
Pirkkalan Pursiseura 

Satamakirja 

30.3.2017 / Ari  





Karttasivu / ApLi 
-karttasarja  O 
-sivunumero 521 

Koordinaatit 61°28,29’N  23°37,14’E 

Rantautuminen 
Ajo-ohjeet satamaan muuttuneet. Kulku 
satamaan on 2016 alkaen Niilonsaaren ja 
rannan välistä. Väylä on merkitty ja syväys on 
1,8 m. 

Pirkkalan Pursiseura, kotisatama 
Pirkkalan Pursiseura ry:n kotisatamana toimii Pirkkalan Turrin 
satama. Satama – alue palveluineen on Pirkkalan Pursiseura ry:n 
ylläpitämä. 
Sataman palveluihin kuuluvat veneiden laskuluiska, jätepiste, 
vesiposti ja käymälä. www.pirkkalanpursiseura.fi. 
Satama on Pyhäjärven ainoa Roope-satama. 

http://www.pirkkalanpursiseura.fi/


Karttasivu / TLe 
-karttasarja  O 
-sivunumero 522 

Koordinaatit  61°24,7'N   23°29,0’E 

Rantautuminen 
Kaikua silmäillen ja tuulen mukaan. 
Peräankkurin avulla saaren kiviseen 
pohjoiskärkeen. Saaren eteläkärjessä on 
vanhan voimalinjan perustus (korkealla) joka on 
helppo keulakiinnityspaikka senioreille. 

KALLIOSAARI 
Pieni saari, jonka länsiranta aukeaa ilta-auringolle ja sopii 
tyydyttävästi uimiseen. Saaren keskellä muutamia nuotiopaikkoja. 
Saaren itäkulma on louhikkoa, jonne ei aivan pienimpiä eikä 
kaikkein humalaisimpia pidä kehottaa menemään. Tähän saareen 
ei miehistö pääse eksymään. 



Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  O 
-sivunumero 522 

Koordinaatit  61°24,3'N  23°27,3'E 

Rantautuminen 
Luoteiskärki keula rantakoivuun ja matala ranta. 
Lounaassa reilu syväys ja korkea, jyrkkä ranta. 
Peräankkuri tarvitaan, jos tuulta. Nuotiopaikalla 
on joku ritilä ja penkinraato valmiina. 

PATAKALLIO 
Keskikokoinen saari johon mahtuu yöksi useampikin venekunta. 
Pari paikkaa nuotiolle. Lounaisranta sopii jopa uimahyppääjälle ja 
tarjoaa hyvän tuulensuojan. Yksi vedenalainen kivi metrin syvällä. 
Länsiranta kivinen ja uistelijat käy paskomassa kaakkoiskärjessä. 



Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  O 
-sivunumero 522 

Koordinaatit  61°26,7'N   23°29,7'E 

Rantautuminen 
Peräankkurilla osapuilleen niemen kärkeen tai 
sen itäpuolen pohjukkaan. Metrin syväys, 
mutta muutama kivi aivan rantaviivassa. 

LUODON POHJOISKÄRKI (NOKIA) 
Kaikilla tuulilla suojainen nuotio- ja yöpymispaikka. Melkein 
uintimatka Viinikan campingravintolan houkutuksiin. Niemenkärki  
on ojalla erotettu Luodosta, joten miehistö ei polta koko saarta. 
Joskus on ollut jopa roskiksella ja polttopuilla varustettu paikka. 



Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  O 
-sivunumero 522 

Koordinaatit  61°23,4'N   23°24,2'E 

Rantautuminen 
Varovasti salmesta kaikua seuraten. 
Väylämerkkejä ei ole lähistöllä, mutta hämäriä 
mehukanistereita, joiden merkitystä ei vieras 
ymmärrä. Keulaan matruusi tähystämään. 

