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Vuonna 1922 peruste�u Vehmersalmen kunta 
yhdistyi Kuopioon vuonna 2005. Vehmersalmea 

voi syystä sanoa vesistökaupunginosaksi, sillä sen 
alueesta on yli kolmasosa eli noin 200 km2 ve�ä ja 
rantaviivaa peräti 890 km. Unelma omakotitalosta 
järven rannalla on Vehmersalmella lähempänä kuin 

muualla. Taajama-alue on rakenne�u väljästi ja 
rakennuskanta on lähes yksinomaan pientaloasun-

toja. Vehmersalmen kuntakeskuksesta löytyvät 
tärkeimmät julkiset peruspalvelut sekä yksityiset 

palvelut. Runsaiden vesistöjen ansiosta olosuhteet 
vesimatkailulle ja luonnonläheiselle vapaa-ajan 

vietolle ovat erinomaiset.
Keskustaajaman lisäksi Vehmersalmen kaupungin-
osaan kuuluvat mantereen puolelta kylät Mustin-

lahti, Ukonlahti, Litmaniemi, Roikka, Kohma, 
Haukijoki-Ritoniemi ja Kirnumäki ja Soisalon 

saaren puolelta Enonlahti, Räsälä, Mie�ilä, Puutos-
mäki ja Rytökylä-Salmenranta. Vehmersalmella on 
1839 asukasta (2018). Kesäasuntoja alueella on yli 

1500, joten kesäkuukausina väkimäärä monin-
kertaistuu. Suurin osa alueen työpaikoista on 

palvelualoilla. Vehmersalmelta keskusta-alueella 
työssäkäyviä on 28 % (180 henkilöä) työvoimasta. 
Vehmersalmelta on n. 50 km Kuopion keskustaan, 

linnuntietä vesitse n. 25 km ja lentokentälle 
Rissalaan 35 km. Pakkastalvina Vaajasalon jäätie 

lyhentää matkaa kaupunkikeskustaan n. 20 km:llä.

 Kesäisin nautimme alueemme puhtaasta luonnos-
ta sen vehreydestä, vesistöistä, metsän ja järven 
luonnonantimista. Talvi tuo mukanaan talven ilot, 

luonnonkauneuden ja harrastukset luonnossa 
esim. kalastaen tai luonnossa liikkuen. 

Vehmersalmella yhteisöllisyys on voimavara.
Uudistuneet Vehmersalmi päivät vuosi�ain 
kesäkuun viimeisenä viikonloppuna kutsuu 

mukaan juhlimaan.

Tervetuloa asumaan Vehmersalmelle!

Julkisia palveluja (koyvehmersalmi.fi/kuntapalvelut)
• Kotipalvelukeskus; kotipalvelu, kotisairaanhoito
• Terveysaseman palvelut
 > lääkärin ja hoitajan vastaano�o
 > hammaslääkäri & suuhygienisti
 > näy�eeno�oyksikkö (laboratorio)
 > neuvola, kouluterveydenhuolto
• Päiväkoti
• Vehmersalmen yhtenäiskoulu, kirjasto
• Kuntosali uusi�u 2017-2018
• Nuorisotalo Majakka;
 > nuorten ohja�u toiminta
 > lasten ja nuorten järjestötoiminta
 > liikuntaryhmät, tapahtumat ym.
• Vehmertupa (asukastupa)
• Kansalaisopisto
• Paloasema
• Jäteasema, Rinki-Ekopiste
• Satama; vierasvenelaituri, vedeno�opiste, ym.
• Uimaranta, matonpesupaikka

Yksityisiä palveluja
Vehmersalmella toimii n. 140 yritystä, joiden yhteystie-
dot löytyvät Vehmersalmen Palveluhakemistosta 
(koyvehmersalmi.fi/yrityspalvelut)

Keskustaajamassa
• Autokorjaamo
•  Eläinlääkäri sekä apteekki
• Fysioterapia- ja hierontapalveluja
• Huoltoasema ja kahvio, rakennustarvikkeita ym.
• Isännöintipalveluja
• Kesäravintola, vierasvenelaituri,  pol�oainejakelu ym. 
• Kiinteistövälitys, kiinteistöpalveluita
• Kuljetus-, koneurakointi-, maansiirto- ja metsäpalvelut
• Käsityökahvila, postipalvelut
• Pitäjässä toimii itsenäinen Osuuspankki

• Parturi-kampaamoja
• Pesula, ompelimo
• Päivi�äistavarakauppa Sale (uusi 2020)
• Ravintola
• Ratsastustalli, maneesi
• Tila- ja mökkivuokraus, pito- ja majoituspalvelut
• Tori, sesonkimyymälä
• Suoramyyntipalvelut
• Vanhustenkotiyhdistys
• Laivarei�i Kuopio – Savonlinna; laivarannassa laituri

Harrastusmahdollisuuksia & käyntikohteita
• Frisbeegolf rata
• Kuntopolut, hiihtoladut,  urheiluken�ä, lähiliikuntapaikka, 
 jääkiekko/luistelukaukalo (mm. kirkonkylä, Mustinlahti)
• Uimarannat (mm. kirkonkylä, Mustinlahti, Enonlahti)
• Vireä yhdistystoiminta n. 35 yhdistystä 
 (www.koyvehmersalmi.fi/yhdistys- ja kylätoiminta)
• Seurakunnan toiminnot; 
 mm. lasten, perheiden ja ikäihmisten kerhot 
• Loistavat kalastus- ja veneilymahdollisuudet  
 Suvaksen, Kallaveden ja Saimaan upeissa maisemissa
• Vehmerin Luontotaival, patikointireitit, laavut
• Horkanlahden hautausmaa
• Vehmersalmen kirkko (tie- ja vesitiekirkko)
• Metsästys-seurat (7 seuraa), kalastus-seura
• Ratsastustallit (3 tallia)

Viriketoiminta ja tapahtumat yms.
• Vehmersalmi-, Mustinlahti- ja Litmaniemipäivä
• Hyväntekeväisyyskonser�i 
• Rytökylän-Salmenrannan kesäpäivät
• Kul�uuribussi, kesätea�erit
• Joulutori
• Suomenluonnonpäivä
• Avoimet kylät
• Vehmeriläinen -lehti 2 kertaa vuodessa
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