
RETKEILYREITIT JA LUONTOPOLUT/ 
HIKING ROUTES AND NATURE TRAILS

Lippuvaraukset suoraan verkosta/
Book Tickets Online 
raumansaaristokuljetus.fi/online

Varaukset ja tiedustelut 29.5. alkaen/
Bookings and information 
Puh./Tel. +358 (0)50 349 8104
raumansaaristokuljetus.fi 
risteilyt@raumansaaristokuljetus.fi

POROHOLMA KUUSKAJASKARI KYLMÄPIHLAJA

29.5.–11.6.2020
12:30 >> 13:00 >> 13:20
16:10 << 15:40 << 15:20
12.6–2.7.2020
11:00 >> 11:30 >> 11:50
14:55 << 14:20 << 14:00
15:10 >> 15:40 >> 16:00
18:10 << 17:40 << 17:20
3.7.–2.8.2020
09:30 >> 10:00 >> 10:20
11:20 << 10:50 << 10:30
11:35 >> 12:05 >> 12:30
13:30 << 13:00 << 12:40
13:45 >> 14:15 >> 14:35
15:40 << 15:10 << 14:50
16:00 >> 16:30 >> 16:50
18:40 << 18:10 << 17:50
3.–9.8.2020
10:00 >> 10:30 >> 10:50
12:50 << 12:20 << 12:00
13:10 >> 13:40 >> 14:00
16:20 << 15:50 << 15:30
16:30 >> 17:00 >> 17:20
19:20 << 18:50 << 18:30
10.–16.8.2020
10:30 >> 11:00 >> 11:20
14:20 << 13:50 << 13:30
14:35 >> 15:05 >> 15:25
17:50 << 17:20 << 17:00
17.–30.8.2020
12:00 >> 12:30 >> 12:50
15:40 << 15:10 << 14:50
4.–6.9.2020
12:00 >> 12:30 >> 12:50
14:50 << 14:20 << 14:00

* Matkustaja voi valita paluupäivän ja reit-
tivuoron vapaasti. Paluupäivä ja reittivuoro on 
ilmoitettava lippua lunastaessa / varatessa.

* Passengers can return on any service on any 
day, but the return date and service chosen 
must be stated at the time of purchase.

Lapsi = alle 12v. Child = under 12 years. 

Lähtösatama / Port of Departure: Poroholma 
(Poroholmantie 8).

Saaristoliikenne / Island Traffic
RAUMAN SAARISTOKULJETUS

HINNAT/PRICES *

  Aikuinen/     Lapsi/
     Adult          Child

Kylmäpihlaja     28 €           14 €

Kuuskajaskari     23 €           11 €

Koiralippu               5 €

Monipuolinen meri- ja saaristokaupunki
A Diverse Coastal City and Archipelago

The Rauma archipelago boasts wonderful, diverse 
nature and a variety of activities and experiences. 
The archipelago consists of around 300 beautiful is-
lands, right near the town itself.  The tourist islands 
are served throughout the summer by timetabled 
water bus services.  Charter services and taxi boats 
allow further flexibility for your group.  Services on 
the tourist islands offer food, accommodation and 
relaxation.

The Rauma archipelago is an ideal destination for 
outdoor pursuits. There are excellent routes and 
paths for hiking and canoeing, and pleasant places 
to stop for a break. There is also available wide ran-
ge of quality and sustainable guided tours in the ar-
chipelago. The islands form a key part of the Both-
nian Sea National Park. Come and create your own 
sea-salty holiday memories in the Rauma 
archipelago!

Rauman saariston luonto on kiehtova ja monipuo-
linen ja se tarjoaa runsaasti elämyksiä. Saaristo 
koostuu noin 300 luonnonkauniista saaresta aivan 
kaupungin kupeessa. Matkailusaarille on säännöl-
liset aikataulunmukaiset yhteydet kesällä. Käytet-
tävissä ovat myös monipuoliset tilausristeily- ja 
venetaksipalvelut. Matkailusaarilla voit ruokailla, 
majoittua ja rentoutua käyttäen tarjolla olevia mat-
kailupalveluja. 

