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Toivomme, että
viihdyt meillä!

Enonkoskella arvostetaan vahvaa

yhteisöllisyyttä. Olemme ylpeitä aktiivisista

kuntalaisistamme, runsaasta

tapahtumatarjonnastamme, sekä

puhtaasta ja uniikista ympäristöstämme,

jossa on tilaa luovuudelle.

Kuntastrategiamme korostaa 

yhteistyötä, aktiivisuutta ja 

positiivisuutta. Tavoitteenamme on

liikuttavan onnellinen Enonkoski niin

kuntalaisille kuin täällä vieraileville.

 

Toivotamme Sinut tervetulleeksi ja

viihtymään Enonkoskelle

aina uudelleen – miksei pysyvästi!
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liikuttavan onnellinen
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KesäKohinat

Kalamarkkinat 

Hiekanveiston EM-kilpailut

Heinäkuun iltatorit torstaisin

KoskiVenetsialaiset 

Moni tori seisoo tyhjänä öisin, mutta
Enonkosken tori tuskin milloinkaan.

Kesä-heinäkuun taitteessa on
perinteisesti hiekanveiston EM-

kilpailut Enonkosken torilla.
Vuosittain vaihtuvia teemoja

kuvaavat veistokset edustavat
idearikkauden lisäksi myös

kestävyyttä; niitä voi ihailla 24/7
aina lumien tuloon asti. Veistokset
ovatkin hengessä mukana kaikissa

torivuoden suuremmissa ja
pienemmissä huippuhetkissä, joita

suosittelemme sinullekin.

Tervetuloa
Enonkosken keskipisteeseen!

Kun kaikki tiet vievät torille,

treffit kannattaa sopia

sinne. Torilta on helppo

suunnistaa muihin kohteisiin

yhden pysähdyksen

taktiikalla.

Kesäkauden top 5
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Enonkosken tori
Hyypiänniementie 3, 58175 Enonkoski

FB: @enonkoski @visitenonkoski |

IG: @enonkoski

Ajankohtaiset tapahtumatiedot Facebookissa: @visitenonkoski 

mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@olocentre.com
mailto:info@korvenkutsu.fi
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Matkailu- ja retkeilyneuvontaa
Koloveden luontotuvalla

Koloveden luontotupa sijaitsee 1800-
luvulta peräisin olevassa sahan

makasiinissa. Rakennus kauniin kosken
rannalla tekee siitä tunnelmallisen

käyntikohteen. 

Luontotupa toimii Koloveden
kansallispuiston opastuskeskuksena.

Pysyvä näyttely on hyvä tapa
tutustua nopeasti saaristossa
sijaitsevaan kansallispuistoon.

4

Hyypiänniementie 2, 58175 Enonkoski

luontoon.fi/kolovesi/palvelut |

+358 44 047 9493

Monet pitävät juuri luontotupaa
Enonkosken kirkonkylän maamerkkinä

ja sellainen se onkin.

Koloveden Luontotupa &

Matkailuneuvonta

 

 

 

Lähialueen matkailu- ja
retkeilyneuvonta

Luontotuvan palvelut

Kahvila

Myymälä, jossa kansallispuisto-,
luonto- ja käsityötuotteita

Vuosittain vaihtuvat näyttelyt

Avaimet KyläFillareihin ja
matkailuautoilijoiden palveluihin

Tarkista aukioloajat
nettisivuiltamme!

Luontotupaan tutustuminen on
maksutonta.

mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@olocentre.com
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Enonkosken
museosilta

on vuonna 1904
liuskekivestä

rakennettu
yksiaukkoinen
kiviholvisilta.

Koloveden luontotupa

Enonkosken tori

Wanha kauppiastalo

Näkymä Ylä-Enonvedelle

Kotiseutumuseo

Kirkko ja sankarihautausmaa

kirjasto

Korpi Bistro & Guesthouse

Pietarin päiväkävelyn varrella

Kauneinta järvinäkymää ja näytteen
ranta-asumisesta saa kiertämällä

sillalta sillalle Pietarin päiväkävelyn.
Sillat tarjoavat muutaman sadan metrin

markalla täysin erilaisia maisemia
linnunlaulun säestämänä.

