
Kemiönsaari, Parainen, Salo, Teijon 
ja Saaristomeren kansallispuistot

Merikotkan kierros 
– Saaristomeren veneily- ja melontareitti
Koe lounaisrannikon idylliset kylät sekä Saaristomeren 
ja Teijon kansallispuistojen kauniit maisemat. Vesireitti 
Kemiönsaaren, Suomen suurimman mereisen saaren, ympäri 
kulkee kolmen kunnan Salon, Kemiönsaaren ja Paraisten 
alueella. Merikotkan kierroksen voi tehdä moottori- ja 
purjeveneellä, kajakilla ja SUP-laudalla meloen tai vaikka 
soutaen. Merikotka on Saaristomeren kansallispuiston 
tunnuseläin – tule merikotkan maisemiin kokemaan 
Saaristomeri, yksi Suomen kansallismaisemista.

 > Tutustu tarkemmin reitin elämyksiin virtuaalioppaassa 
(outdooractive.com)
 > Katso esittelyvideo reitistä (youtube.com)
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Reitin yleiskuvaus
Merikotkan kierros on pitkähkö vesireitti, jolla 
liikenne- ja sääolosuhteet voivat vaihdella 
suuresti. Kemiönsaaren pohjoisen ja itäisen 
osan ympäri kulkevat etapit ovat mantereen ja 
saarien suojaamia kapeampia reitin osuuksia. 
Eteläisillä ja läntisillä reitin etapeilla pääsevät 
puhaltamaan Hangon läntisen sekä Peimarin 
ja Gullkronan selkien tuulet, mikä on hyvä 
ottaa huomioon matkaa suunnitellessa.

Kesäaikana useimmat Merikotkan kierroksen kylät 
ja satamat tarjoavat monipuolisia palveluita venei-
lijöille ja melojille – ja Lounais-Suomen luonto on 
kukkeimmillaan. Keväällä ja syksyllä reitin varrella on 
palveluita vähemmän, mutta silloin on mahdollisuus 
kokea rannikon kylien rauhallista elämänmenoa ja 
Saaristomeren ainutlaatuisen luonnon heräämistä tai 
värikästä ruskan aikaa.

Merikotkan kierros koostuu kahdeksasta 
etapista. Kierroksen kokonaismatkaksi tulee noin 
155 kilometriä. Reitin alkupuolen etapeilla Salon 
rannikon idylliset kylät ja niiden nähtävyydet ovat 
helposti saavutettavissa. Reitin keskiosan etapeilla 
vieraillaan Kemiönsaaren kylissä sekä Saaristomeren 
kansallispuiston saarissa, joissa odottavat mukavat 
retkisatamat ja luontopolut. Reitin loppupuolella on 
vähemmän satamia ja palveluja tarjolla, mutta sitäkin 
enemmän maaseutumaisemien luonnonrauhaa.

Veneile ja melo rannikon ja saariston luontoa, paikal-
lisia asukkaita ja toisia vieraita kunnioittaen. Lue 
Retki- ja Veneilyetiketistä ohjeet ja vinkit kestävään 
ja vastuulliseen matkailuun. Jokaisenoikeudella 
saa muun muassa veneillä, uida, onkia, liikkua 
metsissä, oleskella ja yöpyä tilapäisesti alueille, joilla 
liikkuminenkin on sallittu. Teijon ja Saaristomeren 
kansallispuistojen saarissa voi majoittua ja leiriytyä 
vain tarkoitukseen osoitetuilla paikoilla. 

Palvelut
Varaa kierrokseen riittävästi aikaa, jotta ehdit 
tutustua reitin varren lukuisiin mielenkiintoisiin 
kulttuuri- ja luontokohteisiin. Kesäkuukausina 
vierasvenesatamat ja majoituspaikat ovat suosittuja, 
joten tiedustele yöpymismahdollisuutta ajoissa, 
varsinkin jos aiot yöpyä muuten kuin veneessä tai 
teltassa. Kesäsesongin ulkopuolella vierasvenesa-
tamat ja osa majoituspaikoista on kiinni tai auki vain 
etukäteissopimuksesta, kuten osa reitin varren muis-

takin kohteista ja palveluista. Tarkista ajantasaiset 
aukioloajat kohteiden ja palveluiden nettisivuilta. 
Suunnittele matkasi huolellisesti eli varaa 
majoitukset etukäteen ja tarkista telttailupaikkojen 
sijainti. Ota huomioon, että Teijon ja Saaristomeren 
kansallispuistojen saarissa voi majoittua ainoastaan 
veneessä ja telttailupaikoilla. 