Rauman saaristo on myös retkeilijän ja melojan 
kohde. Tarjolla on hyvät reitit ja polut sekä mu-
kavia taukopaikkoja. Valikoimissa on runsaasti 
myös laadukkaita ja vastuullisia ohjattuja retkiä 
saaristoluonnossa. Rauman edustan saaristo on 
Selkämeren kansallispuiston keskeistä aluetta. Tule 
hakemaan omat suolaisenraikkaat lomakokemuksesi 
Raumanmeren matkailukohteista!

RAUMAN MATKAILUNEUVONTA 
RAUMA TOURIST INFORMATION
Valtakatu 2 A
Puh. / Tel. +358 (0)2 834 3512

matkailu@rauma.fi
www.visitrauma.fi

www.luontoon.fi/selkameri 
www.selkameri.fi

Raumanmeri
Bothnian Sea

Matkailusaaret 
Retkeilyreitit
Saaristoristeilyt

Tourist Islands 
Outdoor Trails
Island Traffic
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Rannikon Seikkailut 3

Melontaretket, melonta- ja vaelluskurssit, välinevuok-
raus. 
Kayaking trips, equipment rental.
Puh. / Tel. +358 (0)44 271 6808, rannikonseikkailut.fi

Luontotaival 
3

Välinevuokraus ja saariston elämykset. 
Equipment rental and archipelago experience.
Puh. / Tel. +358 (0)50 436 7902, 
luontotaival.business.site

Hyvinvointi- ja elämyskeskus Helmiranta 
3

4
Kokous-, juhla- ja saunapalvelut, modernit 
kalastajamökit. 
Meeting and sauna facilities, cottages.
Puh. / Tel. +358 (0)50 359 3479, helmiranta.fi

Rauman Länsituuli 
3

Purjehduselämyksiä. Charter sailing.
Puh. / Tel. +358 (0)50 558 7630

Merijakamo & Löylymestari    
Kahvila, terassiravintola ja saunapalvelut. Café, outdoor 
restaurant and sauna facilities. 
Puh. / Tel. +358 (0)40 563 3432, merijakamo.fi

Ilamar 1 2
Tilausristeilyt, saariston huolto- ja korjauspalvelut. 
Charter cruises, archipelago maintenance and repair 
services.
Puh. / Tel. +358 (0)40 080 8860, ilamar.fi   

4

POROHOLMA

Kylmäpihlaja sijaitsee ulkomeren äärellä, 
noin 10 kilometriä mantereelta. Kylmäpihla-
jan luotsiasema- ja majakkarakennus nousee 
kohti korkeuksia meren ja tuulen hiomien 
kallioiden keskeltä. Majakan näköalatasan-
teelta ja tornin hotellihuoneista avautuu mah-
tava näkymä avomerelle.

Kylmäpihlaja is located right by the open sea, 
around 10 kilometres from the mainland.  The 
lighthouse rises up off the rocks, the sea and 
the wind as its backdrop.  A fabulous view of 
the open sea stretches out from the light-
house and its hotel rooms.

Kuuskajaskari tarjoaa kävijälle samalla 
kertaa merellisiä elämyksiä ja metsäisen 
saaren suojaista rauhaa. Kuuskajaskari-
polku opastaa saaren maisemaan ja geo-
logiaan. Majoitustilat jopa 170 hengelle. 
Kesäteatteri.

Kuuskajaskari offers its visitor both the ad-
venture of the sea and the tranquillity of the 
woods. The Kuuskajaskari trail shows off the 
island’s scenery and geology. Accommodation 
for 170 persons.

