Etelä-Konnevesi

HAUKISAAREN KIERROS, 8 km
Aloitus- ja lopetuspaikka:
Häyrylänranta, Satamatie 60, Konnevesi
Koordinaatit:
P 62° 37,526’ ja I 26° 20,714’
Karttalinkki:
https://goo.gl/R77tGW

omatoimimelojalle, joka osaa lukea karttaa. Suurilla
järvenselillä olosuhteet saattavat muuttua nopeastikin.
Seuraa säätilaa ja tarvittaessa hakeudu ajoissa suojaan.
Kesto:
4 tuntia
Reittimerkinnät:
Reitillä ei ole reittimerkintöjä.
Haukisaaren laavu on merkitty
rannalla olevalla retkisatamaopasteella.
Reitin turvallisuussuunnitelma osoitteessa:
www.etela-konnevesi.fi

Vaativuus:
Keskivaikea
Soveltuvuus:
Reitti soveltuu perusmelontataidot hallitsevalle

Reitti alkaa Häyrylänrannasta Konnevedeltä. Satamassa
on kaikki satamapalvelut ja melontakaluston saa kätevästi
vuokrattua lähtöpisteestä. Ohjeellinen reitti kulkee
Satamasta pohjoisrannan niemien tai Mieronvirran kautta
Kaitasaaren ja Mustasaaren välistä Haukisaarelle. Takaisin
voi meloa Mieronvirran kautta. Mieronvirrassa kulkee
myös veneväylä ja melojan on syytä pysytellä veneväylän
ulkopuolella.

Haukisaaressa sijaitsee erityisen kauniilla paikalla laavu.
Varustukseen kuuluu lisäksi nuotiopaikka ja puucee.
Kallioinen saari ja korkea laivalaituri ovat melojalle
epäedullisia rantautumispaikkoja ja suositeltavaa
onkin meloen rantautua saaren länsirannalla olevaan
lahteen. Pohjoisesta ja luoteesta puhaltava tuuli saattaa
hankaloittaa rantautumista. Hyvällä tuurilla meloja voi
nähdä alueella pesivän kalasääskin.

Palvelut ja nähtävyydet:
• Konneveden satama, Häyrylänranta
• Konneveden luontopalvelut: Caravanalue, risteilyt kansallispuistoon, kajakkien vuokraus, opaspalvelut, rantakioskin palvelut
• Lounascafé Ranta Hätävara: kahvila ja lähiruokakauppa
• MVH-palvelut: risteilyt kansallispuistoon
• KalajaRetkeily: Opastetut melontaretket, kajakin vuokraus, laavuruokailut
• Suihku ja wc:eet ovat vapaasti asiakkaiden käytettävissä.

Konneveden kunta
Matkailuinfo p. 040 700 9178
www.konnevesi.fi

Rautalammin kunta
Matkailuinfo p. 040 647 5277
www.rautalampi.fi

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Kuva: Veli-Matti Lehtonen

Etelä-Konneveden melontareitit
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