Turvallisuus 
Merikotkan kierroksella on sekä suojaisia että avoi-
mempia etappeja. Tuuliolosuhteet muuttuvat niiden 
mukaisesti. Seuraa sääennusteita säännöllisesti. 
Lähde liikkeelle vain ehjällä ja huolletulla kalustolla 
ja asianmukaisilla pelastusvälineillä. Liiku reitillä 
vesiliikennesääntöjen mukaisesti varovaisuutta 
noudattaen. Reitti noudattaa pääsääntöisesti 
merikarttoihin merkittyjä veneväyliä (alin syvyys 
2,9 m), mutta on kuitenkin vain viitteellinen. Merellä 
navigoidessa tulee aina käyttää merikarttaa navi-
gaattorin ohessa. Väylältä poikkeaminen satamiin 
ja vierailukohteisiin tapahtuu kunkin sataman ja 
vieraslaiturin lähestymisreitin ja -ohjeen mukaisesti. 

Reitin lähtö- ja päätepisteen, Vuohensaaren, 
kohdalla syvyys on noin 1,8 m. Purjehtijoille 
suositellaan Merikotkan kierroksen aloittamista 
Salon Mathideldedalin tai Särkisalon satamista, 
Kemiönsaaren Taalintehtaalta tai Kasnäsistä tai 
Paraisten Portista. Pungbölen sillan alikulkukorkeus 
on 15,4 m, Strömman kanavasillan 3,4 m ja Strömman 
museosillan 2,1 m. Strömman kanavan sillan 
avauksen yhteystiedot löytyvät Väyläviraston sivuilta. 

Suojaudu punkeilta eli puutiaisilta ja tee joka ilta 
punkkitarkastus. Punkit viihtyvät erityisesti rannikko- 
ja saaristoalueilla. 

Vinkit
Merikotkan kierroksen voi aloittaa Salon Vuohen-
saaren lisäksi monesta reitin kohteesta. Veneiden 
ja kajakkien vuokrausta on tarjolla Taalintehtaalla 
ja Kasnäsissa, Mathildedalissa taas vuokrataan 
kajakkeja ja SUP-lautoja. Teijon ja Saaristomeren 
kansallispuistojen yhteistyötahot tarjoavat 
välineiden vuokrausta sekä monia muita palveluita. 
Ölmosin ranta Kemiönsaaressa on oivallinen 
lähtöpiste kajakilla ja SUP-laudalla reitille lähteville. 
Melojilla on mahdollisuus valita suojaisempia ja 
lyhyempiä reittejä kohteiden välillä kuin mitä tässä 
reittiohjeessa on esitetty. ”Oikoreitti” Lövön sillan 
kautta lyhentää kierrosta noin 10 km.
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Lähtö- ja päätepiste
Reitin lähtö- ja päätepiste sijaitsee Salon Vuohensaa-
ressa, osoitteessa Satamakatu 102. Vuohensaareen 
on matkaa Salon keskustasta 4,4 km. Opasteet 
Vuohensaareen löytyvät Saloon tulevilta pääteiltä. 
Vuohensaareen johtavan Satamakadun varrella 
Salonjoessa on asfaltoitu veneluiska. Veneluiska 
löytyy keskustan ja Vuohensaaren puolivälistä, ja 
sen vieressä on vartioimaton parkkipaikka. Kartassa 
veneluiskan ja parkkipaikan kohdalla P-merkki. 

Linkit 
 • Retkietiketti (luontoon.fi)
 • Veneilyetiketti (luontoon.fi)
 • Väylävirasto (vayla.fi)
 • Sää ja varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi)
 • Melo turvallisesti (luontoon.fi)
 • Veneile turvallisesti (luontoon.fi)
 • Suojaudu punkeilta (luontoon.fi)
 • Salon opaskartta (kartta. salo.fi) 

1. Etappi  
Vuohensaari–
Mathildedal
Merikotkan kierros alkaa Salon Vuohensaaren 
virkistyalueelta ja jatkuu Teijon kansallispuiston 
saarien lomitse kohti Teijon ja Mathildedalin 
kyliä. Etapilla näet korkeita kalliorantoja, pieniä 
ja isoja saaria ja voit vierailla historiallisten 
ruukkikylien ainutlaatuisissa miljöissä.

