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Pieni Näsijärvi-opas veneilijöille

NÄSIJÄRVEN VESISTÖN KÄYNTIKOHTEET
Osa 1: Tampereelta Muroleen kanavalle
© Eeva Kollanus, kesäkuu 2009, päivitetty 2016

Tämän luettelon tiedot perustuvat omiin kokemuksiimme Näsijärven vesiltä vuodesta 2006
alkaen. Tässä ei ole esitelty tarkkoja satamapalveluja, pikemminkin kunkin kohteen tunnelmia.
Tiedot muuttuvat, joten suhtaudu varauksella ja tarkista.
Tervetuloa tutustumaan vuokraveneisiimme Näsijärvellä: www.merimuikku.com

TAMPERE
Tampereen vierasvenesatama on
Mustalahdessa Näsinneulan juurella.
Aisapaikat lahden pohjoisreunalla
Särkänniemen parkkipaikan kohdalla.
Yöpyminen 10 €, päiväkäynti ilmainen. Vettä
ja polttoainetta.
Sataman vanhoissa rakennuksissa palvelee
kahvila, pizzeria, ravintola, viikonloppuisin
elävää musiikkia sekä tanssia.
Satamassa kokoontuu eri iltoina mopedistit ja
vanhojen autojen harrastajat.
www.mustalahti.info

Näsinneula ja huvipuistoa vesiltä päin tultaessa.

Vierellä on Särkänniemi: huvipuisto, Koiramäki, Näsinneula-näkötorni,
akvaario ja planetaario. Sisäänpääsy huvipuistoon on ilmainen, sinne voi
mennä vain kiertelemään tai syömään. Huvituksista maksetaan kohde
kerrallaan tai kaikki samalla rannekkeella. www.sarkanniemi.fi
Yli satavuotias höyrylaiva Tarjanne lähtee tästä satamasta reitilleen
Virroille keskiviikkoisin ja perjantaisin, paluu on seuraavana päivänä.
www.runoilijantie.fi

Satamasta on lyhyt kävelymatka Amurin työläismuseokortteliin, jossa on
viehättävä kahvila Amurin Helmi. Museon asunnot kertovat perheiden
asumisesta 1880-luvulta 1970-luvulle. www.museokortteli.fi

Koiravahti Koiramäen
portilla Särkänniemessä.

Muutkin keskustan kohteet ovat lähellä:
- Tuomiokirkko fi.wikipedia.org/wiki/Tampereen_tuomiokirkko
- Näsilinna / Milavida-palatsi fi.wikipedia.org/wiki/Näsilinna
- Lenin-museo lenin.fi
- Taidemuseo ja Muumilaakso muumilaakso.tampere.fi/museo
- Kauppahalli www.tampereenkauppahalli.fi
- Laukontori fi.wikipedia.org/wiki/Laukontori
Rautatieaseman takana kohoaa hyvin Näsijärvellekin näkyvä
hotelli Torni, Suomen korkein hotelli. Sen ylimmän kerroksen Moro
Sky Barista on avarat maisemat Tampereen keskustaan sekä
molemmille järville. Alakerrassa uusi hotellirakennus yhdistyy
suojeltuihin veturitalleihin, joissa toimii ruokaravintola.
fi.wikipedia.org/wiki/Hotelli_Torni_Tampere
www.sokoshotels.fi/fi/tampere/solo-sokos-hotel-torni-tampere

Hotelli Tornin ja veturitallien
ympäristökin on rouheaa tyyliä.

Pyynikin harjulla kohoaa Pyynikin näkötorni, josta on myös hyvät maisemat. Alakerran
kahvilassa voi nauttia Suomen parhaat munkit. www.munkkikahvila.net
Pispalan harjun läpi johtaa entinen tukkien uittotunneli. Sen kautta siirretään nykyisin pieniä
veneitä Näsijärven ja Pyhäjärven välillä trailerin päällä. Rannalla kahvila.
fi.wikipedia.org/wiki/Pispalan_uittotunneli

PIMEESALMI, Merimuikun kotisatama
Pimeesalmen telakka ja satama sijaitsevat suojaisassa
salmessa Näsijärven länsirannalla. Polttoainemyynti. Terassilla
on tarjolla juomia ja grilliruokaa. Lauantaisin elävää musiikkia
ja tanssit. www.enqvistintelakka.fi

Pimeesalmen uusi tankkauslaituri.

PERONSAARI (kartalla Saarenperä)
Pimeesalmen satamasta pohjoiseen on Tampereen
kaupungin retkeilysaari, jossa sauna lämpiää
keskiviikkoisin ja lauantaisin. Sauna myös tilauksesta
muina aikoina. Kaikki veneilijät ovat tervetulleita.
Laiturit etelä- ja pohjoispuolella. Laitureissa saattaa
olla mielenkiintoinen kokoelma erilaisia veneitä
pienestä purjeveneestä isoon hinaajaan.

Peronsaaren pohjoispuolen laituri.

lempinen.net/peronsaari

Muita vastaavia yleisiä rantasaunoja ei vesistön varrella juuri ole. Pursiseurojen tukikohdat
ovat vain jäsenille.

