
Retki ulkosaaristoon 24.-27.11.2022 
 
 
Tervetuloa mukaan Anders Nybergin vetämälle omakustanteiselle matkalle 
Utöhön 24.-27.11.2022. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.11.2022.  
 
Utö on Suomen eteläisin asuttu saari. Se kuuluu nykyään Paraisten 
kaupunkiin. Utö sijaitsee ylhäisessä yksinäisyydessään Itämeren 
ympäröimänä Saaristomeren eteläosassa, 88 km Turusta lounaaseen. 
Saaren pinta-ala on 81 hehtaaria. Museovirasto on määritellyt Utön 
linnakkeen majakka- ja luotsiyhdyskuntineen valtakunnallisesti merkittäväksi 
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Maisemaa värittävät punaiset, puiset 
saaristolaismökit. Saari on pääosin paljasta kallioluotoa, mutta kasvaa siellä 
sentään jokunen puukin. 
 
Utössä on maamme vanhin yhä toiminnassa oleva majakka vuodelta 1814. 
Sen kolmannessa kerroksessa on tunnelmallinen majakkakirkko. Läheisessä 
1700-luvun majakanvartijan talossa toimii saaristomuseo. Kylän itäreunalla on 
viehättävä kappeli ja yksinäinen polku hautausmaalle. 
 
Saarella on asuttu vakituisesti jo 1500-luvulta lähtien luotsitoiminnan alkaessa 
Ruotsin kruunun määräyksestä. Vuoteen 2005 asti saari oli Suomen armeijan 
käytössä. Ajasta muistuttavat rannikkotykit. Nykyään saarella asuu 40–50 
asukasta ympäri vuoden. 
 
Matka Utöhön 
 
Saaristobussi 902 Turku-Houtskär lähtee torstaina 24.11.2022 Turun linja-
autoasemalta laiturista 3 klo 11:15 ja saapuu klo 12:55 Pärnäisiin, jossa 
yhteysalus M/S Baldur odottaa matkustajia. Bussimatka maksaa 13,10 €.  
 
M/S Baldur lähtee Pärnäisistä kohti Utötä klo 13:30, jonne saavutaan 
aikataulun mukaan klo 18:15. Merimatka on itsessään jo elämys ja kestää 
sääolosuhteista ja välipysähdyksistä riippuen 4-5 tuntia. Matka on ilmainen 
eikä paikkaa tarvitse varata. Aluksen ravintolassa voi syödä lounaan.  
 
Majoitus ja ruokailut 
 
Majoituspaikka Utö Havshotel, p. 040 162 3001, www.utohotel.fi 
Kahden hengen huone maksaa 80 €/hlö/yö, yhden hengen huone 100 €/yö. 
Kaikki huoneet ovat savuttomia, ja niissä on oma suihku ja wc sekä nopea 
langaton nettiyhteys. Sängyt ovat erillissänkyjä. Huoneissa ei ole jääkaappia 
eikä vedenkeitintä. Aamiainen sisältyy hintaan.  

http://www.utohotel.fi/


 
Omakustanteinen päivällinen on tarjolla iltaisin hotellin ravintolassa. 
Saaristokauppa Utö Handel on avoinna ma-la klo 10-12, to myös klo 19:30-
20:30 ja la 19-20. Sieltä voi ostaa erilaisia päivittäistavaroita, ruokaa, juomia 

ja vaikkapa makkaraa grillattavaksi. 
 
Ohjelmaa saarella 
 
Messu majakkakirkossa torstaina 24.11. klo 19.  
 
Opastettu saarikierros 10 €/tunti/hlö. 
 
Kasarmin lähellä on sauna, jota voimme vuokrata 20 €/tunti. Lisäksi kultakin 
saunojalta peritään 8 € kertamaksu, jolla saa saunoa koko vuokrausajan. 
Saunan laiturilta pääsee mereen uimaan.  
 
Paluumatka 
 
Yhteysalus lähtee Utöstä sunnuntaina klo 12:30 ja saapuu Pärnäisiin 
aikataulun mukaan klo 17:30. Saaristobussi pysähtyy Pärnäisissä klo 18:35 ja 
saapuu Turun linja-autoasemalle klo 20:15.  
 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
 
Matkanjohtaja Anders Nyberg, p. 045 160 1246, anderny@hotmail.com.  
Ilmoittaudu viimeistään sunnuntaina 6.11.2022 ja ilmoita mahdolliset 
matkakumppanit ja erikoisruokavaliot sekä onko mukana opaskoira. 
 
Matkalla on mukana yleisavustajana toimiva sairaanhoitaja.  

 
Varaa ruoka- ja juomaostoksia varten käteistä rahaa! Ulkosaaristossa ja 
yhteysaluksella korttimaksuyhteydet eivät välttämättä aina toimi.  
 
Majoitus maksetaan paikan päällä. Hotellissa on nopea langaton nettiyhteys, 
ja maksukortit toimivat. 
 
Esteettömyys 
 
Utö on kallioinen ja paikoin vaikeakulkuinen saari. Matkakohteena se ei ole 
esteetön, mutta sopivalla reittivalinnalla siellä kyllä pärjää. Yhteysaluksessa 
on jyrkkiä portaita ja ahtaita käytäviä. Jos tarvitset apua liikkumisessa, sinulla 
on oltava oma avustaja.  
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