
Vain neljän kilomet-
rin päässä Salon 
keskustasta kohoaa 
ikimetsien peittämä 
Vuohensaari. Lähde 
patikoimaan, piknikille 
tai yöpymään rauhai-
salle saarelle. Saaren 
luontopolut johtavat 
vehreisiin lehtoihin, 
rantakalliolle ja histo-
riakohteisiin.

KANSANPUISTON  
KIINNOSTAVA HISTORIA 
JA LUONTO
Wiurilan kartanon lahjoitti 
Vuohensaaren salolaisten 
virkistysalueeksi vuon-
na 1933. Sen jälkeen 
saaressa on järjestetty 
lukuisia juhannusjuhlia 
ja tansseja. Alun perin 
saareen kuljettiin höy-
rylaivalla ja myöhemmin 
moottoriveneellä, kunnes 
pengertie valmistui vuon-
na 1961. 

Saaren luonto on mo-
nipuolinen. Iäkkäät 
kuusimetsät ja rehevät 
rantalehdot vuorottelevat 
saaren maisemissa. Saa-
ren harvinaisuuksia ovat 
mäkirikko ja papelorikko. 
Saaren pohjoispuolella 
oleva Viurilanlahti on 
merkittävä lintuvesi. 

LUONTOPOLUT JA  
PALVELUT
Vuohensaaren luontopo-
lut on uudistettu kesäksi 
2022. Uusiin luontopol-
kuihin kuuluu Kreivin 
kierros (0,9 km), Torppa-
rin taival (0,3 km/suun-
ta) sekä Kipparin polku 
(0,3 km/suunta). Reittien 
varrella on QR-koodein 
varustettuja opasrasteja. 
Reitit on merkitty vino-
neliöin.

Torpparin taival on 
reiteistä helpoin ja sen 
voi kulkea myös lasten-
rattaiden kanssa. Muut 
reitit ovat melko vaativia 
korkeuserojen vuoksi. 
Saaren grillikatos on ret-
keilijöiden käytettävissä 
kello 18 asti.

Retken jälkeen voi poi-
keta saaren kahvila-ra-
vintolaan. Kahvilasta 
saat myös vinkit retkelle 
ja voit vuokrata esim. 
kanootteja sekä sup-lau-
toja. 

Vuohensaaren leirintä-
alue tarjoaa monipuolisia 
majoitusvaihtoehtoja. 
Saaressa toimii myös 
kesäteatteri, minigolfrata 
sekä uimaranta. 

A stone’s throw away 
from Salo city centre, 
there is an island cal-
led Vuohensaari that 
is covered by primeval 
forest. Take a hike, 
picnic or overnight on 
the peaceful island. 
Nature trails takes hi-
kers to verdant groves, 
sea cliffs and historical 
sites.

Wiurila manor donated 
Vuohensaari for a recrea-
tion area in 1933. Nature 
of the island is diverse. 
Landscape involves both 
old spruce forests and 
rampant shore groves. 

There are three nature 
trails (0,3-0,9 km) on 
Vuohensaari. The trails 
are mostly quite difficult. 
Barbeque shelter is open 
for hikers until 6 p.m. 

You can get best tips 
and rent equipment from 
restaurant-café. Camping 
Ground gives you many 
opportunities to overnight 
the on island. There is 
also a swimming beach, 
a miniature golf course 
and an outdoor drama on 
the island. 

MUISTATHAN RETKIETIKETIN

• Voit liikkua saaressa jalan. Pysythän 
polulla ja kunnioita kanssaretkeilijöitä.

• Maastopyöräily on sallittu merkityillä 
luontopoluilla ja alueen teillä.

• Moottoriajoneuvoilla ajo ja ratsastus 
on kielletty tien ulkopuolella.

• Pidä lemmikit kytkettyinä ympäri 
vuoden.

• Tuo roskasi pois maastosta. Luonnon-
suojelualueella ei ole jäteastioita.

• Telttailu on kielletty luonnonsuoje-
lualueella. Tulenteko on sallittu vain 
grillikatoksessa.

• Kunnioita luontoa. Voit poimia marjo-
ja ja hyötysieniä, muttet kasveja tai 
kiviä.

• Onkiminen ja pilkkiminen ovat sallittu-
ja jokamiehenoikeudella.

• Hätänumero on 112. 

REMEMBER THE OUTDOOR ETIQUETTE

• You may walk on the nature reserve. 
Please stay on the trails and take ot-
hers into consideration.

• Mountain biking is allowed only along 
marked trails and roads.

• Driving motor vehicles and riding  hor-
ses are forbidden.

• Please keep your pets on a leash.
• There aren’t any rubbish bins on the 

nature reserve, please carry your rub-
bish back with you. 

• Camping is forbidden on the nature 
reserve. Making fire is allowed only in 
the barbeque shelter.

• Respect nature. You may pick berries 
and edible mushrooms, but please 
don’t collect plants or stones.

• You may go angling or ice fishing 
freely.

• Emergency number is 112. 

VUOHENSAAREN LUONTOPOLUT
VUOHENSAARI NATURE TRAILS
www.salo.fi/retkeilykohteet
info@visitsalo.fi
vikailmoitukset@salo.fi

VUOHENSAAREN LEIRINTÄALUE
VUOHENSAARI CAMPING 
GROUNG
www.vuohensaari.fi
+358 2 7312 651
info@vuohensaari.fi
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Eteläsatama

Itäsatama

Vuohensaari

Opastustaulu       Information Board

Pysäköintialue       Parking Area

Vieraslaituri       Guest Jetty

Kahvila-ravintola      Café-Restaurant

Leirintäalue      Camping Ground

Grillikatos       Barbeque Shelter

Ruokailupöytä       Picnic Table

Näköalapaikka       View Point

Uimapaikka       Swimming Beach
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Kreivin kierros 0,9 km

Kipparin polku 0,3 km

Torpparin taival 0,3 km

Luonnonsuojelualue       Nature Reserve

Neuvonta       Information 

Vesibussi       Water Bus

Luontopolut - Nature Trails

Kreivin kierros  

Torpparin taival

Kipparin polku

0,9 km

0,3 km

0,3 km

keskivaativa - medium

helppo - easy

keskivaativa - medium

Majoitus      Accommodation

Roskakori       Rubbish Bin

WC       Toilet

Leikkipuisto       Play Area
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KULKUYHTEYDET

Vuohensaareen voi saapua omalla 
autolla tai vaikkapa pyörällä Salon 
keskustasta Satamakatua pitkin. 
Pysäköintialueita on kaksi. Toinen 
Itäsatamassa ja toinen lähempänä 
leirintäaluetta.

Saaren eteläsatamassa on vieras-
venelaituri. Yöpymisestä laiturissa 
peritään maksu.

Salon keskustassa on rautatie- ja 
linja-autoasemat. Voit vuokrata Sa-
lon keskustasta polkypyörän, jolla 
jatkaa matkaa Vuohensaareen.

DIRECTIONS

You can get to Vuohensaari by your 
car or bike from Salo city centre by 
Satamakatu street. 

There are two parking areas: in Itä-
satama and nearby camping ground.

There is a guest jetty in Eteläsatama. 
There is a charge for an overnight 
stay at the jetty.

There is a railway station and a bus 
station in Salo city centre.

PYSÄKÖINTIALUE – PARKING AREA

Satamakatu 102
24100 Salo
60° 21.841’, 23° 03.966’

VESIBUSSILIIKENNE – WATER BUS TRAFFIC

Ferentes Oy.

• www.salonristeilyt.fi
• info@salonristeilyt.fi