Pietarin päiväkävely

Jos haluat kunnon iltalenkin,
kysypäs paikallisilta mitä tarkoittaa

Lussin lenkki.

Psst!

Koski
Kaunis ja kompakti kirkonkylämme on
syntynyt kosken partaalle, sillä täällä

on eletty ja tehty kauppaa
kivikaudesta asti. Aikojen kuluessa

veden ylittämiseksi rakennetut sillat
tuovat meille jokapäiväistä silmän ja

liikunnan iloa.
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valmistui M. Schjerfbeckin
suunnittelemana 1886 palaneen kirkon
tilalle. Kirkon tornin risti osoittaa Ylä-

Enonvedelle 1858 tapahtuneen
traagisen kirkkoveneonnettomuuden

muistoksi.

Enonkosken puukirkko

Kirkkotie 2 , 58175 Enonkoski
auki tilauksesta

FB: enonkoskenkappeliseurakunta
Aluekappalainen Pekka Auvinen | +358 44 776 8050

Kirkkotie 1–4, 58175 Enonkoski

auki tilauksesta
helena.auvinen12@gmail.com | +358 50 537 6923

Enonkosken kirjasto
kerää kirkon vieressä ansaittua

ihastusta ulkonäöllään.
Kirjastopalveluiden ohessa tarjolla on

vaihtuvia näyttelyitä.

ma-to klo 7.00 - 20.00 
pe-su klo 7.00-18.00

ma, ke, pe klo 9.00–15.00
ti, to klo 12.00–18.00
arkipyhäaattoina klo 9.00–15.00

Aukioloajat (omatoimikirjasto)

Asiakaspalveluajat

Kirkkotie 1 , 58175 Enonkoski
FB: Enonkosken kirjasto

kirjasto@enonkoski.fi | +358 44 345 3038

Enonkosken
kotiseutumuseo

1880 rakennettu viljamakasiini esittelee
Enonkosken elinkeinoja tuotteiden ja

työvälineiden kautta. Museosta löytyy
mm. Suomen vanhimpia säilyneitä
lasiesineitä, jotka on valmistettu

Enonkosken Kangassaaren lasitehtaalla
1857–1903.

Kirkkotie 1–4, 58175 Enonkoski
auki tilauksesta

helena.auvinen@spynet.fi | +358 50 537 6923

Keskeiset kohteet kirkonmäellä
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Liikuntatalon kuntosali on
avoinna avainkortin

lunastaneille klo 5–23.
 

Pirttiniementie 4, 58175 Enonkoski
Lisätietoja +358 44 345 3037

enonkoski.fi/asukkaille/liikuntapaikat

KarKi kutsuu mukaan myös
lomailevat junnut!

FB: KarKi | +358 50 5403 208

Karvilan Kisalan jalkapallokenttä

Karvilantie 650, 58160 Karvila

Vinkki!

Enonkoskella syke nousee monestakin
syystä, mutta hinnat eivät kuulu niihin:

kuntosalin pientä maksua lukuun
ottamatta kunnan liikuntapaikat ovat

ilmaiseksi käytettävissä.
 

Kartan Enonkosken kunnan ylläpitämistä
liikuntapaikoista löydät viereiseltä sivulta.
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Padel-kenttä
Kalastajantiellä!

Voit varata padel-vuorot sekä
esimerkiksi vuokrata fatbiken

Korpi Enonkoskelta.

info@korvenkutsu.fi | +358 29 3093990

Vinkki!

KyläFillarit koko perheelle
ovat ilmaiseksi käytettävissä

Hyypiänniemessä ja
Koloveden Luontotuvalla.

Vinkki!

