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Kajakilla Saaristomeren upeille rannoille  

Matildanjärven kierros     5,5 km / 2,5–5 tuntia
Perisuomalainen järvimaisema hurmaa kaikkina vuodenaikoina. Matildanjärven kierroksesta riittää 
vaikka kokopäivän retkeksi. Maasto on vaihtelevaa: reitti seurailee järvenrantaa, kulkee mäntymetsien 
halki, ylittää pitkospuilla yhden suon ja menee kappaleen matkaa pitkin Mathildedalin kylänraittia. 

Retki kannattaa aloittaa Teijon luontokeskuksesta ja lämpimänä kesäpäivänä päättää sen vieressä 
olevalla uimarannalle. Lyhyempää reittiä kaipaavat voivat kulkea pysäköintipaikalta järven rantaa pit-
kin joko Kariholman tulipaikalle (500 m) tai Roosinniemen laavulle (800 m).

Nähtävää 
Teijon luontokeskus, Matildanjärven maisemat.

Rakenteet 
Pitkospuita, siltoja, 2 keittokatosta, 2 laavua  
avotulentekopaikkoineen, 2 tulentekopaikkaa,  
kuivakäymälät, esteetön luontokeskus ja vessa  
sekä vesipiste.

Vaativuus 
Korkeuseroja kallioilla, osassa portaita.  
Märillä osuuksilla pitkospuita ja siltoja.

Reittiseloste 
Rengasreitti, reittimerkintä oranssi,  
suositeltava kiertosuunta vastapäivään.

Metsäretki on lapsille aina yhtä jännittävä seikkailu! Teijon kansallispuiston merkityt 
reitit ja huolletut taukopaikat tekevät retkeilemisen lasten kanssa helpoksi. Vieres-
sä sijaitsevat tunnelmalliset ruukkikylät – Teijo, Kirjakkala ja Mathildedal – tarjoavat  
lisänähtävää ja sieltä löytyvät kauppa, ravintola ja majoitusta. Teijon yhteensä 50 km 
reitistöstä parhaiten lapsiperheille sopivat lyhyt Totin luontopolku, Sahajärven kier-
roksen alkuosa, Nenustan kierros ja Matildanjärven maasto.

Metsäseikkailut 
lapsiperheille 

Lähtöpiste 
Matildanjärven pysäköintialue 
Matildanjärventie 86, Salo  
WGS84 lat: 60° 12.5568’ lon: 22° 56.2961’

Retkeilypalvelut 
Teijon luontokeskukselta tai internetin kautta  
soutuveneet, avokanootit, kajakit, SUP-laudat,  
fatbiket ja packraftit. Luontokeskuksen kautta  
myös asuntovaunupaikat ja eräkämppien vuokraus.  
Rannoilla on paikkoja, joissa pystyy uimaan. 

Lähialueen palvelut 
Viereisessä Mathildedalin kylässä on kauppa, 
ravintola ja majoitusta. Pysäköintialueen lähellä 
vuokrattava sauna.

Kuva: Hanna Ylitalo / Metsähallitus
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Totin luontopolku 1,3 km / 1–2 tuntia
Tämä helppokulkuinen reitti tarjoaa hienon luontoelämyksen kaikenikäisille! 

Reitti esittelee vanhaa Teijon kartanon puistoa. Se kulkee holvimaisten pähkinäpensaiden lomassa, 
rehevien puronvarsilehtojen poikki ja ylittää solisevia puroja. Reitillä on jyrkkäreunaisia kallioalueita, 
pieniä koskia, siltoja ja kiviportaita. 

Sahajärven  
kierroksen alkuosa 
1,5 km / 1–3 tuntia
Sahajärvellä pääsee nopeasti liki  
erämaiseen järvimaisemaan. 

Laviakallion pysäköintipaikalta on helppo-
kulkuista polkua 700 m järven rantaan. Siellä 
kiivetään käsikäyttöisen lossin kyytiin, jolla 
siirrytään kapean salmen yli Kalasuntin saa-
reen. Lossi on käytössä toukokuusta loka-
kuun loppuun. Perillä kelpaa pitää evästau-
koa nuotiolla, tutkia saarta ja vaikka kokeilla 
onkimista.