KYLMÄPIHLAJA

KUUSKAJASKARI

LOMA- JA LINNAKESAARI / FORTRESS ISLAND

MAJAKKASAARI / LIGHTHOUSE ISLAND

Reksaari on Rauman vanhin matkailusaari ja 
erinomainen luontokohde kesällä koko per-
heelle. Sen lehdoissa ja luontopoluilla voi tu-
tustua saariston monipuoliseen kasvistoon ja 
linnustoon. Noin 300 hehtaarin Reksaari tar-
joaa monipuoliset virkistysmahdollisuudet. 
Lapsille alueelta löytyy hiekkaranta.

Reksaari is an excellent summer destination 
for the whole family. Its groves and nature 
trails offer the opportunity to get acquainted 
with the diverse flora and fauna of the archi-
pelago. Reksaari is about 300 hectares in size 
and offers plenty of recreation possibilities. 
Children will enjoy its sandy beach.

REKSAARI

LUONTOSAARI / NATURE ISLAND

Matkailusaaret / Tourist Islands Merellisiä palveluja / Services by the Sea

Retket saaristoon / Tours to the Archipelago

Hotelli, kahvila, ravintola ja retkisatama
Hotel, café, restaurant and leisure harbour
Puh. / Tel. +358 (0)45 175 0619  • kylmapihlaja.com

Majoitus-, kahvila- ja ravintolapalvelut sekä retkisatama
Accommodation, café, restaurant and leisure harbour
Puh. / Tel. +358 (0)50 313 9160  • kuuskajaskari.fi

Rauman Saaristokuljetus 1 2 3
Saariston reittiliikenne, tilausristeilyt, venetaksi.
Island traffic, charter cruises, boat taxi service.
Puh. / Tel. +358 (0)50 349 8104 / liput / tickets
Puh. / Tel. +358 (0)400 775 875 / tilausristeilyt / 
charter cruises
raumansaaristokuljetus.fi

Eräheppu 2 3
Veneiden ja Kalamajan vuokraus, melonta- ja kalas-
tusretket, välinevuokraus, venetaksi. 
Boat and fishing hut rental, canoeing and fishing trips, 
equipment rental, boat taxi service.
Puh. / Tel. +358 (0)50 408 9061, eraheppu.fi

Blue Camp 2 3 4
SUP-lautailu, RIB-veneretket, sukellus, melonta ja vael-
lus. Kesäkahvila-ravintola Reksaaressa.
Stand Up Paddling, RIB tours, diving, canoeing and 
hiking. Summer café-restaurant in Reksaari.
Puh. / Tel. +358 (0)40 556 2659, bluecamp.fi

Hike ’n Joy 3
Saaristoretket ja -vaellukset, luontohyvinvointiretket, 
tapahtumat, retkeilykurssit ja välinevuokraus.
Hiking tours in archipelago, nature wellness experien-
ces, events and courses, equipment rental.
Puh. / Tel. +358 (0)45 869 5345, hikenjoy.fi

Omalla veneellä liikkuja pääsee tutustumaan 
useita veneilyreittejä ja -väyliä pitkin Rauman 
noin 300 saaren saaristoon. 

Explore with your own boat: exploring the 300 
or so islands in the Rauma archipelago is easy 
thanks to the many boating routes and fairways.

VENEILIJÄN SATAMAT / HARBOUR SERVICES

Poroholman vierassatama 
Poroholma Guest Harbour
Puh. / Tel. +358 (0)2 533 5522
poroholma.fi 

Syväraumanlahden palvelusatama
Syväraumanlahti Service Harbour
Puh. / Tel. +358 (0)40 563 3432
merijakamo.fi

Petäjäksen satama
Petäjäs Harbour
Puh. / Tel. +358 (0)2 824 1041
petajaksentelakka.fi 

Kuuskajaskarin retkisatama
Kuuskajaskari Leisure Harbour
Puh. / Tel. +358 (0)50 313 9160 
kuuskajaskari.fi 

Kylmäpihlajan retkisatama
Kylmäpihlaja Leisure Harbour
Puh. / Tel. +358 (0)45 175 0619
kylmapihlaja.com 

