05 2250 044

sähköposti pekka.eloranta@kotkayachtstore.fi

www www.kotkayachtstore.fi

teema kaupunki

vahvuudet uudet upeat laiturit

heikkoudet ympäristönä vanha matkustajasatama

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö x

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi x

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Merikeskus Vellamo, Puuvenekeskus, Kotkan kaupungin nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kotka, Merikeskus

merikortit 609, 610, 16

N60° 28,36' E26° 56,57'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 8 syvyys 6,4

kiinnitys aisat, kylki

avoin

satamamaksu

lähestyminen väylää pitkin Kantasatamaan

havaintoja laituri käytössä keskuksessa vierailun ajaksi, ei siis yöpymiseen

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Merikeskus Vellamo

henkilö

puhelin 040 350 0495

sähköposti info@merikeskusvellamo.fi

www www.merikeskusvellamo.fi

teema nähtävyys

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo x

näköalapaikka

opastetut käynnit x

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Merikeskus Vellamo on paikka missä ehdottomasti kannattaa vierailla

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Varissaari150

merikortit 609, 610, 14

N60° 26,82' E26° 57,30'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 6 syvyys 1,0 - 2,0

kiinnitys ankkuri

avoin

satamamaksu

lähestyminen salmessa saattaa olla kova virta

havaintoja yhteysalus Sapokasta on näppärin tapa vierailla saarella. Alueella saattaa olla voimakas virta

mikä hankaloittaa omalla veneellä satamaan tuloa

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 1

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Kotkan kaupunki, Matkailutoimisto

henkilö

puhelin 05 234 4424

sähköposti matkailu@kotka.fi

www www.kotka.fi

teema historia, kulttuuriympäristö

vahvuudet hieno picnic kohde

heikkoudet yöpyminen ei ole sallittu

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää poijut, vieraspaikkojen merkintä

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola x

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta x

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Fort Elisabethin linnoitus

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Keisarinsatama152

merikortit 609,611, 14

N60° 28,60' E26° 54,00'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 8 syvyys 3,0

kiinnitys ankkuri

avoin

satamamaksu

lähestyminen ei purjeveneille siltojen takia

havaintoja

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Ravintola Keisarinsatama

henkilö

puhelin 05 219 0333

sähköposti

www ravintola@keisarinsatama.com

teema historia

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola x

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet panimoravintola

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Langinkoski155

merikortit 609, 611, 14

N60° 29,12' E26° 53,29'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 2 syvyys 1,0

kiinnitys kylki, ankkuri

avoin

satamamaksu

lähestyminen 1,0 m väylää laiturille

HUOM! Laiturin kohdalla voimakas virta

havaintoja suosittelemme vierailua maanteitse

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Metsähallitus

henkilö Hannu Saarinen

puhelin 040 5965 215

sähköposti keisarinmaja@kymp.net

www www.langinkoskimuseo.com

teema historia

vahvuudet upeat koskimaisemat

heikkoudet voimakas virta,  infran puute, sopii korkeintaan päiväkäynnille, n 1 m syväys

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää veneille kunnollinen kiinnitysmahdollisuus

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo x

näköalapaikka x

opastetut käynnit x

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Keisarin kalastusmaja

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kukouri158

merikortit 610, 14

N60° 26,55' E26° 58,41'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 2 syvyys 1,5

kiinnitys ankkuri

avoin

satamamaksu

lähestyminen laiturin pohjoispuoli varattu vuoroveneille

havaintoja laituri sopii ainoastaan pienille veneille

suojaisuus 1

kiinnitys 2

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 2

yritys Museovirasto

henkilö

puhelin

sähköposti

www http://www.jonmar.fi/kukouri.html

teema sota, historia, kulttuuriympäristö

vahvuudet

heikkoudet saari ei anna suojaa tuulilta. Ei sovellu yöpymiseen

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää isompi laituri ja poijut/aisat

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Fort Slava - restauroitu linnake

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Lehmäsaari161

merikortit 610, 14

N60° 25,30' E26° 59,50'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 30 syvyys 0,5 - 3,0

kiinnitys ankkuri ja rantapaalut

avoin -

satamamaksu -

lähestyminen pohjoisesta saavuttaessa satamaan johtaa epävirallinen viitoitettu reitti

havaintoja entinen soramonttu, rannassa paaluja keulan kiinnittämiseen

suojaisuus 5

kiinnitys 3

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat 3

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 3

alueen laajuus 5

lähimaisema 3

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Kotkan kaupunki / Matkailutoimisto

henkilö

puhelin 05 234 4424

sähköposti matkailu@kotka.fi

www www.kotka.fi

teema luonto

vahvuudet sopii erinomaisesti lapsiperheille

heikkoudet hiekkapohjassa ankkurin pito on heikohko

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää isompien veneiden kiinnitysmahdollisuudet