Liikuttavan onnellinen Enonkoski

mailto:info@olocentre.com
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@olocentre.com


Liikuntapaikat
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Liikuntatalo
kuntosali
frisbeegolfrata

tenniskenttä

hiekkakenttä

ulkokuntoilulaitteet
motoriikkarata
tekonurmikenttä
katukoripallokenttä
kuntoiluportaat

yleisurheilu- ja
jalkapallokenttä

rantalentopallokentät

Pirttiniemen kuntorata
      1-5km

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lisätietoja:  jonna. immonen@enonkoski . f i  |   +358 44 345 3037

Lähde: lipas.fi/liikuntapaikat
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Vesille mieli tekisi?
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Lakeland Wellness
vihreavoima1@gmail.com |

+358 50 490 1689

SUP-lautoja

Kolovesi retkeily Seal Trail
sealtrail.com | +358 44 274 7078

Kirkkorannantie 200, 58180 Enonkoski

Vuokraa

Ekin eräelämys
ekineraelamys.fi |
+358 44 099 6777

Kajakkeja ja kanootteja

Enonkosken Wuokraamo
+358 50 551 4919

Potaattiniemen uimaranta

laiturit
pukukopit ja wc
penkkipöytä

Niemikuja, 58175 Enonkoski

Kiinnostavatko lohikalat?
Tämän helpommalla et

kalaan pääse.
Laavu ja veneet valmiina.

Luvat myy:

Pirttilahden kalastusalue
Pirttiniementie 19, 58175 Enonkoski

Sale Enonkoski
+358 10 764 0610

mailto:vihreavoima1@gmail.com
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Hyypiänniementie 6

Hyypiänniementie 288

Kirkkotie 16

Kirkonkylässä

Veneenlaskupaikkoja

Ihamaniemessä

Kirkkorannantie 200

Karjalanlahdentie

Itälahden kyläranta

Saimaan syväväylän varrella on hyvä

koti- ja vierailusatama isollekin

paatille. Sataman vanhan meijerin

vieraslaituriin voi kiinnittyä ja yöpyä

kylkikiinnityksellä.

Veneily

Soutuveneitä
moottorilla tai ilman

Ekin eräelämys
ekineraelamys.fi | +358 44 099 6777

Hyypiänniemen
vierailusatama

kylkikiinnitys
sähköä ja vettä
ilmaiset kyläfillarit

Palvelut veneilijöille:

Vapaat venepaikat
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Vuokraa

cottageholidays.fi | +358 44 068 4000

Moottoriveneitä

FB: toivasenkala | +358 44 238 3395
Lisätietoja:

tekninen.toimisto@enonkoski.fi
 +358 44 345 3026

Enonkosken kunnan
tekninen toimisto

mailto:vihreavoima1@gmail.com
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Luontokohteita ja retkeilypalveluja

Simanalan kota, Mäkränsalontietä n. 1km
Polvikosken laavu, Mustolanmäentie
Toivonniemen nuotiopaikka,
Hyypiänniementie 16
Yläenonveden nuotiopaikka, 6 km ladun
vieressä

Ohjattua kalastusta, melontaa,
sienestystä, marjastusta ja metsästystä

cottageholidays.fi | +358 44 068 4000
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Nuotiopaikat

Retkeilypalvelut
Luontopalvelu Tomi Heikkinen Tmi |

+358 44 588 4040

Kolovesi retkeily Seal Trail |
+358 44 274 7078
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Koloveden luontopolut

Enonkoskelta saavuttaessa on Hanhivirran lossilta
matkaa Nahkiaissalon polulle 8 km. Koloveden
kansallispuisto Nahkiaissalo-viitalta on kolmen

kilometrin matka pysäköintialueelle, joka on polun
lähtö- ja päätepiste.

Koloveden kansallispuisto

luontoon.fi/kolovesi | retkikartta.fi |
FB: Koloveden kansallispuisto | +358 44 238 3395

Koloveden kansallispuisto suojelee Saimaan
luonnontilaista saaristoluontoa,

saimaannorpan elinympäristöä ja
eteläsuomalaista metsäluontoa. Kuuntele

hiljaisuutta Saimaan syvyyksien yllä.

Saaristosijainti ja moottorinkäyttörajoitukset
vaalivat hiljaisuutta, jota harvoin kokee. Jos et
ehdi vesille asti, hyvän tuntuman luontoon saat

luontopolultakin.
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Norppa

Mäntysalon retkeilypolku sijaitsee Mäntysalon saaren
pohjoispäässä ja sinne pääsee vain vesiteitse. Polun
alku ja veneenkiinnityspaikka sijaitsevat Mäntysalon

rannassa Pitkäsaaren pohjoiskärkeä vastapäätä.