Reksaaren retkisatama
Reksaari Leisure Harbour
Puh. / Tel. +358 (0)40 556 2659
bluecamp.fi/reksaari

LOMAKESKUS / HOLIDAY CENTRE

1  = vesibussi/water bus 

2  = venetaksi/boat taxi 

MUITA MERELLISIÄ PALVELUJA/ 
OTHER MARITIME SERVICES

3  = ohjelmapalvelu/activity 

4  = ravintola, kahvila/restaurant, café

ravintola-
laivoja

restaurant
ships

Rauman Poroholma on Otanlahden rannalla 
sijaitseva, vehreä ja merellinen lomakeskus 
sekä leirintäalue. Poroholma on viiden tähden 
leirintäalue monine ravintoloineen ja aktivi-
teetteineen. Alueelta on vain parin kilometrin 
matka Rauman ydinkeskustaan. 

Kolmimastokuunari Kathrinan, kaljaasi Ma-
ritan sekä purjealus Gerdan kotisatama on 
Rauman Poroholma. Kathrina ja Marita toi-
mivat kesällä ravintoloina ja Gerda juhla- ja 
ryhmämajoitustilana.

Rauman saaristossa on tarjolla monia erilaisia ohjattuja retkiä. Tutustu tarjontaan paremmin 
toimijoiden nettisivuilla.

The Rauma archipelago offers great setting for guided tours. Read more from service 
providers’ webpages.

Lomakeskus, leirintä ja vierassatama
Holiday centre, camping and guest harbour
Poroholmantie 8  •  Puh. / Tel. +358 (0)2 533 5522  •  poroholma.fi

Saaristokahvila, majoitus-, sauna-, retkisatama- sekä retkeily- ja ohjelmapalvelut
Café, accommodation, sauna, hiking, leisure harbour and other activities
Puh. / Tel. +358 (0)40 556 2659  •  bluecamp.fi/reksaari

Poroholma is a verdant holiday and camping 
area situated by the sea, only two kilometres 
from the city centre. Poroholma is a 5 star 
camping area with many restaurants and ac-
tivities. 

The three-masted schooner Kathrina, the ga-
leas Marita and the sailing ship Gerda share 
the same home harbour of Rauma. In sum-
mer Kathrina and Marita serve as restaurants 
and Gerda as a festive and group accommo-
dation purposes. 

Nurmeksen ja Aikonmaan isoissa saarissa on 
lähes 20 km helppokulkuisia retkeilyreittejä 
saariston monimuotoisessa  ”erämaassa”. 
Merkittyjen kulkuväylien tuntumasta löytyy 
vanhoja saaristolaistiloja, jäänteitä mm. maa-
ilmansotien ajoilta sekä geokätköjä. Reittien 
varsilla on useita taukopaikkoja. 

Reksaaressa on avomeren ääreen johtava 
2.6 km reitti. Tälle reitille on yhteys Rek-
saaren 3 km:n saaristoluontopolulta, jonka 
lähtöpaikkana on Reksaaren Kartun vanha 
kalastajatila. Kesäkuukausina täällä toimii 
saaristolaiskahvila sekä sauna. 

Omenapuumaan luontopolut (2,1-5,8 km) 
sijaitsevat mantereella. 

The large islands of Nurmes and Aikonmaa 
have nearly 20 km of non-challenging trails 
criss-crossing the wilderness. Along the 
marked routes are old smallholdings and 
other sights of interest, such as debris from 
the World Wars and many geocaches. There 
are also rest places along the routes.

Reksaari has a marked 2.6 km route right by 
the sea. This trail is connected to the island´s 
nature trail which is around 3 km long and 
starts at the old Karttu fishing cottage. In the 
summer months, a café and a sauna operate 
at Karttu. 

The nature trails (2,1-5,8 km) in Omenapuumaa 
are located on the mainland.

