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KUULUMISIA SPV:N SAIMAAN ALUEEN ALUEKOKOUKSESTA 
2019-11-02

Vesiliikennelaki uudistuu 1.6.2020.

Uusi vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja 
liikennemerkit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista 
veneilyä.

Yksi merkittävistä uudistuksista on lakiin sisältyvä uusi huviveneen päällikköä koskeva sääntely. 
Jatkossa huviveneellä tai muulla vapaa-ajan vesikulkuneuvolla on oltava päällikkö, joka vastaa sen 
kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Veneen päällikkö on se, joka tosiasiallisesti ohjaa tai 
hallitsee venettä. Päällikkö voi siten olla muukin henkilö kuin se, joka venettä kuljettaa.

Havaittuna lainsäädännön helpotuksena (huononnuksena) EU-lainsäädännön vuoksi nykyisistä 
vuokraveneitä koskevista teknisistä vaatimuksista ja katsastusvaatimuksista luovutaan ja 
miehittämättömistä vuokra-aluksista tulee tavallisia huviveneitä. Jatkossa niitäkin koskee 
huviveneen päällikkösääntely.

Yleisesti on havaittavissa että elämäntapaveneilijöiden määrä vähenee ja haetaan nopeita elämyksiä.
Veneiden koko ja moottoritehot kasvavat. Tarvittavat tiedot ja taidot eivät kuitenkaan vieläkään 
sisälly veneen kauppahintaan.

Venevahinkokorvausten määrä on kasvanut etenkin alle 10-metristen moottoriveneiden osalta. 
Yleisin syy on navigointivirhe.

Kokouksessa esille tuotujen kokemusten mukaan jotkut vakuutusyhtiöt myöntävät alennusta 
venevakuutuksesta kipparin tutkintopätevyyden mukaan. Vakuutushintaa vaikuttanevat myös 
sammutusjärjestelmä, Trossi-jäsenyys, ja tietenkin katsastus.

Saimaan pursiseurojen ja Metsähallituksen retkisatamayhteistyö koskee noin kymmentä olemassa 
olevaa retkisatamaa.

Kulujen kattamiseen ollaan ehdottamassa vapaaehtoista retkisatamamaksua.

Yhtenä kohennuskohteena mainittakoon Juuvinsaareen suunnitteilla oleva 10-metrinen poijulaituri 
johon materiaalit kustantaisi Metsähallitus ja SLPS tekisi rakentamisen talkootyönä.

Koskien retkisatamia yleisesti oli SPV:n Antti Kaipainen kuluneena kesänä matkallaan 
Lappeenrannasta Kuopioon vieraillut 68:ssa retkisatamassa ja kuvannut dronella ne kaikki.

Nähtäväksi jää mitä Antti ottamillaan kuvilla tekee.

Vuoden 2020 keväällä julkaistaan päivitetty painos Saimaan alueen yhteiskäyttöseurojen 
tukikohtakirjasesta. Edellinen toteutettiin vuonna 2008.

JPS:n saaritukikohdastakin on otettu dronella upeat ilmakuvat hyödynnettäväksi kirjasessa 
esitettävään Lapaliko-informaatioon.



Allekirjoittanut on julkaisutyöryhmän jäsen. Myös edellisen version julkaisussa JPS oli aktiivisena  
projektiryhmässä.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n uusi alus on valmistumassa Rauman telakalla. Sijoituspaikkana alukselle 
tulee olemaan Puumala. Toinen alus on tulossa Savonlinnaan.

Ulkolaisten alusten septitankkitarkastus rajalla veneen saapuessa suomen alueelle kirjattiin ylös ja 
SPV selvittää miten asia saataisiin etenemään.

Jokiaseman laiturissa sijaitseva mastonosturi kunnostetaan ensi kaudeksi. Samalla selvitetään 
nosturin katsastustarve ja vastuukysymykset mahdollisen vahingon sattuessa.

