
Maailmanperintökohde

Merenkurkun saaristo
suomi

Mikkelinsaaret

Mikkelinsaaret on noin 300 metsäisestä saaresta koostuva saariryhmä Merenkur-
kun pohjoisosassa Raippaluodon koillispuolella. Osa saarista on valtion omistuk-
sessa ja osa yksityismaan luonnonsuojelualueita. Maasto saarilla on hyvin kivistä. 
Alueella voi nähdä mm. lukuisia muinaisjäännöksiä, kuten jatulintarhoja, kompas-
siruusuja sekä pyyntileirien ja satamien jäänteitä. 
Mikkelinsaarten entinen merivartioasema Kummelskärissä toimii nykyisin luonto-
asemana, joka palvelee Merenkurkun veneilijöitä ja matkailuyrittäjiä ryhmineen. 
Mikkelinsaaret kuuluvat Merenkurkun maailmanperintöalueeseen ja sinne järjes-
tetäänkin kesäaikaan runsaasti risteilyjä.

Pesimälajisto 

Monipuolinen yli 70 lajista koostuva 
sekoitus metsälajeja sekä sisäsaaris-
ton ja ulkosaariston tyypillisintä lajis-
toa. Vesilinnuista etenkin isokoskelot, 
tukkakoskelot, tukkasotkat ja pilkka-
siivet ovat yleisiä. Lokkilinnuista kala-
lokki, harmaalokki, selkälokki, meri-
lokki ja naurulokki sekä tiiroista 
lapintiira löytyvät helposti. 

Ruokkeja ja riskilöitä pesii jonkin ver-
ran lähiseudun luodoilla. Petolin-
nuista ainakin merikotka ja nuoli-
haukka kuuluvat seudun pesimäla-
jistoon. 

Metsäkanalinnuista teeri on ylei-
sin ja kahlaajista punajalkaviklo, ran-
tasipi sekä meriharakka. Varpuslin-
nuissa lajikirjo on suuri. Kummelskä-

Kunta
Mustasaari, Vöyri

Koordinaatit  
70505:32396

Ajo-ohjeet 
Vaihtoehtoisia lähtösatamia ovat 
mm. Norrskat, Fjärdskär, Svedje-
hamn, Vikarskat, jne. Ks. tarkem-
mat ajo-ohjeet kyseisten lähtö-
satamakohteiden sivuilta. Esimer-
kiksi Norrskatan sataman edustan 
ohi Pohjois-koillis- (NNE) suuntaan 
kulkeva hyvin viitoitettu väylä kul-
kee suoraan Mikkelinsaarten saari-
ryhmän halki aina luontoasemalle 
saakka.

Palvelut 
Luontopolku ja tulentekopaikka. 
Kaupat ja muut palvelut löytyvät 
Vaasan keskustasta ja sen tuntu-
masta.

Paras aika retkeillä 
Huhti-lokakuu

rin rakennuksissa pesii useita haara- 
ja räystäspääskypareja. Rannoilla ylei-
simpiä ovat västäräkki ja kivitasku. 

Metsissä taas yleisimpiä ovat peippo 
ja pajulintu. Kuitenkin joukkoon mah-
tuu niin rastaita, sieppoja kuin kert-
tujakin, eikä kultarintakaan ole mah-
doton. 
Pesimälajistosta löytyy tarkempaa tie-
toa Suomen kolmannesta lintuatlak-
sesta: http://atlas3.lintuatlas.fi/tulok-
set/ruutu/704:324 sekä lähiruuduilta.

Muuton aikainen linnusto 

Mikkelinsaaret on sijaintinsa puolesta 
hyvin rannikonsuuntaisen muutto-
reitin varrella, mutta saariston rikko-
naisuus levittää muuton varsin laa-

jalle alueelle. Kenties tämä on yksi syy, 
miksi alueella ei lintujen muutonseu-
rantaa ole erityisemmin tiettävästi 
koskaan harrastettu. 

KUVA: JOUNI KANNONLAHTI / VAASAN YLIOPISTO 

KUVA: JOUNI KANNONLAHTI
VAASAN YLIOPISTO

http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/704:324
http://atlas3.lintuatlas.fi/tulokset/ruutu/704:324