Vuohensaaressa on muun muassa leirintä- ja 
telttailualue, kahvila-ravintola, luontopolku, 
minigolf-rata sekä uimaranta. Hiekkarannalta on 
helppo lähteä melomaan ja lähdettäessä oikealla 
niemenkärjessä näkyy Vaisakon luonnonsuojelualue 
jalopuumetsikköineen. 

Rauvolanselän lahdessa, Purilanjoen suulla, sijaitsee 
osa Viurilanlahden luonnonsuojelualueesta, joka on 
tärkeä lintujen muutonaikainen kerääntymisalue. 

Reitti jatkuu Teijon kansallispuiston saarien 
Papinsaaren ja Mäntysaaren ohi Vartsalansaaren 
päässä sijaitsevalle Kaisaarelle, jonka hiekkarannalle 
voi rantautua kajakeilla ja pienillä veneillä. Kaisaari 
kuuluu Teijon kansallispuistoon, ja saaresta löytyy 
laavu ja tulipaikka (ei puuhuoltoa). 

Matka jatkuu Kirjakkalanselällä kohti Teijon 
ruukkikylää, jossa silmää viehättävät yksi Suomen 
kauneimmista rokokookauden kartanoista, Suomen 
pienin kivikirkko ja useat muut kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaat rakennukset. Teijon ruukkikylään 

tutustumisen jälkeen voit piipahtaa tai vaikka 
yöpyä Teijon kansallispuiston saaressa Isoholmassa, 
josta löydät nuotiopaikat, laavut sekä käymälät. 
Isoholmasta on reilun parin kilometrin matka 
Mathildedaliin.

Mathildedalin ruukkikylä täyttää niin historiasta, 
kulttuurista kuin luonnostakin nauttivan aistit. 
Kylästä löydät vanhoja ruukkirakennuksia, pitkiä 
tammikujia, pieniä puoteja ja kädentaitajien 
uniikkeja tuotteita.  Tässä hyväntuulisessa ruukki-
kylässä voit nauttia artesaaniruuasta, näyttelyistä, 
tasokkaista majoituspalveluista sekä keskuspuiston 
liikuntamahdollisuuksista. Kylästä on helppo pääsy 
Teijon kansallispuiston reiteille metsien, järvien ja 
soiden maisemiin.

Vinkit ja linkit
 • Vuohensaari (vuohensaari.fi)
 • Teijon kansallispuisto (luontoon.fi)
 • Teijo (visitsalo.fi)
 • Mathildedal (visitsalo.fi)
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https://www.luontoon.fi/retkietiketti
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc/veneilyetiketti
https://vayla.fi/vaylista/vesivaylat/kanavat/aukioloajat
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc/vesillaretkeily
https://www.luontoon.fi/veneily
https://www.luontoon.fi/retkeilynabc/turvallisuus/punkeiltasuojautuminen
https://kartta.salo.fi/ims
https://www.vuohensaari.fi
https://www.luontoon.fi/teijo
https://visitsalo.fi/teijon-ja-kirjakkalan-ruukkikylat
https://visitsalo.fi/mathildedalin-ruukkikyla
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2. Etappi  
Mathildedal–Ulkoluoto
Merikotkan kierroksen etappi 2 vie sinut 
Mathidedalista Särkisalon saariin Isoluotoon, 
Ulkoluotoon ja Pettuun nauttimaan leppoisasta 
saaristoelämästä. Matkallasi kuljet halki 
historiallisen Strömman kanavan, joka 
erottaa Salon ja Kemiönsaaren toisistaan.
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Istu ihailemaan auringonlaskua, lähde pyöräretkelle 
eri saarille tai tutustu Särkisalon rantoihin, upeisiin 
näköalakallioihin tai monipuoliseen luontoon. 
Alue tunnetaan myös hyvistä kalavesistään. Etapin 
päätepisteenä on Algrundetin pieni saari Niksaaren 
ja Ulkoluodon välissä. Saaressa on vieraslaituri ja 
kahvila-ravintola palveluineen. Algrundetissa on 
kummallakin puolella siltaa vieraslaiturit poijuineen, 
ja mantereen puoleista laituria käyttävät erityisesti 
Saaristoravintola Nixorin veneilevät asiakkaat.