Ottaessani katsastuskysymyksen kokouksessa esille todettiin että asia on epäselvä kaikissa Saimaan 
alueen yhteiskäyttöseuroissa. Pöytäkirjaan kirjattiin että seurojen on selvitettävä omien 
mastonosturiensa kunto ja katsastustarve.

Jarmo Pelli



Lapalikon kuulumisia

Lapalikolla on tapahtunut jälleen paljon kesän aikana. Saunan
lattian korjaus saatiin päätökseen veneilykauden alkupuolella.
Joitakin karhennuksia jouduimme lisäämään, koska lattia
osoittautui tietyissä olosuhteissa liukkaaksi. Asiaan puututtiin, ja
ongelma korjattiin heti alkukesästä. Sauna oli tuttuun tapaan
kovassa käytössä koko kauden. Remontista saatu palaute oli
positiivista ja saunojat pitivät lopputulosta onnistuneena.

Alkukesästä asennettiin muutamia uusia poijuja. Saadun palautteen
pohjalta poijut asennettiin reilun matkan päähän laiturista. Näin
myös suuremmat purjeveneet on mahdollista saada helppoon
paikkaan kiinnitettyä. Turvallisuutta parannettiin myös asentamalla
niemen kärkeen pohjoisviitta osoittamaan turvallista kulkusyvyyttä.

Palvaamon tulisija uusittiin loppukesästä. Hyvin palvellut tulisija
alkoi pehmetä siinä määrin, että päätimme hankkia kokonaan
uuden tulisijan piippuineen. Purkaessamme vanhaa huomasimme
että hormi oli jo ruostunut puhki katon läpiviennin kohdalta.
Paloturvallisuutta ajatellen vaihto sattui juuri oikeaan aikaan.
Toivotaan uudelle kotakeittiölle pitkää ikää. 

Alkusyksystä rakennettiin pitkospuut mökin kulmalta saunalle.
Pitkospuita on toivottu pitkään ja nyt homma päätettiin toteuttaa.
Uusi kulkuväylä parantaa merkittävästi turvallisuutta ja helpottaa
myös liikuntarajoitteisten vieraiden pääsyä saunalle. 

Kiitokset kaikille takoolaisille, jotka ovat jaksaneet töitä tehdä
yhteisten asioiden eteen. Ilman talkootyötä tällaiset projektit eivät
olisi mahdollisia. 

- Saari-isäntä Sami

Lapalikon vieraskirjassa oli 199 
merkintää kaudella 2019.
Vierailijoita oli 26.
Yöpyjät/saunojat yhteensä 657.
On mukava huomata, että käyttöaste on 
edelleen nousussa.



Hampuri/05.10.2019

Hampurin venemessumatka 2019 …

… ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, mutta opitaan!

Prologi. Vapunpäivänä 2019 muutama seuralainen oli perinteisellä vappulounaalla Kielossa. Sieltä
kahden venekunnan eskaaderi lipui hiljaisessa myötälaitaisessa pitkin Kauppakatua trattoria Oton 
kohdalle, jossa pistäydyttiin ja pöydän ääressä kypsyi ajatus lähteä syksyllä Hampuriin 
venemessuile.

Taustana se, että JPS oli useana vuonna 1990-luvulla järjestänyt keväisiä venemessumatkoja 
Helsinkiin. Oli menty bussille Hesaan, sitten messuille, sitten paatilla Tallinnaan yöksi ja 
seuraavana päivänä laivalla ja bussilla kotiin. Toinen vaihtoehto oli mennä bussilla Hesaan, laivalla 
Tukholmaan, missä visiteerattiin “Allt för Sjön”, ja sitten paatilla ja bussilla kotiin.

Todellisuus.  Ilmoittautujia oli SuperPuuskassa 
mainostetulle Hampurin messumatkalle alkukesästä kaikkiaan 
vain neljä pariskuntaa. Syyskuun tullen kaksi jäi pois, ja 
lopulta medikaalisista syistä toinen näistäkin jäi pois. 
Lähtijöitä oli siis kaksi. 

