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Saaristoon ilman omaa venettä kesällä 2022
Eteläisen Suomen saaristokohteet tarjoavat rantalomaa parhaimmillaan, kaukana kaupunkien
hälinästä. Jos et ole vielä kokenut saariston leppoisaa kesätuulta tai upeaa luontoa, on
kansallispuistoissa tarjolla monta mahdollisuutta helppoon päiväretkeen ja jopa yön yli vierailuun.
Saariston eri kohteisiin kuljettavat Metsähallituksen yhteistyöyritykset vesibussilla, veneellä tai
risteilyillä. Joihinkin kohteisiin liikennöi valtion maksuton yhteysalus tai lossi.

Päiväretket Saaristomeren kansallispuistoon ja lähialueille
Pärnäinen – Berghamn
Saariston lähi- ja muinaishistoriaan pääset tutustumaan parhaiten Nauvon Berghamnin
ihastuttavalla saarella. Yhteysalus kuljettaa saareen Pärnäisten lauttarannasta Paraisilta tilauksesta
maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Mikäli haluat tulla samana päivänä takaisin, noin kolme
tuntia saarella riittää juuri sopivasti luontopolun kiertämiseen. Huomioithan, että yhteysalus
palvelee kaikki asiakkaat eri saarilla, ja paluuaikataulu asettuu päiväkohtaisesti 1-3 tunnin
aikajänteellä iltapäivään sen mukaan, missä vaiheessa asiointi eri saarille kulkeville on ehditty
järjestämään. Yhteys Berghamniin on myös Utön reittialueen Baldur-aluksella kesäperjantaisin
(poikkeaa Berghamnissa tarvittaessa). Berghamnissa voi myös telttailla vanhan Västerbyn tilan
pihapiirissä.
Vaihtoehtoisesti varaamalla oman kuljetuksen taksiveneellä pääsee mukavasti edestakaisin
Berghamniin esimerkiksi samasta Pärnäisten satamasta, tai vaikkapa Nauvosta.
Yhteysaluksen aikataulu (finferries.fi)
Taksivene (sjovagen.fi)
Lisätietoja Saaristomeren kansallispuistosta (luontoon.fi)

Svartnäs – Högsåra (lossi)
Saariston puutaloidylli on koettavissa helposti Högsåran historiallisessa luotsikylässä. Jätä auto
Svartnäsin lossin lähtöpaikalle Kemiönsaarella, kävele tai pyöräile lossiin ja lyhyen lossimatkan
jälkeen kylän raitille. Kylässä voit nauttia vaikkapa maittavan lounaan tai kiertää koko saaren
muutaman tunnin kävelyretkellä. Voit palata majoittumaan esimerkiksi Kasnäsin viihtyisään
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kylpylähotelliin 4 kilometrin päähän lossirannasta. Länsiosassa Högsåraa, kansallispuistoon
kuuluvassa Sandvikenissä voi myös telttailla.
Lossin aikataulu (finferries.fi)
Lisätietoja Högsårasta (luontoon.fi)

Turku – Seili
Nauvo – Seili
Naantali (Rymättylä) – Seili
Moni tuntee Seilistä historian synkät tarinat, mutta nykypäivä Seilillä on valoisampi. Metsähallitus
hoitaa saariston uhanalaisia lajeja säilyttämällä elinympäristöjä eri luonnonhoidon keinoin.
Saaristomeren uhanalaisista luontotyypeistä ja lajeista suuri osa on avointen tai puoliavointen
ympäristöjen lajeja, jotka vaativat luonnonhoitoa säilyäkseen. Tästä työstä ja muun muassa
isoapolloperhosesta kertoo Seilin tänä kesänä avautuva uusi luontopolku. Historian havinaa tuntee
vuonna 1733 valmistuneessa puukirkossa, ja Seilissä yöpaikkoja tarjoavissa historiallisissa
rakennuksissa. Telttailu on kielletty. Yöpymisvaihtoehtoja voit etsiä myös Nauvosta.
Kulkuyhteydet (visitseili.fi)
Majoitus (visitseili.fi)
Lisätietoja Seilistä (luontoon.fi)

Yön yli retket Saaristomeren kansallispuistoon ja lähialueille
Kasnäs – Örö
Hyppää Wilson Charterin vesibussiin Kasnäsistä tai hyödynnä taksivenettä päästäksesi Örön
ainutlaatuiseen tunnelmaan. Örö tarjoaa saariston monipuolisimmat palvelut, mutta saari on
riittävän iso tarjoamaan luonnonrauhaa kaikille kävijöille. Noin 10 kilometrin mittainen kävelyreitti
tarjoaa hämmästyttävän paljon nähtävää ja ihailtavaa. Örössä on telttailijoille viihtyisä telttailualue
vanhojen rakennusten ja metsän keskellä. Pientä telttailumaksua vastaan voi telttailija saunoa ja
käydä suihkussa.
Kulkuyhteydet ja majoitus (visitoro.fi)
Lisätietoja Öröstä (luontoon.fi)

