
Kiili
Kulkusyvyys 2,4 metriä. Kehiteillä oleva 
vierassatama. Kotiseutumuseon alue on 
upea, ja satama on rauhallinen ja erittäin 
viihtyisä. Hiukan Kiilistä etelään sijait-
see Pohjoismaiden toiseksi suurin ma-
jakka, Yttergrund. Syvät veneet voivat 
ankkuroitua majakkasataman edustalle 
ja majakka-alue on itsessään näkemisen 
arvoinen.
 
Kristiinankaupunki
Kulkusyvyys 2,2 metriä. Vierassataman 
pitkän ponttonilaiturin sijainti on aika 
avoin. Heti laiturin vieressä on polt-
toaineasema, huoltoasema, hotelli ja 
ruokakauppa. Sillan ylittämällä pääsee 
idylliseen, monisatavuotiseen ja hyvin 
säilyneeseen puukaupunkiin, todelliseen 
nähtävyyteen!
 
Kaskinen
Kaskisten vierassatamalla on pitkät pe-
rinteet. Se oli kesään 2015 saakka koko 
Pohjanmaan maakunnassa ainut vieras-
satama, jonka väyläsyvyys oli varmistet-
tu, ja sen vuoksi se on ollut hyvin suosit-
tu satama. Viereisen väylän kulkusyvyys 
on 3,4 metriä. Haittana on, että satama 
on avoin lähestulkoon kaikille yleensä 
vallitseville tuulille, ja veneen kiinnit-
täminen voi olla vaikeaa, jos tuuli yltyy. 
Puukaupunki on näkemisen arvoinen, 
samoin kuin Sälgrundin majakka, joka 
sijaitsee saarella kauppa-alusten sataman 
edustalla.
 
Gåshällan
Gåshällan on erinomaisen viihtyisä 

 levähdyspaikka Närpiön Skeppar-
klubbenin retkisatamassa. Se on 

hiukan hankala syvimmille veneille, joi-
den tulee käyttää ankkurointipaikkaa.

Molpehällorna
Hyvä levähdyspaikka. Pohjoistuuli pää-
see puhaltamaan satamaan.
 
Bergö, Södersund
Vierassatama sijaitsee hyvän matkan 
päässä kauniista Bergön kylästä, mutta 
satamassa on yleensä lainattavissa pyöriä. 
Suosittelemme pysähtymistä tänne ja pa-
tikointia idyllisellä saarella, etenkin Bred-
hällanin perinteikkääseen venesatamaan 
ja uimarannalle.
 
Vaasan saaristo
Bergöstä pääsee mukavasti Vaasaan ja 
sen jälkeen Raippaluodon saaristoon. 
Wasa Segelföreningin vierassatama 
tarjoaa kaikki mahdolliset palvelut. Vaa-
sassa voi täydentää varastoja, ja kaupun-
ki on kokemisen arvoinen. Syvin polt-
toaineasema on Palosaaren salmessa. 
Suositeltavia syviä retkikohteita Vaasan 

saaristossa ovat Jannen Saluuna Kuusi
saaressa, Larsbjörkasskär, Raippa
luoto, Djupkastet ja Kummelskär.
Valassaaret on hyvä valinta matkalla 
Ruotsiin tai jos purjehtii Suomen rannik-
koa alas.

Fäliskär, Rönnskären
Retkisatama ja luontoasema. Vanha idyl-
linen ja viihtyisä luotsiasema. Vaasalaiset 
purjehtijat ovat perinteisesti pysähtyneet 
levähtämään tänne (yleensä yöksi) ennen 
Merenkurkun ylitystä Ruotsin puolelle 
Korkean rannikon Ulvönille. Matkalla 
voi sään niin salliessa poiketa muutamak-
si tunniksi Strömmingbådanille.
 
Strömmingsbådan
Merenkurkun helmi. Tosin erittäin vähän 
palveluja ja hyvin ahdasta, joten auttakaa 
toisen toistanne! Myös vaihtoehto ylitys-
matkalla.

Lisätietoa löytyy verkko-osoitteesta:   
solrutten.fi/fi/
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Vaihtoehtoja  
Kuten jo mainittiin, Fäliskär on 
suosittu pysähdyspaikka Merenkurkun 
purjehduksilla. Korkea rannikko on 
yleensä määränpäänä. Skeppsmale
niin Skagiin (pienehköllä veneellä) on 
matkaa 50 merimailia, Trysundaan 56 
merimailia ja Ulvöniin 60 merimailia. 
Samoin Örnsköldsvikiin on noin 60 
merimailia.
 
Monet suuntaavat Fäliskäristä luo-
teeseen käydäkseen eriskummallisessa 
Norrbyskärissä. Tannskäretissä on 
uusi laituri. Sinne mennään joko suo-
raan tai kierretään Järnäsin kautta. Jär
näsiin on matkaa noin 40 merimailia ja 
sieltä Norrbyskäriin vielä 5 merimailia. 

Norrbyskär on hyvä vaihtoehto myös 
niille, jotka ovat matkalla Valassaarilta 
Korkealle rannikolle.
 
Pysähdys luonnonkauniiseen Norr
skäriin on hyvä vaihtoehto pienehköl-
le veneelle. Sieltä on lyhyt matka, 30 
merimailia, Järnäsiin tai Norrbyskäriin 
ja majakat ovat näkyvissä koko matkan. 
Matkapuhelinten kantama riittää myös 
suurimman osan Merenkurkun ylitystä. 
Näistä syistä etenkin moottoriveneilijät 
suosivat tätä reittiä. Pienehköt purje-
veneet ja avomereen tottumattomat 
kipparit käyttävät myös mielellään tätä 
reittiä.

Jos haluaa kiertää Raippaluodon saaren 
Vaasan edustalla ja mahdollisesti käydä 
hieman pohjoisempana Kummelskä
rin luontoasemalla, meren voi ylittää 

Ruotsin puolelle Byvikeniin Holmönin 
pohjoispuolelle ja sitten sieltä alaspäin 
Uumajan edustalla sijaitsevan Obbolan 
kautta. Monet purjehtivat Valassaarilta 
Byvikeniin ja pitävät Holmöniä pohjoi-
simpana käännepisteenään.
 
Lisätietoa Uumajan ja lähialueen saaris-
tosta löytyy täältä:
https://www.visitumea.se/sv/boka/
gästhamnar

www.visitumea.se

www.visitvaasa.fi

www.hogakusten.com

Korkea rannikko
Itämeren ehdottomasti kaunein saaristo. 
Ulvön on Korkean rannikon suosituin 
satama, ja siellä on tarjolla kaikki mah-
dolliset palvelut. Trysunda on monen 
suosikki. Muutamia muitakin satamia on 
jo mainittu, mutta vielä täytyy mainita 
Itämeren korkein saari, Mjältön, ja sen 
luonnonsatama Baggviken. Isot purje-
veneet ankkuroivat Baggvikeniin.
Näiden ohella on myös syytä mainita 
Docksta josta kävellen voi nousta Sku-
lebergetille.
Norrfällsvikenissä on uimaranta, mm. 
Bönhamn, josta kulkee vuorolaiva Hög-

bondenin majakalle. Häggvik, josta voi 
kävellä Mannaminneen. Härnösandia 
kohti matkatessa voi poiketa Lusthol
menin retkisatamaan.

Lisätietoa Korkean rannikon saaristosta 
löytyy täältä: hogakusten.com