Ei ole yllättävää, että näin käy, jos porukka on alun perin 
pieni. 

Mutta kävi ilmi yhtä ja toista. Ensinnäkin, nykyisin ei ole 
taloudellisesti mielekästä, että seura järjestäisi matkan. On 
halvempaa tehdä se itse. Preferenssitkin ovat erilaisia. Joku 
kokee, ettei halua maksaa tasokkaammasta hotellista, kun on 
kaupungilla koko päivän. Toinen on valmis matkustamaan 
välilaskullisella lennolla, jos se on halvempi. Lisäksi 
matkustajien kiinnostuksen kohteet ovat erilaisia. 
Hampurissakin näitä löytyy laidasta laitaan.

Johtopäätös 1.  Onko siis aika kuopata ajatus seuran 
yhteisistä matkoista esimerkiksi messuille? Ei ainakaan vielä. 
Hampurikin on (Irwinin yrityksistä huolimatta: “St. Pauli ja 

Reeperbahn…”) todennäköisesti useimmille pursiseuralaisille aika vieras kaupunki. Se on 
voimakkaasti muuttunut esimerkiksi HafenCityn uudisrakentamisen kautta. Muutoksista saattavat 
jotkut seuralaiset tietää paljonkin, ja se voi olla ensikertalaiselle tai harvemmin paikalla käyvälle 
hyödyllistä.

Johtopäätös 2. Sen sijaan, että seuran nimissä järjestettäisiin matkoja Hampurin tapaisiin 
kohteisiin, voisi kokeilla itseorganisoituvaa järjestelyä, jossa jotkin seuralaiset, ketkä tahansa, 
voisivat halutessaan ilmoittaa olevansa lähdössä johonkin kohteeseen, johon muutkin voisivat 
omilla ehdoillaan osallistua esimerkiksi yhteisten illallisten tai konserttien merkeissä. — 
Ymmärtäisin, että tämä on monen some-virityksenkin tausta-ajatus, mutta kaikki emme ole 
halukkaita jakamaan itseämme fb:ssä.

 Kuva 1. Hampurin messualueen 
eteläportilla.



Miten Hampurissa meni? Ensin piti etsiä netistä uusi osoite ravintola Teheranille, jossa olin 
useasti persialaista ruokaa  nauttinut. Kaikesta päättäen asiakaskunta on edelleen iranilaista. Ehkä 
kaikki eivät odottaisi, että Hampurista löytyisi ensiluokkaista lähi-idän ruokaa!

Hampurissa  iltaohjelmaksi sopi mainiosti ooppera. Siellä johtaa John Neumeier, eräs nykybaletin 
kiintotähtiä. Beethoven-projekti oli hieno. Seuraavan illan Don Giovanni oli pätevää kansainvälistä 
tasoa, mutta sellaista näkee Suomessakin. 

HafenCity on uudisrakennusprojekti satamassa. Yläosastaan 
purjealusta muistuttava Elbharmonien musiikkitalo on 
vaikuttava. Alueelta löytyy myös Wunderland:  nykyisellään 
noin 1500 neliömetriä pienoiskaupunkeja, rautatieasemia, 
satamia, laskettelurinteitä, kaivoksia, konserttitaloja, jotka on 
rakennettu vastaamaan oikeassa mittakaavassa alkuperäisiä. 
(Kuva 2.) Märklinin sähkörautatiet surraavat ja laivojen 
pienoismallitkin manuveeraavat satamien vesialtaissa. Hassu 
paikka mutta yksityiskohtien toteuttamiseen kulunut työ jättää
muistijälkiä.