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta x

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet monipuolinen luonto

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Lököre169

merikortit 611, 15

N60° 28,50' E26° 44,85'

tyyppi kotisatama

vieraspaikat 4 syvyys 1,2

kiinnitys ankkuri

avoin

satamamaksu

lähestyminen 1,2 m väylä johtaa satamaan

havaintoja Noin 1 km päässä Siltakylän palveluista

suojaisuus 5

kiinnitys 4

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 2

yritys

henkilö

puhelin

sähköposti

www

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kaunissaari / Pyhtää172

merikortit 611, 612, 14, 15

N60° 20,52' E26° 46,68'

tyyppi vierassatama

vieraspaikat 30 syvyys 1,9 - 2,4

kiinnitys poijut, aisat

avoin -

satamamaksu 10€

lähestyminen väylä satamaan

havaintoja polkupyörävuokraamo, saaren itäpuolella hyvä uimaranta

suojaisuus 5

kiinnitys 5

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat 4

lapsiystävällisyys 4

sataman yleinen palvelutaso 3

satamahenkilöstön aktiivisuus 4

vieraspaikkojen merkintä 4

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 4

palveluista tiedottaminen 4

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys

henkilö Simo Rosenblad

puhelin

sähköposti

www www.kaunissaari.fi

teema kulttuuriympäristö

vahvuudet iltaelämä, ravintolat, museo

heikkoudet ahdas satama, poijut liian lähellä

mahdollisuudet

uhkat poijut liian lähellä

kehitettävää sataman maisemointi, saaristolaistori, opastetut saarikierrokset

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne

kahvila x

kalamyynti x

kauppa x

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri

museo x

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola x

sauna

suihku x

sähkö x

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta x

venehuolto

vesi x

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Hieno museo

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Mäntyniemi175

merikortit 611, 613, 15

N60° 24,84' E26° 38,70'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 10 syvyys 1,8

kiinnitys poijut, ankkuri

avoin kaakko

satamamaksu 10€

lähestyminen 1,8 m väylä johtaa satamaan

havaintoja viihtyisä rauhallinen merihotelli palveluineen, uima-allas, savusauna

suojaisuus 3

kiinnitys 4

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 5

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso 3

satamahenkilöstön aktiivisuus 1

vieraspaikkojen merkintä 4

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus 5

lähimaisema 4

palveluista tiedottaminen 4

soveltuvuus eri venetyypeille 4

yritys Merihotelli Mäntyniemi

henkilö

puhelin +358 5 3533100

sähköposti

www www.hotelmantyniemi.fi

teema palvelut

vahvuudet hotellin palvelut, rauhallinen sijainti, isohko alue

heikkoudet noin 4 mpk sivussa pääväylältä

mahdollisuudet paratiisisatama

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone x

polttoaine

ravintola x

sauna x

suihku x

sähkö x

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta x

venehuolto

vesi x

vihannesmyynti

Wlan x

yhteiset tilat x

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Keihässalmi178

merikortit 611, 613, 15

N60° 25,90' E26° 39,10'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 4 syvyys 1,8 - 4,0

kiinnitys ankkuri, kylki

avoin

satamamaksu

lähestyminen 5,0/2,4 m väylä johtaa suoraan satamaan

havaintoja ainoastaan lastauslaiturit

suojaisuus 4

kiinnitys 4

viihtyvyys 1

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys

henkilö

puhelin

sähköposti

www

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Struka181

merikortit 613, 15

N60° 28,25' E26° 34,00'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 1 syvyys 1,0

kiinnitys kylki

avoin

satamamaksu

lähestyminen Santaniemenselältä Kymijoen Pyhtään haaraa pohjoiseen

havaintoja Yöpyminen ja miehittämättömän veneen jättäminen kielletty, soveltuu ainoastaan

moottoriveneille

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 2

yritys

henkilö

puhelin

sähköposti

www www.pyhtaa.fi

teema historia

vahvuudet ainutlaatuinen nähtävyys

heikkoudet kunnollisen laiturin puute

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Suomen ainoa merelle johtavat käsikäyttöiset sulut