Ukonvuoren
kalliomaalaukset &
sauvakvartsilouhos
Jylhät rantakalliot
luontopolut

Tulethan v
ain

kesäaika
an - talv

ella

meillä pes
itään.
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Nahkiaissalon luontopolku, 3,3 km (n. 2 h)

Mäntysalon polku, 3,8 km (vaativa)

Koe Kolovedellä

Metsähallitus/Saara Lavi
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mailto:vihreavoima1@gmail.com
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Vinkki!
Tiedustelut ja varaukset: +358 29 309 3990

Paikallisia palveluita

Hyvinvointipalveluita

13

Maitolaituri Kahvila & Puoti
on kotoisa paikka tavata tuttuja ja nauttia kahvilan antimista.
Puodista löydät paikallisia ja kotimaisia tuliaisia ja herkkuja. 

avoinna päivittäin | lounas klo 11-15
Enonkoskentie 11 T, 58175 Enonkoski

www.korvenkutsu.fi | info@korvenkutsu.fi | +358 40 1990 404

Karvilan Panimo
on aito korpipanimo, jossa oman kaivon raikkaasta

vedestä valmistetaan suodattamattomia
luonnollisia oluita Savon korpimaiden rauhassa –

kiireiltä kaukana. 

Miilunkankaantie 50, 58160 Karvila |
www.karvilanpanimo.fi | info@korvenkutsu.fi

+358 29 309 3999

PanimoPuodit
Urheilukentäntie 1 | Enonkoskentie 11 T

Enonkoskentie 14T, 58175 Enonkoski
vihreavoima1@gmail.com | +358 50 490 1689

Lakeland Wellness
Monipuolista hyvinvointia luontaisiin

menetelmiin nojaten, mm.
hermoratahieronta, refleksologinen

vauvahieronta ja intialainen päähieronta.

Eden Beauty & Wellness

Mm. kasvohoidot, ripset/kulmat,
jalkahoidot, kädet/kynnet, hieronnat ja

sokeroinnit.

Enonkosken palvelupiste

Enonkoskentie 14T, 58175 Enonkoski
kehonjaihonhoitosointu.com | +358 40 550 6446

Jalkaterapeutti ja hieroja
Maikki Kokkonen

Enonkoskentie 14T, 58175 Enonkoski
maikki.k@hotmail.com | +358 50 409 1926

Fysio Tervaranta
Tervarannantie 5 A 4, 58175 Enonkoski

fysio.tervaranta@outlook.com
+358 50 306 6620

Enonkoskentie 14T, 58175 Enonkoski
vihreavoima1@gmail.com | +358 50 490 1689

Tunnelmallinen lahja-, sisustus- ja
sekatavarapuoti Enonkosken keskustassa.

Kodinhelmi

Tutustumisretket Savonlinnasta
Enonkoskelle heinäkuussa

tiistaisin ja torstaisin.

Korpi Bistro & Guesthouse
Tapahtuma- ja majoituspaikka. Ravintola ja

kesäterassi kosken äärellä, herkullinen
paikallismenu. Aktiviteetit: padel-kenttä, SUP-

laudat, fatbiket, snooker, darts, norppa- ja
kuusipeuratarharetket, ohjatut retket

Kolovedelle, ohjatut olutmaistelut, herkkupajat.

Urheilukentäntie 1, 58175 Enonkoski
www.korvenkutsu.fi | info@korvenkutsu.fi |

+358 029 3093990

Ja monia muita!

mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi


lorem ipsum

Koirapuisto

Touhua tassullisille

Hyypiänniementie 8, 58175 Enonkoski

Olemme ottaneet huomioon
ihmisen parhaan kaverin

suunnitellessamme liikuttavan
onnellisen kuntamme palveluita.