Muita hyviä pysähtymispaikkoja lähistöllä ovat Ulko-
luodolla sijaitseva Förbyn sataman kahviloineen ja 
uimapaikkoineen ja Särkisalon keskustassa sijaitseva 
Tiiranta monine palveluineen. Särkisalosta löydät 
kahviloiden ja ravintoloiden lisäksi vuokramökkejä. 

 • Särkisalo (visitsalo.fi)
 • Algrundet, Förby ja Tiiranta (visitsarkisalo.fi)

3. Etappi  
Ulkoluoto–Taalintehdas
Matkalla Ulkoluodolta Taalintehtaan ruukki-
kylään pääset suhteellisen suojaisia reittejä ohi 
Västanfjärdin kylän edustan saariston. Taalinteh-
dasta lähestyessäsi näet jo kaukaa kylän rantoja 
reunustavat vanhat historialliset puutalot, 
niiden takaa kohoavat modernit kerrostalot sekä 
tehtaan profiilin, jonka piiput kohoavat korkealle. 

Västanfjärdillä on 1600-luvulle ulottuva historia 
kalkkikaivostoiminnassa, merenkulussa ja 
purjelaivarakentamisessa. Västanfjärd tarjoaa aitoa 
saaristolaistunnelmaa ja rauhallisia kyläteitä, mutta 
myös paljon tekemistä ja tapahtumia.

Taalintehtaan ruukkihistoria on muovannut kylälle 
omanlaisensa tunnelman, ja museovirasto on määri-
tellyt kylän keskustan valtakunnallisesti arvokkaaksi 
rakennetuksi ympäristöksi. Keskustasta löytyy 
tummansävyisisistä kuona- eli slagitiilistä muurattuja 
vanhoja hiiliuuneja, koristeellisia herrojen huviloita, 
vanhoja työläisasuntoja, rapattuja komeita rantama-
kasiineja sekä vanhan masuunin rauniot.

Taalintehtaan kulttuuriympäristöön ja vaihtelevaan 

luontoon voi parhaiten tutustua kävellen tai 
pyöräillen. Kylästä pääsee helposti luonnonrauhaan 
vanhalta masuunilta lähteviä luontopolkuja pitkin. 

Kesällä kylällä järjestetään kolme suurta 
tapahtumaa vuosittain: Baltic Jazz, monitaiteellinen 
Norpas-festival ja September Open keskiaikaisine 
markkinoineen. 

Taalintehtaalta löydät täyden palvelun vierasvene-
sataman, kauppoja, kahviloita, ravintoloita ja 
myös frisbeegolfradan. Majoitusvaihtoehtoja on 
puumajoitteesta hotelliin. 

 • Västanfjärd (visitkimitoon.fi)
 • Taalintehdas (visitkemionsaari.fi)
 • Dalsbruk.fi (dalsbruk.fi)
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https://visitsalo.fi/sarkisalo-ja-meri
http://www.sarkisalo.fi
https://www.visitkimitoon.fi/fi/nae-ja-koe/saaristokylat/vastanfjard
https://www.visitkimitoon.fi/fi/nae-ja-koe/saaristokylat/taalintehdas
https://dalsbruk.fi/
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4. Etappi  
Taalintehdas–Kasnäs 
Neljäs etappi vie Taalintehtaan satamasta yli 
Falkofjärdenin selän, jolla näet idässä korkeuksiin 
kohoavan Lövön sillan. Veneväylä kulkee 
avoimilla vesillä, mutta kajakilla voi puikkelehtia 
saarten väleissä. Ennen Kasnäsiä voit pitää tauon 
ja pistäytyä Fåfängskäretin virkistyssaarella, 
josta löytyy venelaituri ja käymälä.
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Kasnäsin satamasta löydät kaikkea sitä, mitä merellä 
kulkija kaipaa. Nauti Kasnäsissa saaristolaishenkisen 
noutopöydän antimista, ja jää vaikka pidemmäksi 
aikaa nauttimaan saaristokylpylästä ja monipuo-
lisesta aktiviteettitarjonnasta. Kasnäsin hotelli 
tarjoaa majoitusta, mutta voit yöpyä myös rennosti 
puumajoitteessa. 