Kirjainen – Bodö
Bodö on mahtavien hampurilaistensa ansiosta veneilijöiden suosiossa, eikä syyttä! Bodössä voi
yöpyä vanhalla merivartioasemalla. Saarella pääset kiertämään 2 kilometrin mittaisen luontopolun,
voit uida, vuokrata SUP-laudan, varata yksityisen saunavuoron lauttasaunasta tai vain rentoutua
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lasten tai ystävien kanssa. Lähdöt yhteysaluksella Kirjaisista tiistaina, torstaina, perjantaina tai
sunnuntaina. Paluu maanantaina, keskiviikkona tai lauantaina. Pääset yhteysaluksen kyytiin
tilaamalla kyydit viimeistään samana päivänä ennen klo 9 (lauantain vuoro: tilaus edellisenä päivänä
ennen klo 16).
Yhteysaluksen aikataulu ja varaukset (finferries.fi)
Majoitusvaraukset (bodo.fi)
Lisätietoja Bodöstä (luontoon.fi)

Kirjainen – Björkö
Björkön saari tarjoaa luontoelämyksen vertaansa vailla! Saaren järvi tarjoaa uimareille upean
virkistäytymispaikan, ja laiduntava karja hoitaa luontoa. Björkö on saanut aivan äskettäin myös
uusia palveluita: Björkön saaren kantatila Södergrannas avattiin vierailijoille vuonna 2020.
Eläimineen ja tunnelmallisine kahviloineen kantatila on saariston ehdoton vierailukohde lasten
kanssa! Tilan pihapiirissä voi majoittua retkiaittaan tai vanhaan kunnostettuun savusaunaan. Yöpyä
voi myös sataman lähellä teltassa.
Lähdöt yhteysaluksella Kirjaisista tiistaina, torstaina, perjantaina tai sunnuntaina. Paluu
maanantaina, keskiviikkona tai lauantaina. Pääset yhteysaluksen kyytiin tilaamalla kyydit viimeistään
samana päivänä ennen klo 9 (lauantain vuoro: tilaus edellisenä päivänä ennen klo 16).
Yhteysaluksen aikataulu ja varaukset (finferries.fi)
Björkön majoitus (björkö.fi)
Lisätietoja Björköstä (luontoon.fi)

Pärnäinen – Jurmo
Jurmoon voit tehdä yhden tai useamman yön retken. Tämä Salpausselän viimeinen maanpäällinen
jatke tarjoaa uskomattomia maisemia, jännittävää historiaa, herkkää luontoa ja perinteisiä
elämäntapoja. Jurmoon pääsee yhteysaluksella Pärnäisistä maanantaista lauantaihin, paluukyydit
ma, ti, ke, pe, la ja su. Sama yhteysalus jatkaa matkaa Utöhön, joten voit halutessasi yhdistää kaksi
eri kohdetta samaan useamman vuorokauden lomaan. Utössä on myös enemmän
majoituspaikkoja. Jurmossa voit telttailla saaren upean karulla telttailualueella tai majoittua
mökeissä. Keskiviikkoisin yhteysaluksen aikataulu mahdollistaa Jurmossa 5 tunnin päivävierailun,
mutta suosittelemme pysähtymään pidempään ja jäämään myös yöksi, tutustumaan arvostaen ja
hitaasti tarkkaillen saaren luontoon.
Yhteysaluksen aikataulut (meritie.fi)
Majoitus (jurmoinn.fi)
Majoitus (jurmo.com)
Majoitus Utössä (utohotel.fi)
Lisätietoja Jurmosta (luontoon.fi)
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Päiväretket Tammisaaren saariston kansallispuistoon
Tammisaari – Jussarö
Julkista liikennettä suosiville tämä kesä tuo uuden vaihtoehdon vaihtaa junasta sujuvasti vesibussiin
Tammisaaren keskustassa. Tammisaaren vierasvenesataman laiturista, kävelymatkan päässä
rautatieasemalta, pääsee jännittävään Jussaröhön, jonka historiaan kuuluu niin kaivostoimintaa kuin
sotahistoriaakin. Yhteys kulkee keskikesällä joka päivä. Jussarössä voit myös majoittua saaren
uusissa mökeissä tai omassa teltassa. Jussarön Iron Beachilla kuluu hellepäivänä helposti koko päivä
tai useampikin!
Kulkuyhteydet ja majoitus (jussaro.net)
Guide-Matti (guidematti.fi) kuljettaa pienet, max. 5 henkilön ryhmät tutustumaan veneellään
saariston helmiin.
Lisätietoja Tammisaaren saariston kansallispuistosta (luontoon.fi)
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Päiväretket Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon
Kotka – Ulko-Tammio
Ulko-Tammiossa, kahden tunnin merimatkan päässä Kotkasta, pääset tutustumaan itäisen
saaristomme luontoon ja Ulko-Tammion sotahistoriaan. Saaressa on autiotupa ja muutama
telttapaikka. Risteilyt heinäkuussa lauantaisin tai sunnuntaisin
Kulkuyhteydet (meriset.fi)
Autiotupa (luontoon.fi)
Lisätietoja Ulko-Tammiosta (luontoon.fi)