Kesällä lemmikkikin tarvitsee välillä
vilvoitusta. Lemmikkiäsi voit käydä
uittamassa koirapuiston viereisellä

lemmikkien uimarannan
veneliuskalla – eikä mene tassut

hiekkaan!

Täydelliseen lomaan kuuluu
luonnollisesti myös oma lemmikki.
Enonkoskelle olet aina tervetullut

karvakaverisi kanssa! 

Tekisikö mieli kahville,
näyttelyyn tai terassille?

Näihin paikkoihin voit ottaa hyvin
käyttäytyvän lemmikin mukaan:

Koloveden luontotupa
Kodinhelmi
Korpi Bistro & Guesthousen terassi
Maitolaiturin terassi
Kaikki kesän ulkoilmatapahtumat

 Enonkoskentie 2370, 58175 Enonkoski
Kirsi Natunen | +358 50 533 9052

Lomatekemistä eläinrakkaille? Ratsastusta
Kirsin tallilla lähellä kirkonkylää:

Vinkki!

Lemmikkiystävällinen Enonkoski
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Rantalentiksen
jälkeen voit pulahtaa järveen tai
kävellä 500 metriä keskustaan

viilentävälle jäätelölle.

Kosken vartta
kulkevan matkan varrelle jää

sopivasti seudun
matkailuneuvontana toimiva

Koloveden luontotupa, josta saat
myös paikalliset käsityöt ja tuliaiset.

Palvelut
veneiden vesillelaskuluiska
jäteastiat
nuotiopaikka
kaksi rantalentopallokenttää
koirapuisto
vesipiste (300 m) Enonkosken
torilla
kauppa (500 m)

Matkailuautoilu
Kuulutko lomakotiaan siirtävien

karavaanareiden heimoon?
Tervetuloa! Meillä voit

pysäköidä ja yöpyä
Toivonniemen P-alueella tällä

luvalla.
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Hyypiänniementie 6, 58175 Enonkoski
Toivonniemen P-alue

Toivonniemellä myös vessa,
puita,sähköpisteitä

sekä jätesäiliön tyhjennyskaivo.
Avaimet Koloveden Luontotuvalta.

Vinkki!

mailto:info@korvenkutsu.fi
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Luostarivierailu Suomen
ainoaan

evankelisluterilaiseen
luostariin on mahdollisuus
hiljentyä yksin tai yhdessä
hartaushetken, ohjelmien,

talkootöiden ja ulkoilun
merkeissä. Korona-aikana
luostari tarjoaa turvallisen

ympäristön hiljentyä ja kerätä
voimia.

Enonkosken luostari

Ihamaniementie 848, 58180 Enonkoski

luostariyhteiso.fi 

FB: Enonkosken Luostariyhteisö
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Luostari kutsuu mukaan
osallistumaan jumalanpalveluksiin ja

päivittäisiin rukoushetkiin.
Luostarissa järjestetään myös

hiljaisuuden retriittejä. Ryhmät ovat
tervetulleita vierailemaan

kulloistenkin terveysmääräysten
mukaisesti.

luostarin puutarhassa ja
lähimetsissä jokainen voi hiljentyä
omatoimisesti. Ihamaniemen kylän

luontopolku alkaa luostarin
läheisyydestä.

Luostarin myymälässä ja
verkkokaupassa

(www.luostaripuoti.fi) myydään
taidetta ja käsitöitä.

Rukouspoluilla

mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
mailto:info@korvenkutsu.fi
http://www.luostaripuoti.fi/
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Nuorisotila