Nenustan kierros 
3,6 km / 2–3 tuntia
Nenustan kierros on lapsiperheelle sopiva puo-
lipäiväretken kohde. Kahdeksikon muotoinen 
reitti kulkee valoisten harjumetsien poikki. 

Pysäköintipaikalta on tulipaikalle hiekkatie, 
jota pitkin pääsee myös lastenvaunuilla tai  
-rattailla. Osa ryhmästä voi jäädä nuotiolle 
evästelemään, kun enemmän liikuntaa kai-
paavat kipaisevat viereiselle Nenustan kalliolle 
maisemia ihailemaan. Paluumatka sujuu joko 
samaa metsätietä tai vaihtoehtoisesti pitkos-
puita pitkin pienen suon ylitse. Loppureitin var-
rella voi tutustua polttamalla ennallistettuun 
metsään, vanhan hiilimiilun jäännöksiin sekä 
järeään kuusikkoon. 

Nähtävää 
Nenustannokan kalliot ja näköalapaikka,  
polttamalla ennallistettua metsää,  
vanhan hiilimiilun jäännökset.

Rakenteet 
Tulentekopaikka, käymälä, pitkospuut suolla. 

Vaativuus 
Helppo, kallioilla korkeuseroja.

Reittiseloste 
Reitti on kahdeksikon muotoinen ja se kannattaa 
kiertää vastapäivään aloittaen pysäköintipaikalta 
pohjoiseen kohti tulentekopaikkaa.  
Reittimerkintä oranssi.

Lähtöpiste 
Nenustannummen pysäköintialue, Sauruntie 671, 
Salo WGS84 lat: 60° 14.8726’ lon: 23° 01.4392’

Lähialueen palvelut 
Viereisessä Teijon kylässä on kauppa ja ravintola.

Nähtävää 
Kauniit järvimaisemat, käsikäyttöinen lossi,  
Kalasuntin laavu- ja tulentekopaikka  
Sahajärven saaressa.

Rakenteet 
Tulentekopaikka, laavu, käymälä, lossi.

Vaativuus 
Helpohko, mutta sisältää korkeuseroja, joiden 
vuoksi ei sovellu lastenrattaille.

Reittiseloste 
Laviakallion pysäköintipaikalta  
Kalasuntinlaavulle ja samaa reittiä takaisin.  
Reittimerkintä oranssi.

Lähtöpiste 
Laviakallion pysäköintialue 
Sauruntie 910, Salo  
WGS84 lat: 60° 15.2283’ lon: 22° 58.9203’

Lähialueen palvelut 
Viereisissä Kirjakkalan ja Teijon  
kylissä on kauppa, ravintola ja majoitusta.

Nähtävää 
Sahajärven pato, puronvarsilehdot.

Lähtöpiste 
Sahajärven pysäköintialue, Teijontie 12, Salo 
WGS84 lat: 60° 15.2370’ lon: 22° 57.9305’

Rakenteet 
Luonto-opastaulut, siltoja.

Vaativuus 
Helppo.

Reittiseloste 
Rengasreitti, jonka suositeltava kiertosuunta  
on vastapäivään. Reittimerkintä oranssi.

Lähialueen palvelut 
Viereisessä Teijon kylässä on kauppa ja ravintola.



4

Metsäseikkailut  
aikuisille 

Kuva: Jasmin Yuchun / Metsähallitus
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Teijon kylän vieressä sijaitseva Sahajärven kierros polveilee metsämaastossa kallioiden ja soiden ylit-
se. Itse Sahajärven ylitys tapahtuu kahdella käsikäyttöisellä lossilla ja saaressa voi tulistella ja pitää 
evästaukoa. Reitin pohjoisosa kulkee Hamarinjärven rantaa mukaillen ja osin vanhaa säännöstelypa-
toa pitkin. 

