Salo, Kemiönsaari, Parainen, Teijon ja
Saaristomeren kansallispuistot

Sundsvedja. Kuva: Sanna-Mari Kunttu

Hiljaisuuden tähtipaikat
– Lounaisrannikon elämysreitti

Anna aikaa itsellesi, ja tule nauttimaan hiljaisuuden
sesongista Salon, Kemiönsaaren ja Paraisten hienoihin
käyntikohteisiin sekä Teijon ja Saaristomeren
kansallispuistojen upeaan luontoon.
Moni matkailija saapuu etsimään hiljaisuutta rannikolle ja saaristoon
kesällä, mutta rauhallisin aika koittaa syksyllä ja jatkuu talven yli kesän
kynnykselle saakka.
Hiljaisuus ei tarkoita äänettömyyttä. Se voi olla tuulen huminaa puun
latvuksissa, lumisateen hentoa rapinaa, kalan tuikahdus vedessä
tai pöllön kaukaista huhuilua. Ne kuullakseen on pysähdyttävä ja
annettava aistien herkistyä. Hiljaisuuden aistii parhaiten hämärässä ja
pimeässä. Rannikolla ja saaristossa oletkin valosaasteen ulottumattomissa. Rauhan täydentää meren yllä kaartuva tähtitaivas ja toisinaan
myös revontulet – näky, jolle rannikolla ja saaristossa ei ole esteitä.
Ota tästä parhaat vinkit, minne hiljaisuutta kannattaa lähteä aistimaan.
Hiljaisuuden sesonki on oiva vastalääke melu- ja valosaasteelle.
> Tutustu tarkemmin reitin elämyksiin virtuaalioppaassa
(storymaps.arcgis.com)
> Katso esittelyvideo reitistä (youtube.com)
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Hyyppärän harjualue sijaitsee Salon
Kiikalassa. Kultalähde on Hyyppärän
suojellun harjualueen pieni helmi ja yksi
Etelä-Suomen merkittävimmistä lähteistä.

Kuva: Jarmo Markkanen

1. Kultalähde Salossa

Harjualueen luontopolku vie Kultalähteelle.
Luontopolun kaksi vaihtoehtoista reittiä (2,7 km ja
1,8 km) ovat vaativia korkeuserojen vuoksi ja sopivat
kaikenikäisille hyväkuntoisille henkilöille.

Huomioi, että Kultalähteen rannalla kasvaa
uhanalaisia kasveja ja ranta on herkkä kulumiselle.
Lähdettä ei tule kiertää sen rantoja myöten. Kalastus
lähteellä on kielletty. Kohteessa ei ole talvikunnossa
pitoa.

Lähteellä kävijä voi pimeän aikaan nähdä taivaan
tähtien heijastuvan lähteen tyynestä pinnasta.
Syksyisin luontopolulla harjumetsän syvät virheät
värit sykähdyttävät. Keväisin kulkija saa nauttia
sinivuokkomerestä.

Nähtävyydet ja palvelut

• Hyyppärä-Kultalähteen luontopolku (visitsalo.fi)
• Järvi-Salon palvelut (visitsalo.fi)

Sijainti ja yhteydet

• Oinasjärventie 366, Salo (pysäköintialue)
• Saapumisohjeet ja kartta (visitsalo.fi)

Yksi Varsinais-Suomen korkeimmista kohdista,
joka kohoaa 140 metriä merenpinnan yläpuolelle,
sijaitsee Hyyppärässä.

Teijossa kevät, syksy ja talvi ovat hiljaisuuden etsijän parasta aikaa. Kansallispuiston monipuolinen luonto sekä lukuisat
reitit, aktiviteetit ja palvelut tarjoavat niin
yksin kuin perheen kanssa retkeilevälle
virkistäviä ja rentouttavia kokemuksia.