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Pyhtää182

merikortit 613, 15

N60° 29,46' E26° 32,52'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 2 syvyys 1,0

kiinnitys kylki

avoin

satamamaksu

lähestyminen Santaniemenselältä Kymijoen Pyhtään haaraa pohjoiseen

havaintoja Yöpyminen ja veneen jättäminen kielletty. Ainoastaan moottoriveneille

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 1

yritys

henkilö

puhelin

sähköposti

www www.pyhtaa.fi

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila x

kalamyynti

kauppa x

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Tallbacka185

merikortit 613, 15

N60° 21,82' E26° 26,30'

tyyppi kotisatama

vieraspaikat 2 syvyys 2,5

kiinnitys ankkuri

avoin

satamamaksu

lähestyminen syvä veneilyväylä johtaa laiturin lähelle

havaintoja pelkkä iso lastauslaituri

suojaisuus 3

kiinnitys 5

viihtyvyys 1

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus 1

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys

henkilö

puhelin

sähköposti

www

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Mustaviiri188

merikortit 614, 15

N60° 16,76' E26° 26,44'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 5 syvyys 1,8

kiinnitys ankkuri

avoin

satamamaksu

lähestyminen Lålättanin mutkasta kaakkoon suoraan kohti Mustaviiriä

havaintoja suojainen mutta melko matala, veneet kiinnitetään osittain sortuneeseen aallonmurtajaan

suojaisuus 3

kiinnitys 2

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 2

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 2

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus 4

lähimaisema 4

palveluista tiedottaminen 3

soveltuvuus eri venetyypeille 3

yritys Itäisen Suomenlahden kansallispuisto

henkilö

puhelin

sähköposti

www

teema luonto, historia

vahvuudet kaunis saari

heikkoudet sopii lähinnä moottoriveneille

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää laituri, poijut

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Jatulintarha, Struven ketju: Struven ketju on Mustaltamereltä Pohjoiselle jäämerelle ulottuva

kolmiomittausketju, jolla 1800-luvulla selvitettiin Maan muotoa.

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kirmosund191

merikortit 615,15, 16

N60° 22,20' E26° 20,27'

tyyppi kotisatama

vieraspaikat 4 syvyys 4,0

kiinnitys kylki

avoin

satamamaksu

lähestyminen väylä johtaa suoraan satamaan

havaintoja kotisatama ydinvoimalan kupeessa

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys 1

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus 1

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Loviisan kaupunki

henkilö

puhelin (019) 555 234

sähköposti info@loviisa.fi

www www.loviisa.fi

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö x

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi x

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Svartholm194

merikortit 615, 15, 16

N60° 22,96' E26° 17,88'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 50 syvyys 3,0 - 9,0

kiinnitys poijut, aisat

avoin kaakko, luode, pohjoinen

satamamaksu 0€

lähestyminen väylä johtaa satamaan

havaintoja kahvila auki epäsäännöllisesti sekä hintataso liian korkea muuten erinomainen vierailukohde

suojaisuus 2

kiinnitys 5

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 1

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 4

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen 1

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Loviisan kaupunki

henkilö

puhelin (019) 555 234

sähköposti info@loviisa.fi

www www.loviisa.fi

teema historia

vahvuudet opastetut kiertokäynnit

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää ravintalan yhteydessä hyvät sosiaalitilat, miksei veneilijöiden käytössä

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit x

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus x

nähtävyydet Svartholman linnake

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Loviisa, Tullisilta200

merikortit 615, 15, 16

N60° 26,77' E26° 14,68'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 10 syvyys 2,7

kiinnitys poijut, ankkuri

avoin kaakko, etelä

satamamaksu

lähestyminen 2,7 m väylä johtaa suoraan satamaan

havaintoja Satama soveltuu myös suuremmille veneille. Keskustaan matkaa noin 1,5 km

suojaisuus 2

kiinnitys 4

viihtyvyys 1

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 1

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 3

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 3

yritys Loviisan kaupunki

henkilö

puhelin 019 555 234

sähköposti info@loviisa.fi

www www.loviisa.fi

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta x

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Loviisa, Laivasilta201

merikortit 615,  15, 16

N60° 27,10' E26° 14,28'