PIRUNSALMI (TOTTIJÄRVI - VESILAHTI) 
Jos haluaa nähdä kapean luode-kaakko suuntaisen Jänijärven, niin 
sinne on mentävä kivisen Pirunsalmen kautta. Salmessa on luoto, 
jossa voi keittää kahvit ja katsoa kuinka muut suoriutuvat ohi. 
Joskus salmesta on kulkenut höyrylaiva, mutta tuskin se on ollut 
silloisen kuljettajan oma. 



Karttasivu / Kalevi 
-karttasarja  O 
-sivunumero 522 

Koordinaatit  61°24,02’ N   23°29,8’ E 

Rantautuminen 
Itäpuolelle. Kierrä saari etelän kautta, 
pohjoispuolella vedenalainen kivi 20-30 m 
rannasta (kiveä ei ole merkitty merikarttaan). 
Kiinnittyminen rantapuuhun, peräankkuri. 

Kukkelinsaari, Sorvanselkä 
Pieni saari lähellä väylää. 



Karttasivu / Kalevi 
-karttasarja  O 
-sivunumero 522 

Koordinaatit  61°22,23’ N   23°30,58’ E 

Rantautuminen 
Länsipuolelle Vasikkasaaren ja Latosaaren 
väliin. Aja kohteeseen Itäviitan jälkeen Vasikka-
saaren ja Pitäjänsaaren väliin. Huomaa 
vedenalaiset kivet merikartan mukaan. Pieni 
poukama, kiinnittyminen rantaan, peräankkuri. 

Pitäjänsaari, Anianselkä 
Saari väylän lounaispuolella. Suojainen paikka. 



Karttasivu / Kalevi 
-karttasarja  O 
-sivunumero 522 

Koordinaatit  61°22,65’ N   23°31,6’ E 

Rantautuminen 
Rantaudu saarten väliin. Ajo kohteeseen kartan 
mukaan vapaasti, ei vedenalaisia kiviä. 

Pieni Kalliosaari Aniansaaren eteläpuolella, Anianselkä 
Suojainen paikka Aniansaaren ja Kalliosaaren välissä. 



Karttasivu / Kalevi 
-karttasarja  O 
-sivunumero 522 

Koordinaatit  61°21,83’ N   23°31,7’ E 

Rantautuminen 
Rantaudu pohjoisemmalle saarelle, 
pohjoispuolelle. Laituri, johon voi kiinnittyä. 

Kuivasluodot, Säijänselkä 



Karttasivu / Kalevi 
-karttasarja  O 
-sivunumero 523 

Koordinaatit  61°20,6’ N   23°31,5’ E 

Rantautuminen 
Helpompi tulla saarelle lännen kautta,mutta 
merikartan mukaan itäreittikin ok. 

Iso Sammassaari,Palhonselkä 
Eteläpuolella hyviä rantautumispaikkoja, suojaisa. 



Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  O 
-sivunumero 523 

Koordinaatit  61°20,0'N   23°30,2'E 

Rantautuminen 
Pajalahti on viitoitettu(!) matala, mutta kivetön. 
Hieno laituri, jossa muutama vapaa aisa ja jopa 
kylkikiinnitys joka on harvakseltaan varattu 
matkustajapaatille. 

LAUKON KARTANO (HINSALA) 
Tarjolla on hintava mutta hyvä ruoka. Mökyööli on aina sopivan 
hintaista. Ravintola tehty vanhaan hevostalliin, josta pollet on YT-
menettelyn kautta poistettu. Tilalle on laitettu valokuvia niistä.  
Rahamiehille kartanokierros. http://www.laukonkartano.fi/ 

LISÄTIETOJA tai KUVA 

http://www.laukonkartano.fi/
http://www.laukonkartano.fi/


Karttasivu / ApLi 
-karttasarja  O 
-sivunumero 523 

Koordinaatit 61°20,4’N  23°38,8’E 

Rantautuminen 
Väylältä kohti rantaa. Kylkikiinnityksellä useita 
venepaikkoja.  
Varo vedenalaista kiveä Niemelän ja Koron-
saaren välissä. Merkitty uuteen merikarttaan. 
Vuoden 2004 vihreään karttaan ei ole merkitty. 