Kasnäsistä lähtevät myös useat luontopolut ja vael-
lusreitit, joiden pituutta on helppo varioida. Geolo-
ginen luontopolku rantakallioilla vie aikamatkalle 

menneisyyteen. Kasnäsin vaelluspolut puolestaan 
retkelle lähimetsiin ja komealle pirunpellolle.

Kasnäsin kylä jää itse satamasta hieman syrjään, 
mutta on käymisen arvoinen jo viehättävien puu-
talojen takia. Kylän keskeltä löytyy myös idyllinen 
kesäkahvila, jonka pihalla on hyvä hetki hengähtää. 

 • Kasnäs (kasnas.com)
 • Kasnäsin aktiviteetit (visitkemionsaari.fi)

5. Etappi  
Kasnäs–Sandön
Kasnäsin niemenkärjen länsipuolelta reitti 
suuntaa kohti pohjoista. Matka jatkuu pääosin 
Saaristomeren kansallispuiston hienoissa maise-
missa. Vieraile Holman luontopoluilla, Högsåran 
idyllisessä ja historiallisessa luotsikylässä sekä 
Sandvikin ja  Sandönin hienoilla hiekkarannoilla.

Kasnäsistä voi suunnata suoraan kohti Högsåran 
saarta, mutta lyhyt koukkaus etelään eli Holman 
saareen kannattaa. Holman länsiosa kuuluu Saaristo-
meren kansallispuistoon, ja saaren kylätieltä lähtee 
kaksi luontopolkua perinnemaisemiin sekä näköala-
paikalle, jolta voi nähdä Gullkronan selälle asti.

Pidä kahvihetki Högsåran idyllisessä luotsikylässä, 
jossa aikoinaan jo Keisari Aleksanteri III vietti 
mielellään kesiään. Saaresta löytyy kaksi vierasvene-

satamaa ja meloen tuleville löytyy hiekkarantoja 
sekä aivan kylän vierasvenesataman tuntumasta, 
saaren pohjoispuolelta Kejsarhamnenista sekä 
länsipuolelta Sandvikista. Sandvik kuuluu Saaristo-
meren kansallispuistoon, ja siellä on tulipaikka 
ja telttailupaikka yöpymiseen. Huomioithan, että 
Högsåran palvelut ovat rajalliset kesäsesongin 
ulkopuolella ja Sandvikiin voi rantautua vain pienellä 
veneellä ja kajakeilla.
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https://www.kasnas.com
https://www.visitkimitoon.fi/fi/nae-ja-koe/aktiviteetit
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Anna merituulen kuljettaa sinut kohti Purunpään 
jylhää niemeä, joka on luonnonsuojelualuetta. 
Purunpään Krogaruddenilta löytyvät keskiaikaisen 
krouvin jäänteet sekä kalliohakkauksia. Pidä tauko 
Jungfruholmenissa, josta löydät Saaristomeren 
suurimman hiidenkirnun.

Saaristomeren kansallispuiston Sandönissä voit 
yöpyä telttailualueella ja kokata tulipaikalla. Rannat 
ovat matalat, mikä on huomioitava veneen kiinnit-
tämisessä. Kajakilla puolestaan helppo rantautua 
matalaan rantaan. 

Ennen Purunpäätä voit myös tehdä piston 
Söderlång vikin komealle kartanolle. Veneellä voit 
kiinnittyä vieraslaituriin päiväksi, mutta yöpyminen 
laiturissa ei ole sallittua.

 • Holma (luontoon.fi)
 • Högsåra (visitkemionsaari.fi)
 • Sandvik (luontoon.fi)
 • Purunpää (visitkemionsaari.fi)
 • Sandön (luontoon.fi)
 • Söderlångvik (soderlangvik.fi)

6. Etappi  
Sandön–Högland
Merikotkan kierroksen kuudes etappi taittuu 
Saaristomeren kansallispuiston koilliskulmassa. 
Etapin varrella ei ole kyliä eikä kaupallisia 
palveluita, mutta maisemat ovat upeat ja 
kontrastiset. Sandönin matalat hiekkasärkät 
vaihtuvat kansallispuiston korkeimman saaren, 
kallioisen Höglandin, korkeisiin näköaloihin. 
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Saaristomeren luonto on poikkeuksellisen moni-
muotoista. Jo kivi- ja pronssikauden ihmiset hakeu-
tuivat runsasta saalista tarjoavan meren äärelle, ja 
ihmisasutus alkoi levitä nykyisen Saaristomeren 
kansallispuiston alueelle rautakauden aikana. 