Päiväretket Teijon kansallispuistoon
Salo – Mathildedal
Salon keskustasta Vuohensaaren kautta syntyy kulkuyhteys vesibusseilla Mathildedalin kylään, josta
on vain kivenheitto Teijon kansallispuistoon. Kansallispuistossa on suojeltu merta, järveä ja suota, ja
se tarjoaa suuren määrän helppoja patikointireittejä, joista osa on esteettömiä.
Teijon kansallispuistoon pääsee myös autolla tai bussilla.
Kulkuyhteydet (salonristeilyt.fi)
Lisätietoja Teijon kansallispuistosta (luontoon.fi)

Päiväretket Merenkurkun maailmanperintöalueelle
Mustasaari – Merenkurkku
Maailmanperintöalueen opastuspisteeltä Maailmanperintöportista pääset risteilylle Merenkurkun
maailmanperintöalueelle. Ennen risteilyä voit tutustua maailmanperintöportissa alueen luontoon ja
maankohoamiseen.
Kulkuyhteydet (visitvaasa.fi)
Kulkuyhteydet (vaasa.fi)
Lisätietoja Merenkurkusta (luontoon.fi)

5

6 (7)

Päiväretket Helsingissä
Helsingin kauppatori, Lyypekinlaituri – Vallisaari
Monipuolinen luonto- ja historiakohde esittelee Helsingin monimuotoista luontoa, mutta tarjoaa
myös parhaat näköalat mereltä Helsinkiin ja Suomenlinnaan! Pääset päivittäin Vanhan Kauppahallin
viereisestä laiturista Vallisaareen päiväretkelle. Vallisaaressa voi myös yöpyä muuntajassa,
kelluvassa ‘iglussa’ tai tentsile-majoitteessa. Telttailu on kielletty saaren muinaismuistojen ja
räjähdeonnettomuushistorian vuoksi.
Kulkuyhteydet (portoline.fi)
Majoitus (vallisaari.fi)
Majoitus (kuninkaansaari.fi)
Lisätietoja Vallisaaresta (luontoon.fi)

Helsingin kauppatori tai Vuosaaren Aurinkolahti – Söderskär
Päivittäisillä risteilyillä elokuun loppuun saakka pääsee tutustumaan viehättävään Söderskärin
saareen, ja sen majakka- ja luotsihistoriaan sekä lintuihin. Kunnioita lintujen pesimärauhaa saarella.
Kulkuyhteydet (soderskar.fi)
Lisätietoja Söderskäristä (luontoon.fi)

Päiväretket Selkämeren kansallispuistoon
Rauma – Kuuskajaskari
Rauma – Kylmäpihlaja
Pori – Säppi
Pori – Iso-Enskeri
Uusikaupunki tai Kustavi – Isokari
Luvia – Nirvo, sekä saaristolaispurjehdukset kansallispuiston alueella
Selkämeren kansallispuisto muodostuu lähes kokonaan suojellusta merialueesta. Majakkasaarilla
Rauman edustalla pääset kuitenkin tutustumaan aavan meren aaltoihin ja monimuotoiseen
luontoon. Kylmäpihlajan ja Kuuskajaskarin saarilla on myös riittävästi palveluita sellaiselle, joka
odottaa helppoa lomaretkeä ilman omien eväiden valmistelua. Hyvien kulkuyhteyksien ja
majoitusmahdollisuuksien ansiosta voit rakentaa useamman päivän loman Kylmäpihlajan
majakkahotelliin.
Heinäkuussa Porista pääsee vesibussilla joko Säpin jännittävälle majakkasaarelle avomeren syleilyyn
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tai Iso-Enskerin mäntymetsien rauhaan. Iso-Enskeri tarjoaa mahdollisuuden tarkkailla merilintuja,
uida ja patikoida rehevässä luonnossa ja pirunpellon maisemissa. Säppi on kuin matka toiseen
maahan arvokkaaseen perinnemaisemaan. Rauhallinen patikoija voi nähdä saarella arkoja
mufloneja.
Ulkosaaristossa, Isonkarin majakkasaarella voit vierailla majakassa tai tutustua hyvin
monimuotoiseen luontoon. Saarella voi myös yöpyä, ja risteilyasiakkaille on tarjolla ruokaa.
Tarvittaessa myös taksivene kuljettaa toiveidesi mukaisella aikataululla Isokariin ja takaisin!
Nirvossa näet yhdellä retkellä erilaista Selkämeren kansallispuiston luontoa. Jo matka Nirvolle
kaljaasi Ihanalla on elämys!
Kulkuyhteydet:
Kuuskajaskari ja Kylmäpihlaja (wcss.fi)
Säppi (visitpori.fi)
Iso-Enskeri (visitpori.fi)
Isokari (isokari.fi)
Nirvo (ihana.fi)
Majoitus Isokarilla (isokari.fi)
Lisätietoja Selkämeren kansallispuistosta (luontoon.fi)
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