tyyppi vierassatama

vieraspaikat 2 syvyys 55

kiinnitys poijut

avoin kaakko

satamamaksu

lähestyminen väylä johtaa satamaan

havaintoja

suojaisuus 4

kiinnitys 5

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 5

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus 2

vieraspaikkojen merkintä 5

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 4

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Loviisan kaupunki

henkilö

puhelin 019 555445

sähköposti info@loviisa.fi

www www.loviisa.fi

teema kaupunki

vahvuudet viihtyisä satama

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat sauna, ostoskärryt,

kehitettävää vihannestori, satamahenkilöstö vastaanottamaan veneitä, sauna, ostoskärryt

alko x

apteekki x

hammaslääkäri x

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne x

kahvila x

kalamyynti

kauppa x

kioski

kirkko x

käymälä x

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri x

museo x

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti x

pesukone x

polttoaine x

ravintola x

sauna

suihku x

sähkö x

terveyskeskus x

tulentekopaikka

uimaranta x

venehuolto

vesi x

vihannesmyynti

Wlan x

yhteiset tilat x

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Backstens Strand204

merikortit 617, 16

N60° 25,44' E26° 02,88'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 4 syvyys 1,0 - 3,5

kiinnitys poijut, kylki

avoin

satamamaksu

lähestyminen 4,5 m väylä johtaa laiturin edustalle

havaintoja satamassa ei ole veneilijöille tarkoitettuja palveluja. Saaristojätteen keräyspiste. Pernajaan noin

1 km

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys 1

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys

henkilö

puhelin

sähköposti

www www.pidasaaristosiistina.fi

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne x

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Rönnäs207

merikortit 617, 16

N60° 22,00' E26° 03,64'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 4 syvyys 3,0

kiinnitys ankkuri

avoin koillinen, itä

satamamaksu

lähestyminen 3,4 m väylää satamaan

havaintoja grillipaikka ja koko alue ränsistynyt

suojaisuus 3

kiinnitys 3

viihtyvyys 3

ympäristön turvallisuus 3

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 3

lähimaisema 2

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 4

yritys Pernajan virkistysalue

henkilö

puhelin 019 634691

sähköposti

www www.pernaja.fi

teema historia, luonto

vahvuudet rauhallinen sijainti

heikkoudet n 4 mpk pääväylältä

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää alueen kunnostus vierasvenepaikkamerkki ja poijut

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo x

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta x

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet Saaristolaismuseo on ehdottomasti käymisen arvoinen

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Rönnäs golf208

merikortit 617, 16

N60° 22,27' E26° 03,38'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 8 syvyys 2,5

kiinnitys poijut

avoin koillinen, itä

satamamaksu

lähestyminen 3,4 m väylää satamaan

havaintoja kunnan omistama kahvila ja sosiaalitilat rannassa suljettu

suojaisuus 4

kiinnitys 5

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen 1

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys

henkilö

puhelin 0400 714 673

sähköposti info@ronnas.fi

www www.ronnas.fi

teema golf

vahvuudet miellyttävä ympäristö golf-keskuksen ja sen palveluiden läheisyydessä

heikkoudet n 4,5 mpk sivussa valtareitiltä

mahdollisuudet rannassa kaikki infra valmiina

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola x

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta x

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet golf -keskus

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kabböle211

merikortit 617, 618, 16

N60° 18,26' E26° 04,98'

tyyppi palvelusatama

vieraspaikat 5 syvyys 2,0 - 3,0

kiinnitys ankkuri

avoin etelä, itä, pohjoinen

satamamaksu

lähestyminen väylä satamaan

havaintoja yöpyminen kahvilanpitäjän luvalla. Kabbölellä mielenkiintoinen historia

suojaisuus 3

kiinnitys 4

viihtyvyys 2

ympäristön turvallisuus 2

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 1

lähimaisema 1

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys

henkilö

puhelin 040 5073286

sähköposti marja_peltovuoma@hotmail.com

www www.marjamarina.blogspot.com

teema kylä, historia

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila x

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine x

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet kahvilassa viikonloppuisin ohjelmaa, lauantaisin kesätori

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Lillfärden214

merikortit 618, 16

N60° 16,30' E26° 06,18'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 10 syvyys 1,5 , 2,5

kiinnitys ankkuri, poijut

avoin länsi, lounas

satamamaksu

lähestyminen Fallholmenin ja Hamnholmenin välistä. Varottava keskellä salmea olevaa kiveä

havaintoja laiturista lounaaseen / Strömmingholmenista luoteeseen keskellä selkää merikorttiin

merkitsemätön kivi

suojaisuus 2

kiinnitys 2

viihtyvyys 3

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 2

alueen laajuus 3

lähimaisema 3

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 3

yritys Uudenmaan Virkistysalueyhdistys

henkilö Veikko Warma

puhelin 040 7335770

sähköposti

www uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

teema luonto

vahvuudet sijainti

heikkoudet veneiden kiinnitysmahdolllisuudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää kiinnittymispaikkojen merkintä, liian metsäinen alue, grillipaikan korjaus

