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Helppo kolmenkannaksen päivän melontaretki n.14 km. Vähäveden tila
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Julkaisija
selfservice-jh-agro-equinevaehaeveden-tila-198487113

Lisää tietoja reitistä
Ominaisuudet

Koirat tervetulleita
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Vähävedenpihatie 20
03600 Karkkila
Puhelin 0449774413
Faksi
info@vahavedentila.fi

Kauniit maisemat

Kiinnostavaa eläimistöä
Sertifikaatit

Ympyräreitti
Sopii perheille ja lapsille

Jenni Niittumäki
Päivitetty: 07.03.2021

Melontareitti on helppokulkuinen, kaunis ja
rauhallinen. Voit vuokrata Vähäveden tilalta joko
avokanootin tai kajakin.
Reitti kulkee puhtailla metsäjärvillä. Reitin matkalla on
kolme kannasta joissa pitää kalustoa kantaa.
Kannakset ovat pituudeltaan 150m- 300m.
Kirjoittajan vinkit

Lähde nauttimaan lähiluonnosta hyvien
eväiden ja rauhallisen aikataulun kanssa.
Aikaisempaa melontakokoemusta et tarvitse.
Opastamme jokaisen melonta-asiakkaan
retken aluksi.
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Turvallisuus
Meloessa käytetään aina kelluntapukineita.
Suosittelemme kulkemaan rannana tuntumassa
huomioiden loma-asutuksen kohteliaasti. Tuuli nousee
harvoin kovaksi näillä järvialueilla, mutta on toki
mahdollista.
Välineet ja varusteet
Varusteista saa lisää tietoa kanoottivuokrauksen
yhteydessä

Lisätietoja
Neuvoja, vinkkejä ja linkkejä
Matkalla on useita yksityisiä rantoja ja loma-mökkejä.
Kierrä ja huomioi rannat kohteliaasti. Ole
esimerkillinen retkeilijä, liiku rauhallisesti ja
mahdollisimman äänettömästi. Tuo kaikki roskat
lähtörantaan. Kierrä vesilintujen pesintäpaikat
kauempaa. Retkeily ja rantautuminen tapahtuu
jokamiehenoikeudella, kunnioittaen muita luonnossa
liikkuvia lomailijoita.

Reittiohje
Reitin lähtöpiste
Vähäveden tila
Koordinaatit:
Asteen desimaaleina (DD): 60.582625, 24.069643
Asteina, minuutteina ja sekunteina (DMS): 60°34'57.5"N
24°04'10.7"E

Mukavia taukopaikkoja noin puolessavälissä retkeä. Omilla eväillä ja
retkikeittimellä on mukava pitää taukoa tai vaikka yöpyä tällä
alueella. Muista tuoda roskat lähtörantaan.

Tienalitus tierummuumläpi
Tähtää keskimmäiseen tierumpuun yksi kanoottikunta kerrallaan.
Kallistu joko eteen- tai taaksepäin ÄLÄ sivulle. Voit myös mennä
istumaan kanootin pohjalle rummun ajaksi. Rummusta on hyvä
ottaa tukea vaikka käsillä.

Antiaistenkannas
Kannas ja polut löytyvät kielletty maattoriajoneuvo kyltin
läheisyydestä. Rannassa on useita kiviä vedenalla, liiku hitaasti. n.
30m rannasta löytyy laatikko jossa on kanoottikärry käyttöohjeineen
asiakkaiden käytössä. Muista palauttaa kärry takaisin laatikkoon
käytön jälkeen. Vastapuolella on hyvä uimaranta ja siitä on n. 500m
viimeiselle lyhyelle Tämäkohdun kannakselle.

Tämäkohdunkannas
Upea uimaranta. Huomioi muut ulkoilijat kun saavut rantaan.
Rantautua kannattaa uimarannan oikealle reunalle tai
venevalkamaan joka on uirannasta n. 50 m eteenpäin. Nosta
kanootit varoen pois vedestä, ranta on hyvin kivikkoinen. Polku
lähtee tien toiselta puolelta Keskiveden puolelle. Matkaa n. 150m.

Loppusuora
Viimeinen ja ehkä hieman pitkän oloinen suora. Nauti vielä hetki,
älä kiirehdi, etene hitaasti katsele luontoa kuuntele veden ääniä.
Näin matka etenee huomaamatta.

Kanoottiranta
Asiakkaiden käytössä. Palauttuasi retkeltä nosta kanootit telineisiin.
Vietä rauhassa aikaa rannassa ja tuo kaikki melontavarusteet
navetanvintille.

Ota reitti mukaasi älylaitteellasi
Skannaa QR-koodi ja voit tallentaa
tämän reitin offline-tilaan, jakaa
sen ystäviesi kanssa ja paljon
muuta.
Verkkosivut
https://out.ac/HYcMc

UTM: 35V 339470 6719876
w3w: ///reaktiot.paikalliset.suljettu
Päätepiste
Vähäveden tila
Reittiohje
Tarkemmat ohjeet saat varauksen yhteydessä.

Reitin kohteet
Kolmpersjärven kannas
Polku lähtee kallioluodon takaa ison männyn lähistöltä, mökeistä
reilusti vasemmalta. Veden pohja on todella upottava. Useampi
rantautumispaikka. Polku on hyvin kivinen ja mutkikas, kanna
kanootteja huolellisesti irti kivistä. Polun loppupäässä on hieman
ahdasta loma-asutus on ihan polun läheisyydessä. Pidä tässä vain
lyhyt tauko ja muista pitää ääni matalalla näin huomioimme
muutkin lomailijat.

Lammassaaren taukopaikkoja

3/3