Palvelutalo Koskenhelmi

Paloasema

Peruskoulu

Päiväkoti

Kirjasto

Liikuntatalo

      Hyypiänniementie 3

      Metsätie 3 | +358 44 417 2634

      Teollisuustie 6

      Kirkkotie 3 A-B

      Tervarannantie 7 | +358 345 3034

      Kirkkotie 1 | +358 44 345 3038

      Pirttiniementie 4

Kunnan palveluita

Enonkosken kunnanvirasto

arkisin klo 9.00–15.00

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

enonkoski.fi | 015 527 5500

enonkosken.kunta@enonkoski.fi

FB: Enonkosken kunta | Visit Enonkoski

Sivistystoimisto
sivistystoimisto@enonkoski.fi

+358 44 345 3035

Tekninen toimisto
tekninen.toimisto@enonkoski.fi

+358 44 345 3026

teknisen toimen päivystys
+358 44 345 3010

puh. 116 117

Savonlinnan keskussairaala

Keskussairaalantie 6

57120 Savonlinna
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Enonkosken terveysasema

puhelin ja ajanvaraus

Kirkkotie 6, 58175 Enonkoski

ma-to 8-15, pe klo 8-14

015 5277 169

Muita kuntapalveluja taajamassa

ovet avoinna
ma-ti klo 8-15

ke-to 7-15

pe 8-13

Laboratorio

ma-to 8-15, pe 8-13

015 527 7169

ajanvaraus

Hammashoito

ajanvaraus

ma-pe klo 8-14.30

015 527 7114

Röntgen

ajanvaraus

ma-to 8-15, pe 8-13

015 527 7169

Neuvola
ajanvaraus

ma-pe klo 8-15

015 527 7187

Päivystys

etätyötiloja kirkonkylällä

Tekninen toimi: 044 345 3024
enonkosken.kunta@enonkoski.fi

Enonkosken kunta vuokraa

edullisesti sekä vakituisille että
kesäasukkaille. Kysy lisää!
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Aivan kirkonkylän välittömässä läheisyydessä
Enonvedentiellä on vapaana vielä muutamia tontteja,

joista 114/3 on rantatontti (24 000 €). Tien oikean
laidan kuusi tonttia maksavat kukin 6000 euroa.

Leirimajantien rivitalotontti 116/1 on ostettavissa
12 000 euron hintaan.

Leirimajan alue

Oma koti
kullan kallis,
mutta tontin ei
tarvitse olla.

Vapaana olevia tontteja
Enonkoskella voit

nauttia ranta-
asumisen

luksuksesta tai
kotipihaa

syleilevän metsän
huumaavasta
tuoksusta niin

ympärivuotisesti
kuin vapaa-ajan
asumisenakin.

enonkoski.fi/asukkaille/asuminen-ja-ymparisto/
tekninen.toimisto@enonkoski.fi | +358 44 345 3024 tai 044 345 3026

Muita asukkaitaan vielä odottelevia tontteja löytyy
muun muassa Ihamaniemen Itälahdesta, sekä

Simanalasta, 10 km Savonlinnan suuntaan. Simanala
on oiva sijainti esimerkiksi Helsingistä lentävälle,

sillä lentoasema on aivan kivenheiton päässä.
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Lisätietoa asumisen mahdollisuuksista:
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Kun on aika kutsua suuremmat
joukot koolle, muistathan
Enonkosken kylien talot!

Juhliin ja
kokoontumisiin.
Kaksi aittaa
kuudelle
henkilölle
yöpymiseen.
Uimaranta ja
sauna
Ulpukkareitin
varrella.
Liikuntakaukalo.

Kylillä tavataan!

Mansikkamäen
entinen koulu

Wanha
Kauppiastalo

Enonkosken
työväentalo

Simanalan kylätalo

Ihamaniemen
talkootupa

Karvilan
Kisala

Karvilantie 650, 58160 Karvila

+358 50 540 3208

Hanhijärventie 412, 58175 Enonkoski

+358 40 058 1806

Enonkoskentie 5T, 58175 Enonkoski

Airi Männynsalo | +358 50 551 4919

Laasalantie 190, 58175 Enonkoski

Tauno Nurmio | +358 40 846 9524
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Enonkoskentie 1945, 58170 Simanala

+358 50 538 4487

Ihamaniementie 861

58180 Enonkoski

+358 40 709 8368
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Ihamaniemen talkootupa
Kesäkaudella talkootuvalla voi nauttia

kylätalopäivien, tapahtumien ja konserttien

merkeissä. Taloa voi vuokrata myös omille

tilaisuuksille.