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Bockhamn217

merikortit 618, 619, 16

N60° 15,95' E26° 00,27'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 20 syvyys 2,0

kiinnitys poijut

avoin

satamamaksu

lähestyminen kapeikosta suoraan satamaan

havaintoja erinomaisen suojainen yöpymissatama

suojaisuus 5

kiinnitys 5

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 2

lähimaisema 3

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Uudenmaan Virkistysalueyhdistys

henkilö

puhelin 09 4767 411

sähköposti

www uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

teema luonto

vahvuudet laiturit, poijut, suojaisuus

heikkoudet grillit varsin epäkäytännöllisiä

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää pöydät grillipaikoille

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Brokholmen220

merikortit 620, 618, 16

N60° 13,78' E26° 00,02'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 5 syvyys 5,0

kiinnitys ankkuri

avoin etelä, itä, pohjoinen

satamamaksu

lähestyminen laituri väylän vieressä

havaintoja veneen kiinnittäminen muuten kuin kylkikiinnityksenä lähes mahdotonta veden syvyyden vuoksi

suojaisuus 1

kiinnitys 2

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Uudenmaan Virkistysalueyhdistys

henkilö

puhelin 09 4767 411

sähköposti

www uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

teema luonto

vahvuudet iso kaunis alue

heikkoudet laituri osittain romahtanut, erittäin altis etelä-itätuulille

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää saunan kunnostus, poijut ja laituri

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta x

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Bredholm221

merikortit 618, 620, 16

N60° 13,72' E26° 00,53'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 6 syvyys 2,0 - 3,0

kiinnitys poijut

avoin länsi - itä

satamamaksu

lähestyminen suoraan Bastön ja Bredholmenin väliin

havaintoja ankkurointi kielletty meressä olevan kaapelin vuoksi

suojaisuus 3

kiinnitys 5

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 3

lähimaisema 4

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Uudenmaan Virkistysalueyhdistys

henkilö

puhelin 09 4767 411

sähköposti

www uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

teema luonto

vahvuudet

heikkoudet ei avointa merimaisemaa sekä erittäin suojaton vallitsevilla tuulen suunnilla

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Norra Sandö223

merikortit 618, 620, 16

N60° 13,00' E26° 00,76'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 10 syvyys 1,5 - 4,0

kiinnitys ankkuri, poijut

avoin

satamamaksu

lähestyminen hiekkalahteen ajetaan saaren eteläpuolelta. Tultaessa luoteesta varottava merikorttiin

merkittyjä kiviä !

havaintoja vallitsevilla tuulilla mentävä saaren itäpuolelle.

suojaisuus 2

kiinnitys 5

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 3

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 1

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Uudenmaan Virkistysalueyhdistys

henkilö

puhelin 09 4767 411

sähköposti

www uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

teema luonto

vahvuudet upea ulkosaariston saari

heikkoudet suojaisuus

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää laituri, poijut

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Fölisudden228

merikortit 619, 620, 16

N60° 15,59' E25° 56,35'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 3 syvyys 1,8

kiinnitys kylki

avoin

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja ei sovellus yöpymiseen

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys

henkilö Magnus Nyholm

puhelin 019 540151, 0400 714133

sähköposti

www

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti x

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna x

suihku

sähkö x

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Sandholmsudden232

merikortit 619, 620, 16

N60° 14,25' E25° 52,35'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 10 syvyys 1,5 - 2,0

kiinnitys poijut

avoin itä, pohjoinen, kaakko

satamamaksu 0

lähestyminen väylältä suoraan satamaan

havaintoja poijut liian lähellä sekä liian pieniä sekä sataman syvyysmerkinnät puutteellisia

suojaisuus 3

kiinnitys 3

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 1

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso 4

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 1

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 4

lähimaisema 4

palveluista tiedottaminen 1

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Porvoon kaupunki

henkilö Benitas Cafe

puhelin 040 740 9729

sähköposti

www www.pellinge.net

teema

vahvuudet hyvällä paikalla

heikkoudet väylän aiheuttama aallokko

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila x

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta x

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet kesätori

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Eggskär235

merikortit 621

N60° 12,35' E25° 45,50'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat syvyys