Rauhoitu rahkasammaleen tuoksussa suolla. Kävele
järvien ympäri ja uskaltaudu elvyttävän viileään
luonnonveteen. Taivalla lumikengillä tyynessä
talvimaisemassa.
Teijon kansallispuistossa kulkija kokee luonnonrauhan lisäksi historiallisten ruukkikylien
nykyelämää. Pyöräilijöiden Rannikkoreitti kulkee
Salosta Kirjakkalan ruukkikylään, josta lähtee reittejä
kansallispuiston metsien siimeksiin.
Koe tähtitaivas yöpymällä kansallispuistossa
kämpässä, teltassa tai Tentsilessa. Ulkoilun jälkeen

Kuva: Jasmin Yuchun

2. Teijon kansallispuisto

hyvä uni tulee myös Kirjakkalan, Teijon ja Mathildedalin ruukkikylien majapaikoissa.

Nähtävyydet ja palvelut

• Teijon kansallispuisto (luontoon.fi)
• Teijon ruukkikylien palvelut (visitsalo.fi)

Sijainti ja yhteydet

• Teijon luontokeskuksen osoite:
Matildanjärventie 84, Mathildedal (Salo)
• Bussilla ja autolla (luontoon.fi)
• Pyöräreitti ja -vuokraus (rannikkoreitti.fi)
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Taalintehtaan Senatsberget on jylhä kallio, jolta
avautuu henkeäsalpaava näköala Kemiönsaaren
metsäiseen sydämeen ja Saaristomerelle.
Senatsbergetin näkötornille ja laavulle johdattava
hyvinvointipolku on yksi saaren monipuolisimmista ja pisimmistä luontopoluista.

Kuva: Sanna-Mari Kunttu

3. Senatsberget
Taalintehtaalla

Hyvinvointipolun opastauluissa kerrotaan, miten
luontopolulla kulkien voi virkistyä ja rentoutua
ja miten luonnossa oleskelu ja luonnon monimuotoisuus vaikuttavat ihmisen terveyteen.

Nähtävyydet ja palvelut

Senatsbergetin kallion juurelta löydät polttopuukatoksen. Ota halkoja mukaan kallion laelle, missä
voit tehdä tulet hirsilaavun nuotiopaikalla. Keltaisilla
merkeillä merkityn rengasreitin pituus on 6,3 km ja
kiertosuunta on myötäpäivään. Tutustu tarkemmin
polun reittiin ja hyvinvointivinkkeihin tarinakartan
avulla (visitkemionsaari.fi).

Sijainti ja yhteydet

• Hyvinvointipolun lähtöpaikan vieressä ja laavulta
noin 3 km päässä sijaitsevalla Taalintehtaan
kylällä on kattavat palvelut (visitkemionsaari.fi).

• Senatsbergetin hyvinvointipolun lähtöpaikan osoite:
Tullinmäentie 3, Taalintehdas (Kemiönsaari). Lisäksi
pysäköintipaikka Hertsbölentiellä lähellä laavua.
• Bussi-, auto- ja lauttaliikenne (visitkemionsaari.fi)
• Pyörävuokraus ja -reitti (rannikkoreitti.fi)
• Taalintehtaan vierassatama (visitkemionsaari.fi), josta
hyvinvointipolun alkuun 400 m ja laavulle n. 3 km.

Sundsvedjan laavun luontopolulta aukeaa suuren
moiset näköalat Purunpään luonnonsuojelu
alueelle ja Saaristomerelle. Luontopolku sijaitsee
Söderlångvikin kartanon mailla. Kemiönsaaressa.
Kartanon muilla luontopoluilla voi tutustua myös
alueen viehättäviin rakennuksiin, pronssikautisiin
hautoihin ja sota-ajan lentoasemaan.

Vaella kartanolta omenapuutarhojen läpi merenrantaan. Kipua metsäpolkua pitkin Långviksuddenin
kalliolle, jossa hirsinen laavu tulipaikkoineen
sijaitsee. Kartanolta laavulle on noin 2,5 km matka.
Polulla on hyvät merkinnät, ja laavu on erinomainen
paikka tähtien tarkkailuun.
Söderlångvik sijaitsee pyöräilijöiden suosiman
Rannikkoreitin varrella – piipahda pyöräretkellä

