
Sommarö naturstig, 
Kvarkens världsarvsområde
Sommarö naturstig berättar om vår krigshistoria och tar dig 
till lavrik granskog, ut på karga klippor, till en skogstjärn och 
havsstranden, där du hittar spår efter den senaste istiden. 

Sommarö fungerade åren 1940–2000 
som försvarsmaktens ammunitionsdepå 
och kustartilleriets fort. Från försvars-
maktens tid finns ännu minnen, såsom 
kanonplattformer, en stor brygga, Som-
marö vaktstuga och ett minnesmärke. 

Naturstigen tar dig över en öppen 
hällmark, där det finns spår efter såväl 
fortets verksamhet som den senaste 
istiden. I den lavrika granskogen är det 
svalt också under en het sommardag. 
Här omges du av len fågelsång, även om 
det är svårt att få syn på själva fåglarna. 

I slutet av sommaren kan du äta 
blåbär under utflykten och på hösten 
plocka svamp. Stigen går runt en liten 

skogstjärn, där grodor håller till på 
våren. I en bäck som leder ut i havet 
kan det finnas abborrar och mörtar, 
som stiger upp i bäcken för att leka. Vid 
rastplatsen finns ett skärmskydd och en 
eldplats, där du kan söka skydd för regn. 
Du kan också vandra en längre rutt, som 
delvis följer en allmän sandväg och går 
till Sommarösunds badstrand. Vid denna 
led finns en liten jättegryta. På en del av 
stigarna kan man röra sig med rullstol 
och barnvagn.

#kvarken #merenkurkku 
#kvarkenworldheritage

TOP 3
1. Matpaus vid havsstranden

2. Fågelsång och grodkväk på våren

3. Beundra räfflor i berget längs 
naturstigen

ANVÄNDNINGSTID
Rekommenderad besökstid 
våren - sommaren - hösten.

STARTPLATS
Parkeringsplatsen vid Sommarö hyrstuga.

LÄNGD 1,5 km | 2,4 km | 7 km

TIDSÅTGÅNG 1–2,5 –3 h

SVÅRIGHETSGRAD Lätt.
Leden är lätt att vandra, och den läm-
par sig väl också för exempelvis barn
familjer. Höjdskillnaderna är små. I de 
blötare områdena finns spångar, och en 
del av stigarna är belagda med flis. 

RUTTMARKERINGAR OCH SKYLTNING
Orange och blå färgmarkeringar.

UTRUSTNING
Vi rekommenderar stadiga skor 
och på sommaren kläder som 
håller myggen på avstånd. 

SÄKERHET
• Stenar, brobanor, trappor och spångar 

kan vara hala vid och efter regn samt på 
vintern.

• Läs mer om säkerhet och friluftsliv 
www. utinaturen.fi/sakerhetsaspekter

INSTRUKTIONER OCH REGLER
• Allemansrätten gäller i området. 

• Förbjudet att göra upp öppen eld då det 
råder varning för skogsbrand.

• Sällskapsdjur ska hållas kopplade.

• Förbjudet att färdas med motorfordon 
med undantag av de vägar som är 
avsedda för ändamålet.

1,5 km 
2,4 km 
7 km

1–2,5 
–3 h lätt

http://www.utinaturen.fi/sakerhetsaspekter
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 2

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 0

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 1

		Hyväksyttiin: 29

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Tarkistettava manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Tarkistettava manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