Ai ne messuveneet? No, eipä niistä lopulta paljoa. 
Suomalaiset Targa, Flipper, Aquador yms. olivat edustavasti 
esillä.  (Kuva 3.) Olihan siellä isojakin, mutta lopulta 
mielenkiintoisin taisi olla liukuva täyssähkövene. Tuskinpa 
toimii käytännössä mutta oli kiva nähdä sellainenkin. 
Tilpehööriosasto oli samantapainen kuin Helsingissä, mutta 
vaatimattomampi kuin Tukholmassa. Ja tästä miinus: Saksassa
olettaa, että hyvää olutta ja makkaraa saa joka paikasta (kun 
kerran Bayreuthin oopperassakin), mutta Hampurin 

venemessuilla oli niukkaa. Tuli miltei Helsingin messukeskusta ikävä! Tässä suhteessa Allt för sjön 
vetää pisimmän korren. Jospa sinne ensi keväänä?

Mitä maksoi? Lupasimme
SuperPuuskassa hinnaksi (= lennot
Helsingistä  + 2 vrk hotelli Hampurissa; ei
sisältänyt muita matka-, ruoka- ym.
kuluja) noin 300 €/henkilö Olisi ollut
mahdollista saada tämä hinta netistä
syyskuun alussa. Maksoimme lopulta 400
€/henkilö, mihin vaikutti se, että otimme
suorat Finnairin lennot Hki - Hampuri -
Hki, sekä viiden tähden hotellin
(Steigenberger Hamburg City).
Matkatoimistosta saatu alustava tarjous
(isommalle porukalle!) olisi ollut puolet
kalliimpi. — Sinänsä ymmärrettävää, sillä
viehän jo pelkkä varausten tekeminen,
peruutusten hoito ja maksujen kerääminen
aikaa. 

J.A.

Kuva 2. Yksityiskohta 
Wunderlandista: uimaranta, noin 
20 cm x 30 cm.

Kuva 3



Kuikan kannella kanavassa

Allekirjoittanut sai mieluisan kutsun liittyä seurakaverin miehistöön kokonaiseksi viikoksi 
Lappeenrannasta Helsinkiin.  Matkalla koimme ja näimme kaikenlaista, mutta tässä kesämuistossa 
keskityn nyt Saimaan kanavaan, koska se oli (lähes) ensikertalaiselle mielenkiintoinen elämys. 

Matkamme alkoi heinäkuisena maanantai-
iltapäivänä Lappeenrannasta. Suomen puolella on
kolme sulkua, ja niihin pääsimme ajamaan
suoraan, muuta liikennettä ei tuona iltapäivänä
juuri kanavissa näkynyt. Kolmannen sulun jälkeen
on Nuijamaan järvi, jossa on yöpymistä varten
hyvät laiturit. Nuijamaalla on myös entinen
rajatarkastusasema, joka hylättynä ja nuhjuisena
sopisi vaikka kotimaisen kauhuelokuvan
näyttämöksi. Ja jännittävälle näytti rajalinja, joka
kulkee keskellä järveä.

Koska merimaileja riittää kuljettavaksi
Nuijamaalta Santioon, eikä meillä ollut Viipurissa
yöpymisen mahdollistavia viisumeita, lähdimme
matkaan heti seuraavana aamuna kahdeksalta. Jo
ensimmäisessä  sulussa oli viivettä. Sulkua
korjattiin ja jouduimme odotteleman
toimenpiteiden loppumista. Rajamuodollisuudet
Venäjän puolella ottivat myös oman aikansa.
Muun miehistön seistessä laiturilla kipparimme
näytti veneen jokaisen kolon ja kolkan
huolelliselle rajamiehelle.

Parin tunnin päästä matkamme jatkui. Pientä viivettä aiheutti perässämme tuleva vene, jonka 
kulkuvauhti oli hitaampi. Odotimme sitä joka sululla.

Kanavakonkareille kanava näyttää varmaan tylsälle, tasainen
väylä, jonka reunat on kivetty. Lähes ensikertalaiselle jokainen
sulutuskin oli elämys. Ja myös hämmästys, olisi luullut, että
sulkuun vyöryvä vesi aiheuttaisi hurjia virtauksia ja pyörittäisi
venettä, mutta jokainen sulutus meni pehmeästi ja tasaisesti.