Kuva: Sanna-Mari Kunttu

4. Sundsvedja
Söderlångvikissa

kauniissa kartanomiljöössä ja vietä eväs- ja huilitauko Sundsvedjan laavulla.
Toukokuusta syyskuuhun voit myös tutustua
merkittävän kulttuurimesenaatin Amos Andersonin
henkilöhistoriaan ja taidekokoelmaan Söderlångvikin
museossa. Kartanon kahvila-ravintolassa voi nauttia
lounasta ja ostaa retkievääksi paikallisia herkkuja
ympäri vuoden.
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Nähtävyydet ja palvelut

Sijainti ja yhteydet

• Söderlångvik (soderlangvik.fi)

• Kartanon osoite: Amos Andersonintie 2,
Dragsfjärd (Kemiönsaari)
• Bussi- ja autoliikenne (visitkemionsaari.fi)
• Pyöräreitti ja -vuokraus (rannikkoreitti.fi)
• Vieraslaituri (soderlangvik.fi)

Kemiönsaaren Vänö on oikea paratiisisaari
rauhaa etsiville. Saaressa asuu vain viitisentoista asukasta, ja viileinä vuodenaikoina
elämänmeno saaressa on hyvin hiljaista.

Kuva: Sanna-Mari Kunttu

5. Vänö

Saaressa kulkee kaksi viitoitettua luontopolkua.
Pidempi polku tekee osittaisen ympyrälenkin
lammaslaidunten, tervalepikon ja karujen kallioiden
kautta. Toinen luontopolku johdattaa saaren
kaakkoisosiin kärrypolkua pitkin tervantuoksuiselle
kappelille ja uimarannalle. Nykyinen kappeli on
vuodelta 1975, mutta historiatiedot kertovat, että
samalla paikalla on ollut kappeli jo 1600-luvulla.

kioski on auki ainoastaan kesäaikaan. Jos kaipaat
lisäjännitystä, osallistu kansanperinnettä ja
jännittäviä tarinoita sisältävälle opastetulle Vänön
Kummituskierrokselle.

Saareen tulevan kannattaa varata vierailuunsa
aikaa vuorokausi tai kaksi ja tilata mökkimajoitus
etukäteen. Vierailijan on hyvä varustautua riittävillä
ruokatarvikkeilla, sillä saaren pieni elintarvike

• Yhteysalus Kasnäsista (lautta.net)
• Bussi-, auto- ja lauttaliikenne (visitkemionsaari.fi)
• Vierassatama (visitkemionsaari.fi)

Nähtävyydet ja palvelut
• Vänö (vano.fi)

Sijainti ja yhteydet

Saaristomeren kansallispuiston monipuolisin saari on suosittu vierailukohde kesällä.
Viileinä vuodenaikoina Kemiönsaaren Örössä
on erilaista, rauhallista ja seesteistä, ja saaren
luonnon voi kokea täydessä hiljaisuudessa.

Saaressa kulkija voi keväällä ja syksyllä nähdä
rannoilla ja luodoilla monia arktisia lintulajeja ja
hylkeitäkin. Örön reiteillä on helppo kävellä ja
pyöräillä talvellakin samalla tutustuen vanhoihin
metsiin, nummiin ja kivikkorantoihin.

Kuva: Jarmo Vehkakoski

6. Örö

Kulje Lyhyttä ja Pitkää Ikävää, eli saaren mukulakiviteitä pitkin, sotilaiden jalanjäljissä ja tutustu
rannikkopuolustuksen historiaan Venäjän tsaarien
ajoilta nykypäivään saakka. Vanhat kasarmialueen
rakennukset, järeät Obuhov-tykit ja linnoitus
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Nähtävyydet ja palvelut

rakennelmat ovat säilyneet hienosti. Horisontissa
siintää legendaarinen Bengtskärin majakka, jonka
kohtalossa Öröllä oli ratkaiseva merkitys.

• Majoitus, sauna, ravintola, puoti ja
opastetut retket (visitoro.fi)
• Telttailualue, reitistö ja näyttelyt (luontoon.fi)

Saaressa on runsaasti uhanalaisia kasvilajeja
ja luontotyyppejä sekä arvokasta rakennettua
kulttuuriperintöä, joten vierailijan on tärkeää huomioida kansallispuiston järjestyssäännöt maastossa ja
vesillä liikkuessaan.