AUNESSILTA ja KÄMMENNIEMI
Kämmenniemi on Teiskon liikekeskus Näsijärven
itäpuolella. Näsijärveltä lähestyttäessä ajetaan komean
graniittisen kaarisillan ali. "Kivisiltojemme kaunottaren"
suunnitteli arkkitehti Georg Wilhelm Schreck, silta valmistui
v. 1899. Aunessilta on nykyisin vain kevyen liikenteen
käytössä. Sitä on käytetty mm. TV2:n maalaiskomedioiden
kuvauksissa.
Laiturissa saattaa olla ruuhkaa keskikesällä, laituripaikkaa
voi joutua odottamaan. Kämmenniemessä on Sale-ruokakauppa ja sitä vastapäätä legendaarinen Kessan baari
ja terassi : juomaa, pizzoja, burgereita . www.kessanbaari.fi.
Baarin naapurina käsityömyymälä, myös paikallista leipää.

Heti Aunessillan alituksen jälkeen
vasemmalla on pieni asiointilaituri.

Lauantaisin vilkas kesätori klo 10 alkaen maantien varressa n. 1,5 km kaupalta, poikkeuksena
heinäkuun 3. lauantai, jolloin isommat markkinat koululla.
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TEISKON VIINI
Teiskon viinitilalle on matkaa Kämmenniemestä tietä
pitkin n. 2,5 km, sijainti on merkitty Merimuikun
merikorttiin.
Viinitilan erikoisuuksia ovat tomaattiviini ja
tyrnikuohuviini, myös liköörejä.
Juomia voi maistella paikan päällä ja ostaa mukaan.
www.teiskonviini.fi

Teiskon viinitilan myymälästä on saanut myös
jäätelöä.

TEISKON VUONO eli Paarlahti
Kämmenniemestä itään jatkuu kapea pitkä Paarlahti.
Sitä luonnehditaan Pohjoismaiden pisimmäksi
sisämaavuonoksi, pituutta lahdella on noin 10 km.
Maisemat vaihtelevat. Rannat ovat paikoitellen jyrkkiä,
mutta enimmäkseen laakeita peltomaisemia.

Teiskon vuonossa on sekä jylhiä kalliorantoja
että idyllisiä peltomaisemia, paljon myös
mökkejä.

MAISANSALO
Maisansalon laguunissa on tyyntä, vaikka
Koljonselällä kuinka keikuttaisi.
Hyvä ilmainen laituri ravintolan alapuolella.

Maisansalon laiturissa on yleensä aina tilaa.

Komea punainen rakennus kallion päällä on ravintola
Maisa, pihalla on myös terassi.
Kesäsunnuntaisin katetaan brunssi.
Rannalla on savusauna ja perinteinen sauna, saunat
tilauksesta. Varaukset p. 03-378 9700.
Maisa on suosittu häiden pitopaikka lauantaisin.

www.restaurantmaisa.fi

Lahden pohjukassa Maisasta pohjoiseen on karavaanarialue, jonka palveluita voi myös
tiedustella. Perille polkua pitkin. www.sfcpirkanmaa.fi/omat-alueemme/maisansalo/
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KURU
Kurun satamasta on lyhyt matka kauppoihin: ruokakauppa Sale, rautakauppa, bensa-asema
sekä ranskalaishenkinen sisustus- ja lahjaliike Valkoinen Talo. Lounasravintola ja baareja.
Satama on nuorison kokoontumispaikka iltaisin, joten rauhallisempi yöpymispaikka on hyvä
etsiä muualta.

MUROLEEN KANAVA
Muroleen kanavalla kohtaavat veneilijät
ja maitse liikkuvat. Kanavan kahvila on
erityisesti motoristien suosima taukoja kohtauspaikka, kun ajellaan pitkin
kiemuraisia pikkuteitä.
Muroleen kanavalle etelästä
saavuttaessa näkyy oikealla puolella
kosken yli kulkeva kolmiaukkoinen
kivisilta.
Vasemmalla Muroleen kanava, oikealla vapaana virtaava koski,
keskellä odotuslaituri.

Muroleen kanava on helppo veneilijälle, sillä nousua /
laskua on alle metrin verran. Kanavanhoitaja hoitaa
porttien avaamisen ja maantiesillan kääntämisen.
Kanavan ympäristö on perinteinen idyllinen
kanavamiljöö. Kanavaa reunustavat vanhat pihdat eli
jalokuuset.

Kanavanhoitaja kääntää tarvittaessa kanavan yli
kulkevan maantiesillan. Tässä purjevene on jo
tullut sillan ohi ja silta on sulkeutumassa
maantieliikennettä varten. Sulussa odotetaan
vedenpinnan laskua alavesille tultaessa.

Vene saapuu ylävesiltä pohjoisen suunnalta
sulkuun.

Kanavan rannalla on ollut kanavanhoitajalla oikea
maatila lehmineen ja peltoineen. Nykyisin
kanavanhoitajan talo on yksityiskäytössä.
Kanavalla on kaksi kahvilaa, ruokaa, burgereita,
ohjelmaa. Vierasvenelaituri kanavan yläpuolella,
yöpyminen 10 €, tilaussaunat. www.muroleenkesakahvila.fi

Taitelija Ellen Thesleff (1869-1954)
vietti kesät maatilalla Muroleen kylässä 1800-1900lukujen vaihteessa. Muroleen maisemat olivat hänelle
mieluisia maalausten aiheita, talvisin hän maalasi
Italiassa.
fi.wikipedia.org/wiki/Ellen_Thesleff

www.tampere.fi/taidemuseo/aluetaidemuseo/6F5DL9cJo/pVknRKuPk/LyfthvG16/visavuorella.html