• Saaristovaellus entisaikojen kalastajien 
jalanjäljissä / Archipelago Hike in the 
Footsteps of the Old Fishermen (Hike ’n 
Joy, hikenjoy.fi)

• Saaristovaellus Selkämeren kansallis-
puiston maisemissa / Archipelago Hike 
in the Scenery of Bothnian Sea National 
Park (Hike ’n Joy, hikenjoy.fi)

• Patikoi ja palaudu Omenapuumaan luon-
topolulla / Hike and Relax in Omenapuu-
maa Nature Trail (Hike ’n Joy, hikenjoy.fi)

• Merellinen hiljaisuusvaellus / Refreshing 
Silence Hike by the Sea (Hike ’n Joy, 
hikenjoy.fi)

• Iltamelonta Rauman saaristossa / Evening 
Kayaking in the Rauma Archipelago (Ran-
nikon Seikkailut, rannikonseikkailut.fi)

• Kanoottikisailu / Canoe Race  
(Eräheppu, eraheppu.fi)

• Rantakalastusretki Nurmeksen saareen / 
Fishing by the Seashore of Nurmes Island 
(Eräheppu, eraheppu.fi)

• Kirkkoveneretki Raumanmerellä / 
Church Boat Tour in the Rauma Archipe-
lago (Eräheppu, eraheppu.fi)

• Geokätköilijän spesiaali / Geocaching 
(Eräheppu, eraheppu.fi)

• RIB-veneretki / RIB Boat Tour (Blue 
Camp, bluecamp.fi)

• Linturetki Raumanmerelle / Bird 
• Watching Tour in the Rauma Archipelago 

(Rauman Saaristokuljetus,  
raumansaaristokuljetus.fi)
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Bothnian Sea National Park
Selkämeren kansallispuisto
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Veneväylä/ -reitti 
Boating route/fairway

Saaristoristeilyt 
Waterbus route

Retkeilyreitti
Hiking route

Melontareitti 
Canoeing route

Kaupungin kalastusalue
City of Rauma fishing area

Luontopolku
Nature trail

MERELLISIÄ PALVELUJA / SEA-BOUND SERVICES

Selkämeren kansallispuisto
Bothnian Sea National Park

1:40000
© Rauman kaupunki 2020
Kartta ei kelpaa navigointiin.
Not suitable for navigation.
Esitteen tiedot kerätty keväällä 2020. 
Muutokset esitteen tiedoissa mahdollisia. 
Brochure information has been gathered 
in spring 2020. Changes possible.
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Retki- tai palvelusatama
Boat Harbour

Uintipaikka
Swimming

Veneiden käymäläjätteiden imutyhjennys
Boat Toilet Emptying Facility

Opastuspiste
Information Point

Vierassatama
Guest Harbour

Vesibussi
Water Bus

Nuotiopaikka
Place for Open Fire

Nähtävyys
Place of Interest

Juomavesi
Drinking Water

Kaivo/ei juotavaksi
Well – Not Drinking Water

Biojäte / Biodegradable 
Waste Disposal

Sekajäte
General Waste Disposal

WC

Näkötorni
Sightseeing Tower

Luontopolku
Nature Trail

Kalastus
Fishing

Sukelluskohde
Diving

Kemiallisen käymälän jätteet
Chemical Toilet Waste

Varaustupa
Hut (Requires Reservation)

Mökkimajoitus
Cottage Accommodation

Hotelli tai muu majoitus
Hotel or Other Accommodation

Ravintola
Restaurant

Kahvila
Café

Laavu
Lean-to Shelter

Kioski tai kauppa
Kiosk or Shop

Vesillelaskupaikka
Boat Launching Place

Rantautumispiste
Place for Going Ashore

Sauna

Kotieläinpiha
Domestic Animals

Korjaamo
Repair Workshop

Polttoaine
Fuel

Leirintäalue
Camping Area

Retkeilyreitti
Hiking Route

Kuivakäymälä
Dry Toilet

Venetaksi (Ennakkotilaus välttämätön)
Boat Taxi (Requires Reservation)