kiinnitys ankkuri

avoin

satamamaksu

lähestyminen lähestyminen kaakosta

havaintoja Laitureita ja poijuja pääsaarissa (Mellerstholmen, Långholmen ja Söderholmen)

suojaisuus 2

kiinnitys 3

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 3

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 4

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Porvoon kaupunki

henkilö

puhelin 019 540 030

sähköposti

www www.porvooinfo.fi/veneily

teema merimaisemat, luonto

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää veneiden kiinnitys

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet upeat maiseman Suomenlahdelle

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Onas241

merikortit 623, 17

N60° 11,52' E25° 33,28'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat syvyys

kiinnitys ankkuri

avoin itä, pohjoinen

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja soveltuu ainoastaan matalakulkuisille veneille

suojaisuus 2

kiinnitys 1

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus 3

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 1

yritys Uudenmaan virkistysalueyhdistys

henkilö

puhelin 09 4767 411

sähköposti

www uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

teema luonto

vahvuudet Upea näkymä Suomenlahdelle

heikkoudet ei kunnollista rantautumismahdollisuutta

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää laituri, poijut

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Emäsalo243

merikortit 622, 17

N60° 18,20' E25° 36,10'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 10 syvyys 1,5

kiinnitys

avoin

satamamaksu

lähestyminen väylältä Högholmenin pohjoispuolelta länteen

havaintoja ei veneilijöille tarkoitettuja palveluja

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Seikkailulaakso

henkilö

puhelin 020 7330000

sähköposti

www www.seikkailulaakso.com

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila x

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone x

polttoaine

ravintola

sauna x

suihku x

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Haikon Kartano244

merikortit 622

N60° 20,89' E25° 37,75'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 15 syvyys 1,6

kiinnitys poijut, ankkuri

avoin lounas

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Hotelli Haikon Kartano

henkilö Jaana Hujanen

puhelin 019 57601

sähköposti hotelli.haikko@haikko.fi

www www.haikko.fi

teema hotellipalvelut

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne x

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola x

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Hamari247

merikortit 622, 17

N60° 21,37' E25° 38,57'

tyyppi palvelusatama

vieraspaikat 4 syvyys 2,4

kiinnitys poijut, kylki

avoin lounas

satamamaksu 0€

lähestyminen väylältä suoraan huoltoasemalle

havaintoja luonteeltaan enemmän huoltosatama

suojaisuus 3

kiinnitys 3

viihtyvyys 2

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 1

sataman yleinen palvelutaso 3

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 5

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 4

lähimaisema 3

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Porvoon kaupunki

henkilö

puhelin 019 540 030

sähköposti

www www.porvooinfo.fi/veneily

teema kylämiljöö

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää hyväksi vierasvenesatamaksi

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne

kahvila x

kalamyynti

kauppa x

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine x

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet kaunis kylänraitti

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Porvoo250

merikortit 622

N60° 23,13' E25° 39,88'

tyyppi vierassatama

vieraspaikat 30 syvyys 1,9 - 2,5

kiinnitys paalut, kylki

avoin -

satamamaksu 16 - 40€

lähestyminen väylä johtaa suoraan satamaan

havaintoja maauimala 1,5 km päässä, minigolf

suojaisuus 5

kiinnitys 5

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat 3

lapsiystävällisyys 2

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus 4

vieraspaikkojen merkintä 5

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 5

lähimaisema 3

palveluista tiedottaminen 2

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Cafe Jokiranta

henkilö

puhelin 019 584727

sähköposti

www www.porvoo.fi

teema historia

vahvuudet keskellä puistomaista kaupunkia

heikkoudet satamakonttoriin 300 m (pelkkä rahastuspaikka)

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää satamahenkilöstö laiturille ohjaamaan tulijat, ostoskärryt, opastus

alko x

apteekki x

hammaslääkäri x

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne x

kahvila x

kalamyynti

kauppa x

kioski x

kirkko x

käymälä x

leikkipaikka x

luontopolku

lääkäri x

museo x

näköalapaikka

opastetut käynnit x

pankkiautomaatti x

pesukone x

polttoaine

ravintola x

sauna

suihku x

sähkö x

terveyskeskus x

tulentekopaikka

uimaranta x

venehuolto

vesi x

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat x

yhteysalus

nähtävyydet opastetut kierrokset vanhassa kaupungissa, Johan Ludvig Runeberg, Walter Runeberg, Ville

