
Maailmanperintöalue 
Merenkurkun saaristo

•  19440 km2,  josta 85% 
   vettä   
•  Liitettiin Unescon 
   maailmanperintöluetteloon          
   vuonna 2006
•  Sijainti: Korsnäs, Maalahti, 
   Mustasaari, Vaasa, Vöyri 
 
Metsähallitus vastaa alueen 
hallinnosta ja kehittämistyön 
koordinoinnista yhteistyössä 
kuntien kanssa sekä hoitaa 
valtion maa- ja vesialueita, joita 
on 50 % maailmanperintöalueen 
pinta-alasta 
 
Merenkurkun maailmanperintö-
kohteen asiakaspalvelu: 
p. 050 346 6200, 
info@merenkurkku.fi

•  www.luontoon.fi/merenkurkku

•  www.merenkurkku.fi 

•  Tuvat, kalastus- ja metsästys- 
   luvat: www.eraluvat.fi 

merenkurkku

@kvarkenworldheritage

Retkeilyä luontoa suojellen

•  Kunnioita luontoa ja huomioi 
kanssa retkeilijät.

•  Ota huomioon, että maailmanpe-
rintöalueella on paljon yksityisiä 
maita ja asukkaita.

•  Avotulen teko on sallittu ainoas-
taan siihen osoitetuilla paikoilla. 
Metsäpalovaroituksen aikana 
avotulen teko on kielletty myös 
merkityillä tulentekopaikoilla.

•  Retkeile roskattomasti. Meren-
kurkussa ei ole jäteastioita, joten 
pakkaa evääsi niin, ettei jätettä 
synny. Palavat roskat voit polttaa 
tulisijoissa, muut jaksat kantaa 
pois.

•  Voit poimia marjoja ja sieniä.
•  Muistathan, että Valassaarilla 

liikkuminen on sallittu ainoastaan 
polkuja pitkin 1.5-31.7. aikana. 

•  Pidä lemmikkieläimet kytkettyinä.
•  Onkiminen ja pilkkiminen ovat 

sallittuja. Tarkista muut kalastus-
luvat (www.eraluvat.fi)

•  Merenkurkun saaristossa saa 
telttailla jokamiehenoikeudella, 
lukuunottamatta Valassaaria, 
jossa telttailu sallittu vain 1.8.-
30.4 erikseen merkityillä alueilla.

• Merenkurkun ohjeet ja säännöt:
• www.luontoon.fi/merenkurkku/      
 ohjeetjasaannot

•  HÄTÄNUMERO 112 
– tiedä mistä soitat – kännykkä ei    
   kuulu kaikkialla Merenkurkun 
   saaristossa!

Maailmanperintöalue

Merenkurkun saaristo
Merenkurkun jatkuvasti kohoava kivik-
koinen saaristo on Suomen ainoa luon-
nonperintökohde Unescon maailman-
perintöluettelossa.  Kivien valtakunnan 
voi kokea vaeltamalla pitkin luontopol-
kuja, melomalla, veneilemällä, kalas-
taen, lintuja tarkkailemalla, keräten 
marjoja ja sieniä tai osallistumalla 
opastetuille retkille. 

Merenkurkun saaristossa on vielä jäl-
jellä erämaan tuntua ja rauhaa sekä 
elämyksellisiä paikkoja odottamassa 
löytäjäänsä.  

Saltkaret-näkötorni sijaitsee Svedje-
hamnissa Bodvattnetin luontopolun 
varrella (1). Tornista, joka kohoaa vähän 
yli 20 metrin korkeuteen, avautuu upeat 
maisemat jääkauden muodostamaan 
kivikkoiseen saaristoon. Torni on myös 
hyvä lintujen bongauspaikka. Liikunta-
esteiset avustettuina ja lastenvaunujen 
kanssa liikkuvat pääsevät ramppia pit-
kin näkötornin alatasanteelle.

Bodvattnetin luontopolun varrella on 
Björkön kylän entinen kalasatama 
Bodback, joka on nykyään museoalue 
monine venevajoineen ja -valkami-
neen. Rantaniityillä laiduntaa kesäi-
sin ylämaankarja. Saltkaretin näkötor-
nin yhteydessä on tulentekopaikka ja 
kompostikäymälät. 

Sommarön luontopolun (2) maisemia 
ja monipuolista luontoa kannattaa 
tulla nauttimaan koko perheen voimin. 
Alueella on luontopolun lisäksi myös 
hiekkateitä, jotka soveltuvat lasten-
vaunuille. Taukopaikoilla on laavut ja 
tulentekopaikat sekä kompostikäymä-
lät. Sommarön vartiotupaa voi vuok-
rata ympäri vuoden (www.eraluvat.fi). 