Sijainti ja yhteydet

• Reittiliikenne Kasnäsista ja muut
kuljetuspalvelut (luontoon.fi)
• Bussi-, auto- ja lauttaliikenne (visitkemionsaari.fi)
• Vierassatama (visitoro.fi)

Iurima Ultima – eteläisin ja lähimpänä
merta. Tämä vanha Jurmon nimitys juontaa
juurensa keskiajalle, jolloin saaressa,
mitä todennäköisimmin, oli jo vakinaista
asutusta. Talvella saaressa voi nauttia
täydestä hiljaisuuden sesongista.

Kuva: Sampo Kiviniemi

7. Jurmo

Nykyisin Paraisiin kuuluvan Jurmon pitkä historia
on näkyvissä saaressa tänäkin päivänä, muun
muassa mystisissä kivikehissä, kappelin raunioissa,
kalastusrakennelmissa ja lentokentän raunioissa.
Jurmon kulttuuripolku vie vierailijan retkelle saaren
jännittävään menneisyyteen.

Jurmossa vieraillessa on hyvä ottaa huomioon saaren
herkkä luonto ja kulkea merkittyjä polkuja pitkin.
Yhteysalus Jurmoon lähtee Nauvon Pärnäisistä,
jonne pääsee Turusta ja Paraisilta Saaristobussilla.
Yhteysalus kulkee ympäri vuoden, ja matka kestää
noin kolme tuntia.

Jurmon luonto tekee vaikutuksen perinnemaisemillaan, lähes puuttomilla kanervanummillaan sekä
laajoilla kivikkorannoillaan. Ennen nummilla laidunsi
karja, nykyään myös lauma alpakoita. Jurmossa voi
kohdata laiduneläinten ohella hylkeitä ja lukuisan
määrän eri lintulajeja. Saaressa käykin runsaasti
vierailijoita kesän veneily- ja lomakauden lisäksi
myös lintujen kevät- ja syysmuuton aikaan.

Nähtävyydet ja palvelut

Jurmon saari on koko Suomen halki kulkevan
Salpausselän viimeinen maanpäällinen jatke. Saaren
itä- ja länsikärki kuuluvat Saaristomeren kansallispuistoon. Kansallispuiston luontotuvan näyttelyssä
vierailijalle on tarjolla paljon tietoa kasveista,
eläimistä ja ympäristön muutoksesta.

Sijainti ja yhteydet

• Saaristomeren kansallispuiston luontopolut,
luontotupa ja telttailualue (luontoon.fi)
• Majatalo (jurmoinn.fi)
• Vuokramökit (jurmo.com)
• Jurmon kulttuuripolku (outdooractive.com)
• Tutustu Jurmoon virtuaaliretkellä
(earth.app.goo.gl, englanniksi)

• Yhteysalus Nauvon Pärnäisistä (lautta.net)
• Bussi-, auto- ja lauttaliikenne (visitparainen.fi)
• Vierassatama (jurmo.com)
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Kun pimeys laskeutuu saaristoon, avautuu
Paraisten saaristokaupunkiin kuuluvassa
Brännskärissä upea tähtitaivas. Tähtitaivaan alla
voit nauttia myös henkeäsalpaavan kauniista
saaristoluonnosta, merestä ja hiljaisuudesta.

©Living Archipelago

8. Brännskär

Brännskärin saaressa on vanha kalastajatila, jonka
kauniista rakennuksista ja perinteisestä miljööstä
vierailijat pääsevät nauttimaan. Pienimuotoisen
käyntisataman kahvilassa on tarjolla tuoretta leipää
ja savustettua kalaa. Kahvila on kesäaikaan avoinna
joka päivä, touko- ja syyskuussa viikonloppuisin.

tiön kanssa, joka on yksi saaren omistajista. Kesällä
saarella järjestetään musiikki- ja teatteritapahtumia.
Paraisiin kuuluva Brännskär sijaitsee noin neljä kilometriä Nauvon Kirjaisista etelään. Saarelle kuljetaan
yhteysaluksella ympäri vuoden Kirjaisista, ja matka
kestää noin parikymmentä minuuttia.

Luontopolulla voit tutustua saaren vaihtelevaan
luontoon reheväkasvuisesta metsästä jäkälävaltaisiin
metsiin ja kalliorannoista hiekka- ja sorarantoihin.
Sekä lapset että aikuiset viihtyvät saaren poluilla tai
vaikkapa kalastusretkellä.