Vallgren

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Stornäsudden, Emäsalo253

merikortit 622, 17

N60° 19,00' E25° 36,22'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 3 syvyys 2,0

kiinnitys ankkuri, rannassa kiinnitysrenkaat

avoin pohjoinen- itä

satamamaksu

lähestyminen väylä johtaa suoraan satamaan niemen itäpuolelle

havaintoja

suojaisuus 2

kiinnitys 3

viihtyvyys 2

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 2

lähimaisema 2

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 4

yritys Uudenmaan Virkistyalueyhdistys

henkilö

puhelin 09 4767 411

sähköposti

www uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

teema luonto

vahvuudet

heikkoudet väylän aiheuttama aallokko

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää poijut, kiinnitysrenkaiden merkitseminen maastoon

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kuggsudd259

merikortit 622, 17

N60° 18,60' E25° 35,50'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat syvyys

kiinnitys

avoin

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja ei veneilijöille tarkoitettuja palveluja. Kiinnittyminen enint 2h, länsipuolen laituri on

yksityiskäytössä

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Seikkailulaakso

henkilö

puhelin 020 7330000

sähköposti

www www.seikkailulaakso.com

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Svartbäck261

merikortit 622, 623, 17

N60° 16,42' E25° 31,07'

tyyppi kotisatama

vieraspaikat 10 syvyys 2,0 - 2,5

kiinnitys poijut

avoin itä, kaakko

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja väylän aallokko häiritsevää

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys SSS Paviljongen

henkilö

puhelin 09 2724020

sähköposti

www

teema

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Högholmsören263

merikortit 623, 17

N60° 12,16' E25° 23,79'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 2 syvyys

kiinnitys ankkuri

avoin kaikki

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja Saari on erittäin pieni eikä siten anna tuulensuojaa. Kauniina päivänä pikkuveneiden retkikohde.

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Uudenmaan Virkistysalueyhdistys

henkilö

puhelin 09 4767 411

sähköposti

www uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

teema luonto, merimaisemat

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kaunissaari/Sipoo265

merikortit 623, 17

N60° 10,03' E25° 21,35'

tyyppi vieraslaituri

vieraspaikat 90 syvyys 1,9 - 2,3

kiinnitys poijut, aisat

avoin -

satamamaksu 7

lähestyminen väylä johtaa suoraan satamaan

havaintoja Aisapaikat hyviä, poijupaikoilla poijut liian lähellä, hyvä aallonmurtaja

suojaisuus 5

kiinnitys 5

viihtyvyys 3

ympäristön turvallisuus 5

sosiaalitilat 3

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus 1

vieraspaikkojen merkintä 5

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 4

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen 5

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Helsingin ulkoilualue

henkilö

puhelin 050 3264354 / 09 310 71445

sähköposti

www www.hel.fi

teema luonto, merimaisemat

vahvuudet jokasään satama

heikkoudet yleisen suihkun ja saunan puute

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää sähko ja kaupunkivesi

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila x

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka x

luontopolku x

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna x

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta x

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus x

nähtävyydet lounaisrannan merimaisemat

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Furuholmen / Porvoo

merikortit 622

N60° 19,28' E25° 36,98'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 5 syvyys 1,5 - 2,0

kiinnitys ankkuri

avoin pohjoinen, länsi

satamamaksu

lähestyminen väylältä suoraan satamaan

havaintoja kaunis mutta erittäin kulunut saari

suojaisuus 3

kiinnitys 3

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat 1

lapsiystävällisyys 4

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 1

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 2

lähimaisema 3

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 4

yritys Porvoon ulkoilualue

henkilö

puhelin 019 540 030

sähköposti

www www.porvooinfo.fi/veneily

teema luonto

vahvuudet

heikkoudet väylän aiheuttama aallokko

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää lastauslaiturin pysäköintikieltoon kellonajat, poijut, vieraspaikkamerkinnät ja lisäpaikkoja