Kun Suomen puolella kanavan varsi oli hiljainen, vaikka
sielläkin tie kulki, naapurin puolella maantie on vilkkaasti
liikennöity. Kiehtovinta oli tietenkin saapuminen kanavan
suulle, merimerkit, maantiesilta, rautatiesilta ja lopulta itse
Viipuri, jota ihailimme vesiltä käsin. Seuraavan kerran siellä
täytyy kyllä pysähtyä. Sitten Uuraanpää, mahtavat
teollisuussatamat ja Primorskin öljysatama. Tästä on vielä
nelisenkymmentä mailia Suomen aluevesille. Meillä oli
mennyt kanavaan jo useita tunteja, joten emme jääneet
ihailemaan näitä vaikuttavia näkymiä, vaan käänsimme keulan
kohti kotimaata.



Ja se oli vauhdikasta menoa, myötätuuli voimistui mitä
kauemmaksi mantereesta kuljimme. Parhaimmillaan pursi ylsi
yli kymmenen solmun vauhtiin, joten tuon kartalla pitkän
tuntuisen taipaleen taitoimme vauhdikkaasti. Kotimaa ei
kuitenkaan vastanottanut meitä kovin ylitsevuotavasti. Santion
raja-asemalla piti käydä ilmoittautumassa, mutta yöpymislupaa
siellä ei enää Venäjän puolelta Suomeen tuleville anneta.
Tullimiehemme huolehtivat kuitenkin jaksamisestamme –
saimme lohdutukseksi jokainen pienen pussillisen nallekarkkeja.
Niiden voimalla jatkoimme kymmenen mailia eteenpäin ennen
kuin saimme veneen kiinni satamaan ja pääsimme lepäämään.

Iiris



VENEILIJÄN PIELINEN

Pielisjoki on Vuoksen vesistön Pielisen reittiin kuuluva virta ja suurin Saimaaseen virtaava joki. 
Joensuusta Pieliselle on 67 kilometriä Pielisjokea.

Joensuusta lähtiessä kohti Pielistä matkaa hidastaa vastavirta sekä sillat, jos alikulku korkeus ei 
riitä. Matkalla on myös kolme kanavaa. Kanavaan kannattaa soittaa etukäteen, niin matka sujuu 
joutuisammin.   

Olemme viettäneet kesälomaa Pielisen puolella monena vuotena. Tässä veneilijöille 
rantautumispaikkoja sekä kuvia matkan varrelta.

Kun on selvitty Joensuun kanavasta, siltojen aukaisusta ja junaradan nostosta matka alkaa. Joella 
ajellessa tuulista ei ole haittaa.

Matkanopeutemme on noin seitsemän solmua, mutta vastavirta hiljentää vauhtia kaksi solmua.

Kahden ja puolen tunnin ajon jälkeen saavumme Kuurnan kanavaan. Kanavassa nousukorkeutta on 
seitsemän metriä.

 Matka jatkuu kaksi tuntia ja saavumme Jakokosken museokanavalle. Tähän on hyvä jäädä yöksi ja 
nauttia kesäteatterista.



Jakokoskella on kaunis idyllinen kanavamaisema. Täällä on toiminut kesäteatteri vuodesta 1982. 
Teatteri-iltoina voi tutustua kanavamuseoon sekä valokuvanäyttelyyn. Ulkorakennuksissa on myös 
kanavointiin liittyviä työkaluja. Veneilijälle löytyy laituri ja roskapiste. Kyläyhdistykseltä voi myös 
vuokrata saunaa.

Alle tunnin ajomatkan jälkeen saavumme Kaltimon kanavaan. Kaltimossa nousukorkeutta on 
yhdeksän metriä.

Puolen tunnin ajamisen jälkeen tulee Eno. Siellä on aukaistava maantiesilta. Vierasvenelaiturin 
läheisyydestä löytyy roskapiste ja kauppaan on matkaa puoli kilometriä.