Nähtävyydet ja palvelut

• Tutustu Brännskäriin virtuaaliretkellä
(earth.app.goo.gl, englanniksi)

Sijainti ja yhteydet

• Yhteysalus Nauvon Kirjaisista (lautta.net)
• Bussi-, auto- ja lauttaliikenne (visitparainen.fi)
• Vierassatama (brannskar.fi)

Brännskärissä asuu kaksi perhettä ympäri vuoden.
Perheet tarjoavat palveluita matkailijoille kaikkina
vuodenaikoina yhteistyössä Turunmaan Saaristosää-

9. Nauvo

Kuva: Katri Lehtola

Viileinä vuodenaikoina Nauvossa on runsaasti
tilaa, rauhaa ja hiljaisuutta. Nauvo on loistava
paikka leppoisille kävelyretkille, muutto
lintujen tarkkailuun sekä tähtien katseluun.

Nauvon luonto- ja kulttuuripoluille on helppo
lähteä vierassatamasta ja torin laidasta. Poluilla on
mielenkiintoista nähtävää kuten jatulintarha, pronssikautinen hauta, taidemaalari Victor Westerholmin
lapsuudenmaisemat ja vanha Ernhomin kylä. Nauvon
luonto vaihtelee sisäsaariston rehevästä maisemasta
ulkosaariston karuihin kallioluotoihin ja vanhan
kirkonkylän maisemista avariin peltonäkymiin.

Suosittu Saariston Sadonkorjuujuhla järjestetään
Nauvossa syksyisin, jolloin Nauvon tori ja Nauvon
kylän eteläsatama täyttyvät paikallisista herkuista,
myyntikojuista ja vierailijoista.
Nauvon satamasta liikkennöi ympäri vuoden
yhteysalus, jolla pääsee muiden muassa Seilin
saarelle. Kesällä Nauvon satamasta pääsee myös
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Sijainti ja yhteydet

Turkuun ja Gullkronan saarelle. Nauvon Pärnäisten
satamasta pääsee ympäri vuoden yhteysaluksella
aina Utöhön saakka. Nauvon Kirjaisten satamassa on
huoltosatama, kahvila, kyläkauppa ja luontopolku,
ja Kirjaisista pääsee yhteysaluksella muun muassa
Berghamniin ja Saaristomeren kansallispuistoon.

•
•
•
•
•

Lauttaliikenne (lautta.net)
Bussi-, auto- ja lauttaliikenne (visitparainen.fi)
Saariston rengastiet (visitparainen.fi)
Pyhän Olavin merireitti (outdooractive.com)
Vierasvenesatamat (visitparainen.fi)

Nähtävyydet ja palvelut

• Visit Parainen (visitparainen.fi)
• Nauvon luonto- ja kulttuuripolut (visitparainen.fi)
• Tutustu Nauvon Finbyn jatulintarhaan
virtuaalikierroksella (earth.app.goo.gl, englanniksi)

Korppoossa matkailijaa sykähdyttävät
syksyinen tyrskyävä meri ja talven luoma
hiljaisuus. Korppooseen on helppo tulla
kaikkina vuodenaikoina kahdella lautalla
Paraisilta. Pääsaarelta Kyrklandetilta
löytyy hyvin palveluita ympäri vuoden.

Paraisten saaristokaupunkiin kuuluvassa
Korppoossa eletään vilkasta yhteisöllistä elämää,
mikä houkuttelee lapsiperheitä sekä taiteilijoita ja
yrittäjiä asumaan kylään. Österretaisissa sijaitseva
Paljasjalkapolku esittelee kotimaisten ja ulkomaisten
taiteilijoiden teoksia, jotka kertovat ihmisen
suhteesta luontoon ja luonnon vaikutuksesta
ihmiseen.
Saaristokeskus Korpoströmiin tutustumisen yhteydessä voi vierailla myös ruotsalaisten ja venäläisten
välisen vuonna 1743 käydyn kuuluisan meritaistelun
muistomerkillä. Vanhempaan kulttuuriin voi tutustua
myös Kyrklandetin kotiseutumuseossa ja 1400-luvun
harmaakivikirkossa.