Mäyriä, Toutonen 
Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen kohde. 
www.pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi. 
Alueella on monenlaisia toimintoja. Telttailu alueella on 
mahdollista. Saunaan ja uimaan pääsee ilman erillistä varausta 
kesäaikaisilla yleisövuoroilla, maanantaisin ja torstaisin klo 16-
21.00. Nuotio/grillauspaikat, puucee, uintipaikka ja venesatama 
ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. 

http://www.pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi/


Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  O 
-sivunumero 523 

Koordinaatit  61°18,6'N   23°31,7'E 

Rantautuminen 
Peräankkurilla ja toivotaan ettei ole lounaistuuli. 

KATAJASAARI (VESILAHTI, NARVA) 
Hiljaa Hinsalan salmen läpi. Käännös etelään ja kättä lippaan kohti 
Pohdonsaarta, jossa harjoitettiin 1200-luvulla menestyksellistä 
ulkopolitiikkaa. Katajasaaressa ei ole enää kiinnityspoijuja eikä ole 
hienoa grillikotaakaan. Rantakallio on vielä käyttökelpoinen. 
 



Karttasivu / ApLi  
-karttasarja  O 
-sivunumero 524 

Koordinaatit 61°18,85’N  23°45,05’E 

Rantautuminen 
Kylkikiinnityksellä laiturin sisäpuolelle.  

Myllyranta, Lempäälä 
Lempäälän kanavan alapuolella, puiston tuntumassa. Kaunis 
paikka, jäätelökioski, wc. Lempäälän keskustaan 300 m, jossa 
ravintolat, grillit, pizzeriat. Hyvä yöpymiskohde. Iltaisin voi olla 
nuorisoa puistossa, mutta ongelmia ei ole ollut. 
Ylimääräisenä etuna on ilmainen sähkö veneilijöille ja septin 
imutyhjennysautomaatti. 



Karttasivu / TLe 
-karttasarja  O 
-sivunumero 524 

Koordinaatit  61°17'49"N   23°46'33"E 

Rantautuminen 
Aivan väylän vieressä, Hiidenvuolteessa on 
aisapaikoilla varustettu laivalaituri. (Varottava 
golf-palloja ja hääseurueita.) 

VAIHMALAN HOVI  (LEMPÄÄLÄ) 
Entisestä vanhainkodista on tehty hyvätasoinen ravintola.  Pari 
terassia ja erinäisiä kotielämiä.  Sisustustarvikkeita on myös 
kaupan veneen kantokyvyn verran. http://vaihmalanhovi.fi/ 
  

http://vaihmalanhovi.fi/
http://vaihmalanhovi.fi/


Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  O 
-sivunumero 525 

Koordinaatit  61°13,1'N  23°47,7'E 

Rantautuminen 
Peräankkurilla varovasti pohjoisrantaan ja 
toivotaan etelätuulta. Keula puuhun tai 
kalliokiilaan. Syväystä on vain metrin verran, 
joten keulaan matruusi venehaan/melan kanssa.  

JUMUSKARI 
Pieni kallioluoto vastapäätä Viialan vanhaa vaneritehdasta. Nimi 
riippuu siitä, keneltä kysyy. Paikalla on kaivonrengas nuotiota 
varten. Sopii poikkeamiseen, mutta ei yöpymiseen. Ohimenevää 
veneliikennettä voi ihailla tai kirota aallonmuodostuksen mukaan. 



Karttasivu / Kalevi 
-karttasarja  O 
-sivunumero 526 

Koordinaatit  61°11,15’ N  24°02,75’ E 
Koordinaatit  61°11,0’ N  24°02,5’ E 

Rantautuminen 
Molempiin kohteisiin voi mennä keula rantaan ja 
kiinnittyä puihin + peräankkuri.  
Isommassa saaressa jyrkkä ranta, että 
kiinnittyminen onnistuu vaikka kylkikiinnityksenä.  