Höglandin saarelta löytyvät hieman nuoremman 
asutuksen rauniot. Toisen raunion epäillään olevan 
vanha kalamaja, ja toinen on 1700-luvulta peräisin 
oleva "ryssänuuni". Saaren torpparien historiaan ja 
saaren luontoon voi tutustua kahdella opastauluilla 
varustetulla luontopolulla. 

Högland on kansallispuiston korkein saari, jonka 
siluetti kohoaa 41 metrin korkeuteen. Näkötornista 
avautuu esteetön näköala Gullkornan selälle. 
Nykyistä tornia edeltävällä kolmiomittaustornilla oli 
tärkeä tehtävä toisen maailmansodan aikana.  

Saarelle on helppo rantautua pohjoiseen avautuvalle 
lahdelle, josta löytyy laituri, telttailu- ja tulenteko-
paikka sekä käymälä. Kesällä väylät ovat vilkkaasti 
huviveneilijöiden liikennöimät, mutta sesongin 
ulkopuolella saarelle tuleva pääsee nauttimaan 
todellisesta rauhasta. Muistathan varoa Höglandin 
lahden suulla olevaa vedenalaista karia. 

Ennen Höglandiin saapumista voi piipahtaa 
Kemiönsaaren pääsaaren Ölmosin rannalla. Siellä 
kippari seurueineen rentoutuu kahlaamalla upean 
hiekkarannan matalassa vedessä. Ranta sopii hyvin 
myös meloen liikkuvien lähtöpaikaksi.

 • Högland (luontoon.fi)
 • Ölmos, Västerbuktenin uimaranta 
(visitkemionsaari.fi)

https://www.luontoon.fi/saaristomeri/palvelut/holma
https://www.visitkimitoon.fi/fi/nae-ja-koe/saaristokylat/hogsara
https://www.luontoon.fi/saaristomeri/palvelut/hogsara
 https://www.visitkimitoon.fi/fi/nae-ja-koe/aktiviteetit/polut-ja-reitit/437-purunpaeaen-luonnonsuojelualue
https://www.luontoon.fi/saaristomeri/palvelut/sandon
https://soderlangvik.fi/fi
https://www.luontoon.fi/saaristomeri/palvelut/hogland
https://www.visitkimitoon.fi/fi/nae-ja-koe/aktiviteetit/uimarannat/107-vaesterbuktenin-uimaranta
https://www.visitkimitoon.fi/fi/nae-ja-koe/aktiviteetit/uimarannat/107-vaesterbuktenin-uimaranta
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7. Etappi  
Högland–Ekniemi
Merikotkan kierros jatkuu Höglandin saaresta 
koiliseen kohti Peimarin selkää. Reitti kulkee 
veneväylää, joka kiertää Santasaaren ja kaartuu 
kohti Kemiönsaaren ja Sauvon yhdistävää 
Rungonsalmen siltaa. Noin kilometri ennen 
siltaa Kemiönsaaren puolella sijaitsee sijaitsee 
Ekniemi, joka tämän etapin päätepiste.

Höglandilta voi tehdä vierailuja mielenkiintoisiin 
kohteisiin lännessä. Reilun kymmenen kilometrin 
päässä Höglandista länteen sijaitsee Saaristomeren 
kansallispuiston saari Dalskär, jonka ainutlaatuiseen 
vedenalaiseen veistopuistoon kannattaa tutustua 
snorklaamalla tai sukeltamalla. Dalskäristä 
noin neljän kilometrin päässä sijaitsee idyllinen 
Gullkronan saari, jossa on vierasvenesatama, sauna, 
luontopolku ja kalastus esineitä esittelevä pieni 
museo. 

Höglandista reilun viiden kilometrin päässä 
sijaitsevasta Paraisten Portista löytyy lähin kauppa. 
Portin vierasvenesatamassa voi saunoa sekä nauttia 
ravintolan ja kahvilan antimista. 