Kuva: Katri Lehtola

10. Korppoo

Korppoossa on useita erilaisia majoitusvaihto
ehtoja kuten viehättäviä hotelleja, idyllisiä bed &
breakfasteja sekä vuokramökkejä. Veneilijät yöpyvät
mielellään vierasvenesatamissa hyvien palveluiden
äärellä. Suosittu Saariston rengastie -reitti kulkee
myös Korppoon Kyrklandetin halki.

Nähtävyydet ja palvelut

• Visit Parainen (visitparainen.fi)
• Paljasjalkapolku (barfotastigen.com)
• Saaristokeskus Korpoström (skargardscentrum.fi)

Sijainti ja yhteydet
•
•
•
•
•

Lauttaliikenne (lautta.net)
Bussi-, auto- ja lauttaliikenne (visitparainen.fi)
Saariston rengastie (visitparainen.fi)
Pyhän Olavin merireitti (outdooractive.com)
Vierasvenesatamat (visitparainen.fi)
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Kaipaatko rentoutusta ruumiille ja
mielelle? Houtskari on oikea paikka
sinulle. Tule nauttimaan hiljaisuudesta,
luonnosta ja kauniista kylämaisemista.

Paraisiin kuuluvassa Houtskarissa on monia
sympaattisia pieniä kyliä, kuten Hyppeis ja Björkö,
jotka molemmat tunnetaan kauniista venevajoistaan,
ja Björkö myös lampaistaan. Luonto on Houtskarissa
vaihtelevaa, ja eri kasvilajien runsaus ja harvinaiset
kukat yllättävät ja viehättävät erityisesti kevätaikaan.
Houtskarin rehevissä metsissä kasvaa paljon marjoja
ja sieniä, joten syksyisellä retkellä korisi todennäköisesti täyttyy nopeasti.
Borgbergetin näkötornista avautuu upeat
näkymät Ahvenanmaalle. Näkötorni on suosittu
muuttolintujen katselupaikka ja hyvä paikka myös
Linnunradan katseluun pimeään aikaan.
Houtskarissa asuu nykyään puolensataa asukasta ja
lomakausina paljon vapaa-ajan asukkaita. Todennäköisesti Houtskarissa on ollut ruotsalaisia siirtokuntia
jo 1200-luvulla, ja joidenkin nykyisten kylien juuret
juontavatkin aina keskiajalle saakka.

Kuva: Katri Lehtola

11. Houtskari

Nähtävyydet ja palvelut

• Visit Houtskar (visithoutskar.fi)
• Visit Parainen (visitparainen.fi)

Sijainti ja yhteydet
•
•
•
•

Lauttaliikenne (lautta.net)
Bussi-, auto- ja lauttaliikenne (visitparainen.fi)
Saariston rengastie (visitparainen.fi)
Vierasvenesatama (visitparainen.fi)

> Tutustu myös muihin lounaisrannikon
elämysreitteihin (visitkemionsaari.fi)
> Katso video kaikista elämysreiteistä
(youtube.com)
> Visit Salo (visitsalo.fi)
> Visit Kemiönsaari (visitkemionsaari.fi)
> Visit Parainen (visitparainen.fi)
> Metsähallitus (luontoon.fi)

Houtskarissa on mahdollisuus nauttia joogasta
ja saunomisesta muulloinkin kuin kesäsesongin
aikaan. Voit valita bed & breakfastin, vuokramökin,
yöpymisen hotellissa tai viettää vaikka lammaspaimenloman. Mossalassa voi majoittua leirintä- ja
asuntovaunualueella. Kesäisin voit matkustaa
Mossalasta lautalla Iniön puolelle. Suosittu Saariston
rengastie, jonka voi kiertää pyörällä, bussilla tai
autolla, kulkee Houtskarin läpi kesäkausina.

Lounaisrannikon elämysreitit on toteutettu Coastal Bootcam -hankkeessa,
joka on Salon, Paraisten, Kemiönsaaren ja Metsähallituksen yhteistyöhanke.
Hanke on Euroopan maaseuturahaston rahoittama.
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