Vihdassaaret, Rauttunselkä 
Pieni kallioluoto kummelin takana, lähellä väylää. 
Vieressä toinen saari, josta kävely-yhteys tielle ja vaikka 
Sääksmäen sillan ravintolaan.  



Karttasivu / TLe 
-karttasarja  O 
-sivunumero 527 

Koordinaatit  61°09'42"N   24°06'06"E 

Rantautuminen 
Väylät kulkevat pohjoispuolelta, joten 
koukataan luodon etelärannalle. Ei mielellään 
etelän puoleisella tuulella.  

HAAMO (SÄÄKSMÄKI) 
Yrjön Pookista puolisen mailia etelään on puustoinen kallioluoto, 
jossa voi poiketa ennen Vanajanselän ylitykseen uskaltautumista. 
Kohde on pelkkä luonnonsatama, jos edes sitä. 

LISÄTIETOJA tai KUVA 



Karttasivu / TLe 
-karttasarja  O 
-sivunumero 529 

Koordinaatit  61°09'35"N   24°19'25"E 

Rantautuminen 
Lammasaari olisi hyvä malttaa kiertää, vaikka 
muut siellä oikovat. Aisapaikkoja ja laivalaituri. 

PETÄYS (TYRVÄNTÖ) 
Kömpelöt jalat mutta ketterän lompakon omaavan miehistön 
suosikkikohde. Monenlaista aktiviteettia. Rantabaarin lisäksi on 
vielä erikseen vakavahenkinen hotelli-ravintola. 
http://www.petays.fi/ 
 

http://www.petays.fi/
http://www.petays.fi/


Karttasivu / ApLi (TiSa) 
-karttasarja  P 
-sivunumero 533 

Koordinaatit 61°21,75’N  24°06,0’E 

Rantautuminen 
Suoraan väylältä kohti rantaa. Peräankkuri ja 
keula kiinni. Syvä kivetön ranta. 

Hautsaari, Roine 
Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen kohde. 
Saarelta löytyy kota ja grillauspaikka.  
www.pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi. 

LISÄTIETOJA tai KUVA 

http://www.pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi/


Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  P 
-sivunumero 534 

Koordinaatit  61°19,9'N  24°15,9'E 

Rantautuminen 
Helposti mutta väylän kapeuden takia peräpoijut 
ovat enemmänkin kylkipoijuja. 

KOSTIANVIRTA (PÄLKÄNE) 
Ilmainen ja suosittu vierasvenesatama.  Reilu puoli kilometriä 
kaikkiin mahdollisiin taajaman palveluihin. Matkalla voi nähdä 
muistomerkin kolmanneksi edellisestä maaottelusta. 



Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  P 
-sivunumero 535  

Koordinaatit  61°15,0'N   24°21,6'E 

Rantautuminen 
Peräpoijuun tai muuten laituriin. Vesillä ei tarvi 
varoa, mutta laiturilla kävellessä kyllä. 

RÖNNVIKIN VIINITILA (PÄLKÄNE) 
Viinitila on hieno. Valitettavasti sinne ei ole minkäänlaista 
opastusta veneilijöille Ilmoilanselältä. Reittiohjeeksi on annettu 
Suomen lokinpaskaisin laituri. Siitä ei voi erehtyä kunhan sinne 
osuu. Sitten kävellen 500m länteen. 



Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  P 
-sivunumero 536 

Koordinaatit  61°12,2'N   24°29,2'E 

Rantautuminen 
Etelärannan laituriin kylkikiinnitys. 1,2 m syvää. 

ALVETTULAN SILTA (HAUHO) 
Jokimaisemassa siltojen välissä. Pohjoisrannalla uimaranta ja 
joitain palveluita. Kansan syvät rivit kokoontuvat Alvettulan 
Kyläkaupan terassilla noin 500m etelään. 



Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  P 
-sivunumero 541 

Koordinaatit  61°25,1'N   24°08,9'E 

Rantautuminen 
Kioski-ravintolan tukevaan laivalaituriin 
kylkikiinnityksellä.  Altis korkeintaan luodetuulelle. 