Valassaarten majakkasaarella (3) on 
paljon koettavaa luonnon ja kulttuu-
riperinnön ystäville. Varsin näyttävä 
kokonaisuus on punainen rautama-
jakka saaren keskellä ja sen ympäris-
tössä olevat entiset majakanvartijoi-
den rakennukset. Valassaaret on eri-
tyisesti linnuista kiinnostuneiden para-
tiisi. Lintujen pesimäaikana saarella saa 

liikkua vain polkuja pitkin. Laitureiden 
yhteydessä on alueita joissa saa telt-
tailla elokuusta huhtikuun loppuun. 
Saarelle järjestetään opastettuja vene-
retkiä ja sinne pääsee myös omalla 
veneellä.

Mikkelinsaaret (4), tarjoaa paljon teke-
mistä ja kokemista. Saaren luonto-
polku vie kävijän maankohoamisran-
noille ja tutustuttaa kävijän Meren-
kurkun maailmanperintöalueen geo-
logiaan ja luontoon. Polun varrella on 
useita kalamajojen pohjia ja venevalka-
mia 1500-luvulta. Entisellä merivartio-
asemalla toimii kesäisin pieni kahvila 
ja rakennuksessa voi myös yöpyä. Lai-
turin vieressä pihalla on laavu, tulen-
tekopaikka ja kompostikäymälä sekä 
varaussauna. Saaren ympäristössä on 
hyviä kalavesiä. Saarelle pääsee joko 
omalla veneellä tai tilauskuljetuksella. 

Rönnskäretin Fäliskär (5), on erityisesti 
veneilijöiden suosima etappipaikka. 
Saaren tunnusmajakka eli pooki on 
Pohjanlahden vanhin. Entiset luotsien 
asuinrakennukset sekä telakkarakennus 
”Docket” on kunnostettu majoitusti-
loiksi. Niitä voi vuokrata veneilykauden 
aikana (www.solrutten.fi). Rannassa on 
tulentekopaikka ja kompostikäymälä. 

Öjenin (6) luontopolulla Sundomissa 
metsämaisema vaihtelee rehevistä ran-
talehdoista karuihin kalliomänniköihin. 
Vanhimmat puut ovat lähes 200 vuotta 
vanhoja. Polun varrella on luontopolku-
tauluja suomeksi, ruotsiksi ja englan-

niksi, jotka kertovat Öjenin luonnosta, 
lääkekasveista ja kansanuskomuksista. 
Taukopaikalla on tulentekopaikka, kom-
postikäymälä ja puuvarasto.

Björkören vuokratuvan (7) ja Vargiksen 
autiotuvan (8) palvelut ovat suunni-
teltu eritysesti melojia ajatellen. Kum-
mankin tuvan yhteydessä on melojille 
matala laituri. Melontaretki Slåtts-
käretin taukopaikalle (9) on hieno 
kokemus. Björkörenin vuokratupaa voi 
vuokrata ympäri vuoden (eraluvat.fi) ja 
Vargiksen autiotupaa voi käyttää ilman 
varausta. Vargiksen autiotuvan yhtey-
dessä on laavu ja kompostikäymälä.

Moikipää (10) odottaa sinua, joka nau-
tit Merenkurkun ulkosaariston rauhasta. 
Pihasta lähtee luontopolku, jonka var-
rella olevat luontopolkutaulut kerto-
vat maankohamisrantojen erikoisuuk-
sista; kasvillisuudesta ja eläimistöstä. 
Polun päässä on Moikipään vipupookin 
rekonstruktio, Pohjanlahden ensimmäi-
sen pookin muistomerkki. Laiturin vie-
ressä on tulentekopaikka ja komposti-
käymälä.

Maailmanperintöportista (11) saat tie-
toa Merenkurkun maailmanperinnöstä 
ja vinkkejä saariston käyntikohteista. 
Sen yhteydessä on maailmanperintö-
näyttely, galleria ja kahvila-ravintola.

www.luontoon.fi/merenkurkku/
palvelut
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Korkea Rannikko / Merenkurkun saaristo
hyväksytty maailmanperintöluetteloon
vuonna 2006 

Yhdistyneiden 
kansakuntien kasvatus-, 
tiede- ja kulttuurijärjestö



11.
Maailmanperintöportti  

Pohjanmaan
museo
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Klobbskatin näkötorni

Maailmanperintökohde

Merenkurkun saaristo