Puolitoista tuntia ja seuraavana on Uimaharjun vierasvenelaituri. Täälläkin on roskapiste ja 
kauppaan lyhyt matka. Uimasalmessa on aukaistava maantie- ja rautatiesilta.

Nyt on selvitetty kaikki sillat ja kanavat� �

Uimaharjusta tunnin matkan jälkeen saavumme Ahvenisen sillalle, jonka kupeesta löytyy 
kesäkioski. Veneilijälle löytyy laituri, roskis ja kioskinpalvelut. Tuoreet munkkirinkelit, nam 
suosittelen



Kohti Kolia mennessä on upeita luonnonsatamia. Iso-Korppi, jossa on tulipaikka ja wc. Pieni 
korppi, jossa on tulipaikka. 

Hiekkasaari, jossa on nimensä mukainen upea hiekkaranta.  Täältä löytyy tulipaikka, wc sekä 
polttopuut. Ranta on syvä, joten isommallakin veneellä pääsee suoraan rantaan.

Koli, upea kansallismaisemamme. Alamajalta nousee luontopolku Kolin huipulle, jossa on kylpylä 
sekä ravintolapalvelut. Satamassa on roskapiste, vesi, septi sekä sähköt, tulentekopaikka, uimaranta 
ja kauan odotettu tankkauspiste.



Matka jatkuu kohti Uramonsalmea. Siellä on laituri, tulipaikka ja laavu. Saaren toisella puolella on 
aina upea auringonlasku.

Paalasmaan laivalaituri, jossa on vain roskapiste. Leirintäalueen palvelut löytyvät 200 metrin 
päästä. Paalasmaa on suomen korkein saari 225 metriä merenpinnasta. Näköalatornista on upeat 
näkymät Pieliselle, jonne on muutaman kilometrin matka laivalaiturista.

Juuasta löytyy Retulahti, jossa on laituri ja roskapiste. Kävelymatkan päässä ovat kauppa, alko ja 
huoltoasema.

Nurmeksessa on kaupungin vierasvenelaituri, josta löytyvöt vesi, sähkö sekä wc ja suihku. Kioskin  
ollessa auki onnistuu myös pyykinpesu. Kauppoihin on 500 metrin matka.

Toinen satama sijaitsee Bomban kylpylän rannassa. Sieltä löytyvät kylpyläpalvelut ja ravintola. 
Uusitut laiturit ovat aallonmurtajan suojassa, roskapiste, sähkö sekä polttoainetta suoraan 
veneeseen. Vesi  on luvassa myös laituriin. 



Liklamossa on Lieksan pursiseuran tukikohta. Laituri, wc sekä sauna.

Lieksassa löytyy hyvät palvelut veneilijälle. Suihku, wc ,vesipiste, septi sekä roskapiste. 
Polttoainetta saa suoraan veneeseen ja grillin palvelut. Keskustaan matkaa on noin kaksi kilometriä.
Lähellä on myös Lieksan kirkko sekä Pielisen museo. Satamasta liikennöi myös kantosiipialus 
Kolille sekä autolautta.

Vuonislahdesta löytyy laituri ja roskapiste.

Vuonissalmessa pelkästään laituri. Laiturilta on matkaa Herranniemeen noin 500 metriä, jossa 
kahvila palvelut, majoitusta sekä saunomismahdollisuus ja savusaunassa on hyvät löylyt



Näin kierros on Pielisellä tehty ja matkataan kohti Ahvenista. 

Toivottavasti innostuit kun luit ja katselit kuvia. Suosittelemme käymään Pielisen puolella. Nyt on 
tankkaus mahdollisuus kolmessa paikassa ja jospa saataisiin vielä yksi jokiosuudelle. Nyt vain 
suunnittelemaan veneilyä Pielisen aalloille!