KAIVANTO (KANGASALA) 
Ravintola ja parikin kioskia. Kävelymatkan(1,5km) päässä harjulla 
on näkötorni ja Vehoniemen ilmainen automuseo. Tie 12:n 
autoilijoita käy paljon. Veneilijöille tilaa riittää hyvin. 



Karttasivu / ApLi 
-karttasarja  P 
-sivunumero 541 

Koordinaatit  61°28,5’N  24°11,9’E 

Rantautuminen 
Kylkikiinnityksellä laituriin, jos ei useita 
venekuntia paikalla tai perä poijuun. 
Kannattaa saapua Mäntysaaren ja Koivusaaren 
välistä. Tukikohdan luoteispuolella olevan 
pienen saaren itäpuolella vedenalaisia kiviä. 

Kangasalan Kesäpäivän pursiseuran tukikohta - Koivusaari 
Saaritukikohta sijaitsee Koivusaaressa, Pelisalmen pohjoispuolella.  
Koivusaaresta löydät takkatuvan, grillikatoksen ja puulämmitteisen 
saunan. www.kesapaivanpursiseura.com 
Muiden seurojen perälipulla rantautuvat, tervetuloa Koivusaareen 
saunomaan, hinta 5e/venekunta/päivä. 

http://www.kesapaivanpursiseura.com/


Karttasivu / Kalevi 
-karttasarja  P 
-sivunumero 541 

Koordinaatit  61°29,06’N  24°13,2’E 

Rantautuminen 
Keula edellä rantaan, peräankkuri. Näkyvät 
kivet saaren pohjoispuolella kiertäen. 

Mikonkarit, Isoniemenselkä, Kangasala 
Pieni saari lähellä väylää Pelisalmen pohjoispuolella. 



Karttasivu / ApLi (TiSa) 
-karttasarja  P 
-sivunumero 543 

Koordinaatit 61°31,4’N  24°32,3’E 

Rantautuminen 
Väylältä kohti saarta. Kohteessa laituri. Ranta 
on aika matala, eli varovasti rantaan. 

Korkeaissaari, Längelmävesi, Enonselkä 
Kangasalan kunnan omistama vuokrattava mökki. Periaatteessa 
kuka vain voi vuokrata päivä kerrallaan (tosin yhteystietoja en 
vielä löytänyt). Kohteessa puucee ja grillauspaikka. Saaressa ja 
veneessä saa yöpyä vapaasti. 



Karttasivu / ApLi (TiSa) 
-karttasarja  P 
-sivunumero 543 

Koordinaatit 61°34,45’N  24°26,6’E 

Rantautuminen 
Väylältä kohti rantaa. Kohteessa laituri.  

Eräpyhä, Längelmävesi 
Pirkanmaan virkistysalueyhdistyksen kohde. 
www.pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi. 
Kohteessa on laavu, tulentekopaikka, pöytä-penkkiyhdistelmä, 
laituri ja käymälä. Eräpyhän patikkapolku kulkee alueen poikki 
rantaviivan tuntumassa. 

http://www.pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi/


Karttasivu  / TLe 
-karttasarja  P 
-sivunumero 544 

Koordinaatit  61°37,0'N  24°30,5’E 

Rantautuminen 
Matala ja mutainen satamanlahti. Ei kiviä, 
mutta potkurivirta sotkee lähitienoon. 
Kylkikiinnitys jompaankumpaan laituriin. Osa 
toisesta laiturista on varattu.  Voi olla möykkää. 

RÖNNI (ORIVESI, ERÄJÄRVI) 
Tänne pääsee myös pikitietä pitkin. Paikassa on tarjolla pitsaa, 
olutta ja muuta aktiviteettia.  http://www.ronninlava.com   
 
Neste Oil, Venesatama, Eräjärventie 956 
 

http://www.ronninlava.com/


Pirkkalan Pursiseura, Turrin satama  
Koordinaatit 61°28,29’N  23°37,14’E 