Ihamaniementie 861, 58180 Enonkoski
+358 40 709 8368

Liikunta-
mahdollisuuksia

Ihana Ihamaniemi
Hanhivirran lossi
edustaa monelle

mökkiläiselle
vapautta:
siirtymää

lomakotiin,
sielunrauhaan,

vapauteen.

Ihamaniemieläiset ahkeroivat kylässään
ympäri vuoden. Luostarin lisäksi saman tien

varrelta löydät kaksi osoitetta, joissa
takuulla yllätyt:
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Olo on paikka levätä, voimaantua
ja löytää uudelleen, mikä on

tärkeää elämässä. Tarjoamme
majoitusta, kokouspalveluja sekä

hyvinvointi- ja
luontoaktiviteetteja.

Päivärinteentie 10, 58180 Enonkoski
info@olocentre.com | +358 40 1312 887

FB: olocentre | www.olocentre.com

Olo Centre
majoitus- ja elämyspalvelut

Talkootuvan
lentopallokenttä

Ihamaniementie 861

Suurmäen
liikuntakaukalo

Päivärinteentie 10

mailto:info@olocentre.com
mailto:info@olocentre.com
mailto:info@olocentre.com
mailto:info@olocentre.com
mailto:info@olocentre.com
mailto:info@olocentre.com


lorem ipsum

+358 440 674 602 | +358 44 347 6270
Anneli ja Pertti Makkonen

Helvi ja Niilo Klemettinen
+358 50 566 2048

Mökkejä vuokraavat myös

Immo Kokki
+358 50 516 9770 | 015 674 663

Aki Natunen
+358 40 578 5024

Ritva ja Risto Tarvainen
+358 400 575 884

Päivän elämysten jälkeen pään voi
painaa tyynyyn...

1-4 hlöä | Maarit Reiman
+358 50 5700 300

AirBnB Jylhäkallio

Enonkosken ytimessä

AirBnB Enonkolo
14 hlöä sekä 4-5 hlöä |

FB: Enonkolo

Enontour
enontour.com | +358 40 594 3882

Korpi Bistro & Guesthouse
info@korvenkutsu.fi |

+358 29 309 3990

luonnon helmassa

saimaacottages.fi | +358 44 525 5323

Villa Katajaranta
vpoy.fi/villa-katajaranta |

+358 50 436 4202

cottageholidays.fi | +358 44 068 4000
Cottage Holidays

Ekin eräelämys
ekineraelamys.fi | +358 44 099 6777

Enontour
enontour.com | +358 40 594 3882

Heikkisen lomahuvilat
+358 44 067 4600

Olo Centre
info@olocentre.com | +358 401 312 887

Saimaa Cottages

Hyvösen lomamökit
+358 40 529 6811
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Jätehuolto
Jokaisen kiinteistön on liityttävä
järjestettyyn jätehuoltoon joko

tekemällä sopimus
kiinteistökohtaisesti, tai

keräysrinkinä eli ns. kimppa-
astiana naapurin tai

tiehoitokunnan kanssa. Kimppa-
astiassa sopimus jätteen
kuljettamisesta tehdään

jätteenkuljetusrekisteriin kuuluvan
yrittäjän ja keräysringin kesken.

Enonkoskella jätehuollon järjestää
Savonlinnan Seudun Jätehuolto

Oy, josta Enonkoski omistaa osan.

Jätehuoltomääräykset 1.3.2021
alkaen löytyvät osoitteesta

savonlinna.fi/asukas/asuminen
_ja_ymparisto/jatehuolto/

jatehuoltomaaraykset

Kesäisin  Enonkoskella
järjestetään vaarallisten

aineiden kuntakierros.
Aikataulut löytyvät

jätehuoltoyhtiön nettisivuilta
sekä paikallislehdestä.
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LÄÄKKEET apteekkiin

SEKAJÄTE

kompostoitava omalla
kiinteistöllä tai
erilliskerättävä

PAPERI, METALLI, LASI,
KARTONKI JA VAATTEET 

MUOVI

Nousialan jäteasemalle

Kalastajatie 7, Enonkoski

erilliskeräysastiaan

VAARALLISET AINEET  

kerättävä 

BIOJÄTE 

Salen keräyspisteeseen 

esim. Savonlinnan
Prismalle 

PUUJÄTE,
METALLIROMUT,

VAARALLINEN JÄTE  



 
 