Terveisin M/S HELENA II Tiina Sahioja



LOPPUVUODEN TÄHTITAIVAS

Pimeän ajan pidentyessä kannattaa suunnata katseensa taivaalle.

Kunhan saadaan loskakeli loppumaan niin tyypillisesti läpinäkyvyys taivaalle on hyvä johtuen 
ilman kosteuden alhaisuudesta.

Marras- joulukuun aikana, jos vaan olosuhteet antavat myöden, niin kaikki planeetat ovat nähtävissä
kunhan vaan pitkä yö käytetään hyväksi

Marras- joulukuun vaihteessa Mercurius näkyy mainiosti.

Venus alkaa näkymään marraskuun puolivälin jälkeen iltataivaalla etelän ja lounaan suunnassa 
Skorpionin ja Käärmeenkantajan tähdistöjen suunnalla kirkkaana ja huomiota herättävänä.

Venus sijaitsee taivaalla erittäin matalalla ja näkyvyyttä täytyy olla taivaanrantaan saakka mutta 
tavattoman kirkkaana sen kyllä erottaa.

Mars näkyy aamutaivaalla.

Jupiter ja Saturnus näkyvät matalalla iltataivaalla.

Jupiter on kirkas ja sen löytämiseen auttaa myös 24.11. se että Venus ja Jupiter ovat lähekkäin eli 
noin kolmen kuun läpimitan päässä toisistaan.

28.11. myös kuunsirppi on lähellä Venusta jolloin tuon kolmikon Venus, Jupiter ja kuunsirppi 
löytyminen on helppoa etelän suunnalta mikäli taivas on kirkas.

Koska sekä Venus että Jupiter ovat kirkkaita niin kolmikko muodostaa vaikuttavan näkymän.

Saturnus tulee tulee näkyville 29.11. jolloin kuu on lähellä Saturnusta.

Saturnus on huomattavasti himmeämpi mutta kuun avulla senkin löytää.

Uranus ja Neptunuskin ovat iltayöstä näkyvissä mutta havaitsemiseen tarvitaan kiikari tai 
kaukoputki.

Mercuriuksen ylikulku auringon editse tapahtuu 11. marraskuuta.

Tämä tapahtui edellisen kerran vuonna 2016 ja seuraavaa kertaa täytyy odottaa vuoteen 2032.

Maapallolta havaittava auringonylikulku tarkoittaa sitä että Maa, Mercurius ja Aurinko asettuvat 
samalle suoralle.

Mercurius on planeettana pienikokoinen eli suunnilleen Kuun kokoinen ja sijaitsee meistä kaukana 
joten paljain silmin planeettaa ei erota vaan tarvitaan vähintään kiikari jossa on 7-kertainen 
suurennus.



Optisella apuvälineellä katsottaessa silmät täytyy suojata koska auringon infrapunasäteily aiheuttaa 
vaurioita verkkokalvolle jo muutamassa sekunnissa.

Näön heikkenemisen kuitenkin huomaa vasta muutaman tunnin kuluttua Auringon tarkkailusta. 
Mikäli Aurinkoa on tarkkailtu suojatta pitempään kuin joitakin sekunteja, syntyy pysyviä vaurioita.

Yksi parhaista suojista on hitsarinlasi numero 14. Se läpäisee vain muutaman miljoonasosan 
näkyvästä valosta ja pari sadastuhannesosaa infrapunaisesta valosta. Myöskään tällä lasilla 
Aurinkoa ei tule tarkkailla pidempään kuin muutaman minuutin kerrallaan.

Huomioi että myös kameralla kuvatessa suojaus tarvitaan koska myös kameran kenno vaurioituu 
herkästi.

Tapahtuma on näkyvissä sitä matalammalla mitä pohjoisemmaksi mennään.

Joensuun alueella Mercurius on ylikulussa havaittavissa 3,3 asteen korkeudella. Kämmenen leveys 
on suunnilleen 10 astetta joten matalalle taivaanrannassa näkyvyyttä on oltava.