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Kaivokari

merikortit 623, 17

N60° 12,20' E25° 29,73'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 20 syvyys 2,0

kiinnitys ankkuri, rannassa kiinnitysrenkaat

avoin luode, länsi

satamamaksu

lähestyminen veneilyväylää saaren pohjoispuolella olevaan lahteen. Varottava merikorttiin merkittyjä kiviä

havaintoja upea mutta hieman vaikeakulkuinen saari

suojaisuus 4

kiinnitys 2

viihtyvyys 5

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 3

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 2

alueen laajuus 5

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Helsingin ulkoilualue

henkilö

puhelin

sähköposti

www www.porvooinfo.fi/veneily

teema luonto

vahvuudet

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää poijut, grillipaikka, polttopuut

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys x

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Norrholmen

merikortit 621

N60° 13,36' E25° 41,18'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 20 syvyys 2,5 - 4,0

kiinnitys ankkuri

avoin

satamamaksu

lähestyminen lähestyminen pohjoisesta

havaintoja saari melko kulunut ja grillipaikat hieman epäsiistejä

suojaisuus 4

kiinnitys 4

viihtyvyys 4

ympäristön turvallisuus 4

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys 5

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 1

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 3

lähimaisema 5

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille 5

yritys Porvoon ulkoilualue

henkilö

puhelin 019 540 030

sähköposti

www www.porvooinfo.fi/veneily

teema luonto

vahvuudet sijainti pääväylän välittömässä läheisyydessä

heikkoudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää poiju, hyvä grillipaikka, rantarakenteet ja lisälaiturit

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet kivenkoloon muurattu sauna

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Tirmo

merikortit 620

N60° 14,68' E25° 53,87'

tyyppi palvelusatama

vieraspaikat syvyys

kiinnitys

avoin

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja erinomainen sijainti pääväylän varrella

suojaisuus 3

kiinnitys

viihtyvyys 1

ympäristön turvallisuus 1

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso 2

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous 5

alueen laajuus 1

lähimaisema 1

palveluista tiedottaminen 1

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Porvoon kaupunki

henkilö

puhelin 019 540 030

sähköposti

www www.porvooinfo.fi/veneily

teema

vahvuudet

heikkoudet ei vierasvenepaikkoja

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää palvelusatama jossa tarvittavat peruspalvelut

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa x

kioski

kirkko

käymälä

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola x

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Hakasalon virkistysalue

merikortit 621

N60° 13,27' E25° 41,02'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat 3 syvyys 1,9

kiinnitys ankkuri

avoin pohjoinen, koillinen

satamamaksu

lähestyminen laiturin eteläpuolella n 15 m päässä merikorttiin merkitsemätön kivi

havaintoja

suojaisuus 3

kiinnitys 2

viihtyvyys 1

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä 1

sisäänajon helppous 4

alueen laajuus

lähimaisema 4

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Porvoon kaupunki

henkilö

puhelin 019 540 030

sähköposti

www www.porvooinfo.fi/veneily

teema luonto

vahvuudet

heikkoudet ei informaatiotaulua alueen rajoista

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää alueen yleisilmeen kohottaminen

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 



Vuoripulteri

merikortit 605

N60° 27,10' E27° 34,37'

tyyppi retkisatama

vieraspaikat - syvyys

kiinnitys ankkuri

avoin itä, kaakko

satamamaksu

lähestyminen

havaintoja laituri vaarallisen kevytrakenteinen

suojaisuus

kiinnitys

viihtyvyys

ympäristön turvallisuus

sosiaalitilat

lapsiystävällisyys

sataman yleinen palvelutaso

satamahenkilöstön aktiivisuus

vieraspaikkojen merkintä

sisäänajon helppous

alueen laajuus

lähimaisema

palveluista tiedottaminen

soveltuvuus eri venetyypeille

yritys Yksityinen luonnonsuojelualue /

Pyötsaaren maaosakaskunta

henkilö

puhelin

sähköposti

www www.pyotsaari.com/13

teema luonto

vahvuudet saari mielenkiintoisen näköinen

heikkoudet huonot kiinnittymismahdollisuudet

mahdollisuudet

uhkat

kehitettävää

alko

apteekki

hammaslääkäri

harrastukset

imutyhjennys

joukkoliikenne

kahvila

kalamyynti

kauppa

kioski

kirkko

käymälä x

leikkipaikka

luontopolku

lääkäri

museo

näköalapaikka

opastetut käynnit

pankkiautomaatti

pesukone

polttoaine

ravintola

sauna

suihku

sähkö

terveyskeskus

tulentekopaikka x

uimaranta

venehuolto

vesi

vihannesmyynti

Wlan

yhteiset tilat

yhteysalus

nähtävyydet

PALVELUT ARVIOINNIT

 