Höglandista lähdettäessä reitti kiertää Santasaaren, 
joka on kasvanut lähes kiinni Kemiönsaareen 
maankohoamisen seurauksena. Saaren pohjoispään 

merialueella käytiin vuonna 1808 Sandön meritais-
telu, joka oli yksi ratkaisevista taisteluista Suomen 
sodassa. 

Höglandin ja Ekniemen välisen reitin varrella on 
pääasiassa kesämökkejä ja yksityisiä rantoja, joten 
etapille kannattaa varsinkin melojan varautua 
hyvin eväin. Ekniemen lomakylän vieraslaituriin on 
helppo kiinnittyä veneellä, ja meloja voi rantautua 
hiekkarannalle. Lomakylässä voi muun muassa yöpyä 
vuokramökeissä, saunoa ja laittaa ruokaa leirikeitti-
össä. Ekniemelle vaihtoehtoisia pysähtymis- ja yöpy-
mispaikkoja ovat Sauvon kunnan puolelta löytyvät 
Grelsbölen tila ja Sarapiston karavaanari-alue.

 • Dalskär (luontoon.fi)
 • Visit Parainen (visitparainen.fi)
 • Ekniemi (visitkemionsaari.fi)
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8. Etappi  
Ekniemi–Vuohensaari
Merikotkan kierroksen viimeinen etappi 
kuljettaa vesiretkeilijän Kemiönsaaren 
Ekniemestä reitin aloituspisteeseen Salon 
Vuohensaareen. Matkan varrella on pari mukavaa 
vierailukohdetta, vanhan puukirkon kaunis 
miljöö sekä Kokkilan satama palveluineen.

Kun etappi kääntyy koiliseen, näet Kemiönsaaren 
rannalla kohoavan, vuonna 1772 rakennetun 
Angelniemen puukirkon. Kirkko sijaitsee aivan meren 
rannalla, ja rannan vanhalla kivimuurilla on mukava 
ihastella kaunista maisemaa merelle. Kirkon jälkeen 
näkyykin selvästi jo lossi, joka liikennöi Kokkilan 
kylän ja Kemiönsaaren väliä.

Kokkilan kylässä on koko perheelle sopiva esteetön 
uimaranta sekä kesäkioski ja -ravintola. Kauniin 
Angelansaaren jälkeen vastaan tulee Vartsalansaari 
ja mantereen puolella oleva Vartsalan kylä, jonka 
Pirunvuorella sijaitsee yksi Suomen suurimmista 
hiidenkirnuista.

https://www.luontoon.fi/saaristomeri/palvelut/dalskar
http://visitparainen.fi
https://www.visitkimitoon.fi/fi/yovy/leirintaalueet/84-ekniemen-leirinta
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Merikotkan kierros päättyy reitin lähtöpisteeseen 
eli Salon Vuohensaareen, jossa voit saunoa, syödä 
ja yöpyä.

 • Angelniemen kirkko (salonseurakunta.fi) 
 • Kokkila (visitsalo.fi) 
 • Vartsala (vartsala.fi)
 • Vuohensaari (vuohensaari.fi)

 > Tarkemman reittikartan ja kuvauksen reitin 
kohteista löydät palvelusta Outdoor Active 
(outdooractive.com) 
 > Tutustu myös muihin lounaisrannikon 
elämysreitteihin (visitkimitoon.fi)
 > Katso video kaikista elämysreiteistä 
(youtube.com)
 > Visit Salo (visitsalo.fi)
 > Visit Kemiönsaari (visitkemionsaari.fi)
 > Visit Parainen (visitparainen.fi)
 >Metsähallitus (luontoon.fi)

Kuva: OneTake Productions

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

https://www.salonseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/kirkot-ja-kappelit/angelniemen-kirkko
https://kohteet.visitsalo.fi/kokkilan-uimaranta
https://vartsala.fi/vartsala-info
https://www.vuohensaari.fi
https://out.ac/EAYUH
https://out.ac/EAYUH
https://out.ac/EAYUH
https://visitkimitoon.fi/fi/elamysreitteja-lounaisrannikolla
https://visitkimitoon.fi/fi/elamysreitteja-lounaisrannikolla
https://youtu.be/WID9Zwa-x7M
https://youtu.be/WID9Zwa-x7M
https://visitsalo.fi/
https://www.visitkimitoon.fi/fi/
https://visitparainen.fi/
https://www.luontoon.fi/
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