Aurinko laskee Joensuussa tuolloin klo. 14:35:28 suunnilleen lounaaseen.

Muutama pienempi meteoriparvi on aktiivisena marraskuussa. Nämä ovat Leonidit ja Tauridit joista
on havaittavissa kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa.

Muistamme parikymmentä vuotta sitten jolloin otsikoissa oli Leonidien parvesta nähtiin tuhansia 
tähdenlentoja tunnissa.

Aamuyö on näille parasta havainnointiaikaa.

Planeettojen löytämiseen on kaikkien saatavilla myös teknisiä apuvälineitä joista itse käytän muun 
muassa puhelinapplikaatiota SkyView Lite.

Jarmo Pelli



äyrätsalo/J.A.151019

Kiinnostava paikka: Äyrätsalon Talvilampi

Puumalasta pääsee Suur-Saimaalle kahta reittiä.  Läntinen vie Ristiinan suunnalle ja itäinen 
esimerkiksi Kutveleen kaivannon kautta etelään. — No, onhan kolmaskin, mielenkiintoinen 
maisemareitti näiden välissä. Se johtaa kapeikkojen kautta ja matalikkojen yli Maunolanselkää 
pitkin suoraan Ruhaan, jossa monet seuralaiset tapaavat vierailla.

Heinäkuun alkupuolella 2019 kuljimme läntistä reittiä. Oli tarkoitus käydä katsastamassa uudelleen 
Äyrätsalon luonnonsatama, hienon, kapean lahden pohjukassa. Edellisestä kerrasta oli kulunut tasan
10 vuotta, sanoo lokikirja, josta kaikki menneisyyteen kuuluva tähdellinen löytyy, jos on 
löytyäkseen. Paikasta oli vinkannut pitkään Saimaata kolunnut saunakaveri. Aivan tunnetuimpien 
käyntikohteiden joukossa Äyrätsalo ei liene. Sitä ei mainita esimerkiksi meripartiolaisten vuonna 
1989  julkaisemassa Saimaan Suuressa Satamakirjassa.

Äyrätsalon ja Selkänenän välissä on kapea hiekkaharju. Länsipuolella on matala lahtialue. Sen 
pohjoisosassa on kuitenkin syvä kapea suojainen lahti, joka avautuu luoteeseen.  Vettä on 
enimmäkseen 5 m tai enemmän. Veneen keulan voi ajaa rantahiekkaan ja perästä pääsee uimaan. 
Ympäristö on kuivaa mäntykangasta. (Kuva 1) Sieltä löytyy mainio luonnonoikku, solmussa oleva 
mänty (Kuva 2). Rannalla ei ole palveluita, vain pieni nuotiopaikka, jota näyttää olevan joidenkin 
paikallisten tiedossa. 

Kuva 1. Keulan voi ajaa santaan, köysi puuhun. Ankkuri kannattanee laskea 
hyvissä ajoin, jottei luoteistuuli sattuisi lähtiessä yllättämään.



Syyn siihen, miksi paikka ei kuhise vierailijoita, näkee kun katsoo merikorttia. Vaikka itse lahti on 
syvä, sinne pääsemiseksi on ylitettävä matala lahtialue. Kesällä 2019 vettä oli koko matkan yli 1 m, 
mutta ei paljon. Google Mapsista käy ilmi, että lahden nimi on Talvilampi. Ehkä lahti on aikanaan 
ollut lampi!

Kuva 2. Mänty solmussa.



Google Mapsin satelliittikuvasta näkyy selvästi se kohta, josta lahtea voi lähestyä. Hauskalla tavalla
joku veneilyn ystävä on merkinnyt lähestymissuunnan linjamerkein rantakivikkoon (Kuva 3). 
Rauhallinen kiikarointi voi olla merkkien havaitsemiseksi tarpeen. Siitä vaan tutustumaan paikan 
päälle!

J.A.

Kuva 3. Lähestymissuunnan linjamerkit rantakivikossa.
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