Toimintaohjeita häiriötilanteiden varalle:
 

https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki
http://www.kodinturvaopas.fi/

 

                         Tiedottaminen
 

Enonkosken kunnan virallinen ilmoitustaulu
Enonkosken kunnanvirasto, Enonkoskentie 3T, 

58175 Enonkoski
Enonkosken kunnan julkiset kuulutukset julkaistaan

ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla.
Enonkosken kunta sosiaalisessa mediassa:

Facebook: https://fi-fi.facebook.com/enonkoski
 

Tarvittaessa tiedotus hoidetaan yhteistyössä median
 kanssa tai muiden sähköisten järjestelmien avulla.

 

             Enonkosken kunnan tiedotuspaikka laajoissa      
           häiriötilanteissa:

 
Häiriötilanteissa johtokeskuksen johtamispaikkana toimii

Enonkosken kunnanviraston toimipiste (Enonkoskentie 3T,
58175 Enonkoski). Tiedotustilaisuuksien keskuksena toimii

kunnanviraston valtuustosali.
 
 

Häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai
tapahtumaa, joka vaarantaa, ainakin

hetkellisesti, yhteiskunnan
turvallisuutta.  Esimerkkeinä

häiriötilanteista ovat sähkönjakelun
häiriöt, myrskyt, vesiepidemiat jne.

Sähkönjakelun katkeaminen voi
aiheuttaa ongelmia myös kunnan
peruspalvelujen tuottamisessa.
Häiriötilanteessa tiedustelut ja

ilmoitukset häiriöistä tulee soittaa
palveluntarjoajan

vikapalvelunumeroon.

Häiriötilanteisiin varautuminen

Hätätilanteessa soita 112
Myrkytystietokeskuksen

numero 
on 0800 147 111 tai 09 471 977.



Myrskytilanteiden varalle
 Toimintaohjeita myrskyn varalle:
 https://www.spek.fi/turvallisuus/varautumine
n-ja-paloturvallisuus/myrsky/

Ilmoita liikennettä vaarantavasta ongelmasta
suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän
linjalle soittamalla numeroon 0200 2100 (24/7). 

Varaudu sähkökatkoihin
Järvi-Suomen Energian vikapalvelu on avoinna
24 h, puh. 0800 90440,
nollavikatilanteessa soita välittömästi
vikapalveluun turvallisuuden varmistamiseksi.

Vesihuolto
Enonkosken kunnan taajama-alueen
vesihuollosta vastaa kunnan vesi- ja
viemärilaitos. Mahdollisista häiriötilanteista,
kuten veden jakelu- tai
laatuhäiriöistä, tiedotetaan kunnan
kotisivuilla.

 

Muista kotivara
Häiriötilanteiden kesto voi vaihdella muutamasta tunnista useisiin viikkoihin. Siksi on

tärkeää huolehtia, että kotona on riittävästi vettä, ruokaa, lääkkeitä ja muita
välttämättömiä tarvikkeita myös pitkien häiriötilanteiden varalle. 

Häiriötilanteisiin varautuminen

ASEMAKAAVA-ALUEELLA YLEISISTÄ
ALUEISTA VASTAA TEKNINEN TOIMISTO

 Viottuneiden tai lahovikaisten puiden
poistamiseksi piha-alueiden

läheisyydestä. Kunnaninsinööri
 Keijo Kemppinen 044 345 3024

Reitistölle kaatuneista puista,
rikkoutuneista siltarakenteista tai

opasteista voi ilmoittaa liikuntapaikkojen
hoitajalle, 044 345 3004

ULKOILUREITISTÖT

Laitosmies, puh. 044 3453001

Kunnaninsinööri, puh. 044 3453024

Teknisen toimen päivystys, puh. 044 3453010



Muistio



Muistio



Ollaan yhteyksissä

@enonkoski

Enonkoskentie 3T, 58175 Enonkoski

@enonkoski

015 527 5500
enonkosken.kunta@enonkoski.fi