Näköalapaikka
Panoramic View

Soutuvene
Rowing boat

Telttailupaikka
Tent Site

Vuorisola

Maanpää

Rihtniemi

Santkari

Kallikajaskari

Sisarukset

Kylmäpihlaja

Kuuskajaskari

Riskonpöllä

Matalsuokari

Kaskinen

Unajanlahti

Tankkarit

Pitkäjärvi

Kortelanlahti

Äyhönjärvi

Syväraumanlahti

Rokinnokka

Karvatti

Mustalahti

Loukvesi

Sorkanlahti

Hevoskarta

Mantereenpää

Omenapuumaa

Nurmeksennokka
Vesiluoma

Pihluksensäikkä

Aikonmaa
Reksaari

Kaunissaari

Nurmes

Rohela

Pihlus

Nurmeksenkalamaja

Pinokari
Päiväranta

Puuvalli

Petäjäs

Suoja

Poroholma

Vanha Rauma
Old Rauma

Rauman Merimuseo
Rauma Maritime Museum

RAUMA

Uusalmi

Karttu

Helmiranta

Fåfänga

Katavisto Varaustuvat ja veneet
Saariston varaustuvat saunoineen on kunnostettu van-
hojen saaristolaistilojen rakenteita hyödyntäen. Nämä 
saariston pohjoisosassa sijaitsevat autiotuvan kaltaiset 
varaustuvat, vuokrattava huvila sekä soutuveneet ovat 
kaikkien varattavissa. 

Varaukset: Kaupungin palvelupiste Pyyrman puh. 02 834 5000. 

Huts and Rowing Boats
Simple cottages with saunas are available in the ar-
chipelago for visitors to reserve for their own use.  
The cottages have been renovated within old houses 
on the islands.  The simple huts, a rental cottage and 
rowing boats are available for all to reserve.

Bookings: Rauma City Service Point Pyyrman, 
tel. +358 2 834 5000.

rauma.fi 
visitrauma.fi

Kalastus
Rauman edusta on myös suosittu 
kalastusalue. Rauman kaupungin 
kalastuslupa-alueeseen kuuluu yli 
6100 hehtaaria vesialueita. 

Pyydysmerkkejä Rauman 
kaupungin vesialueille voi 
ostaa kaupungin palvelu-
piste Pyyrmanista, Valta-
katu 2 A, puh. 02 834 5000.

Fishing
Rauma’s coast is like a par-
adise for fishermen. Water 
area for fishing is over 
6100 hectares.

Trap permits for water areas owned 
by City of Rauma are available from 
Rauma City Service Point Pyyrman, 
Valtakatu 2 A, tel. +358 2 834 5000.

Melontaa saaristossa
Rauman ja Eurajoen edustalla oleva 
sirpaleinen ja laaja maankohoamis-
saaristo on kuin melojille tehty. Rei-
tit sisäsaaristossa kulkevat pääosin 
suojaisissa poukamissa ja salmissa.  

Syväraumanlahden ja Rokinnokan 
vesillelaskupaikkojen yhteydessä on 
myös pysäköintimahdollisuus au-
toille.

Canoeing around the islands
The fragmented archipelago off the 
coast of Rauma and Eurajoki are 
almost as though they were made 
for canoeing. Routes are mainly in 
inner sheltered archipelago. There 

are parking possibilities at the 
Syväraumanlahti and Rokinnokka 
boat launching places.

rauma.fi 
visitrauma.fi

Kuuskajaskari Päiväranta Reksaari SyväraumanlahtiKylmäpihlaja
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Satamien karttapiirrokset eivät ole viranomaisten vahvistamia. Satamaa on lähestyttävä merikartan avulla. 
The chartdrawings are not officially authorized. Instructions on the sea chart should be followed when approaching the harbour.

VIERASLAITURIT / VISITORS’ BERTHS
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