Halutessaan kierrosta voi jatkaa Nenustannokan näköalakalliolle, jolloin lisämatkaa tulee vajaat nel-
jä kilometriä. Toinen vaihtoehto retken pidentämiselle on pisto suojelulle Punassuolle, joka on yksi  
Saaristo-Suomen edustavimmista keidassoista.

Nähtävää 
Sahajärven maisemat 70 m korkealta näköala-
kalliolta, Kalasuntti ja lossit, Nenustannummen 
hiilimiilut ja luonnonhoitoalueet, suojeltu ja  
luonnontilainen Punassuo.

Rakenteet 
Tulentekopaikkoja 2, laavu, 2 käymälää, 
silta, 2 lossia.

Vaativuus 
Helpohko, mutta sisältää korkeuseroja.

Reittiseloste 
Suositeltava kiertosuunta vastapäivään. 
Reittimerkintä oranssi.

Lähtöpiste 
Laviakallion pysäköintialue,  
Sauruntie 910, Salo  
WGS84 lat: 60° 15.2283’ lon: 22° 58.9203’

Lähialueen palvelut 
Viereisissä Kirjakkalan ja Teijon kylissä  
on kauppa, ravintola ja majoitusta.

Sahajärven 
kierros 

8,8 km / 2,5–4 tuntia 

Nenustannokan 
kierros 

3,6 km / 1–2 tuntia

Punassuon 
retki 

8 km / 2–3 tuntia

Kuva: Jasmin Yuchun Kuva: Laura Lehtonen Kuva: Laura Lehtonen

Kuva: Laura Lehtonen / Metsähallitus
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Jeturkastin kierros  
4,6 km / 2–2,5 tuntia

Reitti kulkee pääosaksi valoisissa mäntymetsissä, kohoaa välillä pienille kallioille ja vajaan kilomet-
rin verran seurailee Matildanjärven rantaviivaa. 

Nimensä kierros on saanut Jeturkastin muinaisrannasta, jossa 9000 vuotta sitten Itämeren edeltäjän 
Ancylusjärven aallot huuhtoivat rantakiviä. Paikalla on edelleen vaikuttava parin hehtaarin laajuinen 
kivikkoinen muinaisranta eli kansankielellä pirunpelto.

Nähtävää 
Jeturkastin muinaisranta.

Rakenteet 
Matildanjärvellä tulentekopaikkoja, esteetön  
luontokeskus, vesipiste ja vessa. 

Vaativuus 
Helppo, ainoastaan Matildanjärven rantaosuudella  
on vaativampia korkeuseroja. Väli Jeturkastin  
pysäköintialueelta Jeturkastille on esteetön,  
mutta pyörätuolin kanssa tarvitaan avustaja.

Reittiseloste 
Rengasreitti, reittimerkintä oranssi,  
suositeltava kiertosuunta myötäpäivään.

Lähtöpiste 
Matildanjärven pysäköintialue 
Matildanjärventie 86, Salo  
WGS84 lat: 60° 12.5613’ lon: 22° 56.3097’

Retkeilypalvelut 
Matildanjärvellä esteetön luontokeskus,  
vuokrattavana soutuveneitä, kanootteja,  
SUP-lautoja, fatbiket ja packraftit. Vuokrasauna ja 
uimapaikka sekä vuokrattavia eräkämppiä.

Lähialueen palvelut 
Viereisessä Mathildedalin kylässä on kauppa,  
ravintola ja majoitusta, pysäköintialueen lähellä 
vuokrattava rantasauna.

Kuva: Jasmin Yuchun / Metsähallitus
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Onnelannummen reitti  
4 km / 1,5–2,5 tuntia

Liikkeelle lähdetään Kirjakkalan kylän kupeesta. Vajaan kilometrin kävelytaipaleen jälkeen avautuu 
Onnelannummen mäntykangas, jonne on ryhmien käyttöön rakennettu varattava leirialue. 

Onnelannummelta on opastus Hamarinjärven tulentekopaikalle, jossa on hyvä pitää taukoa ja ihailla 
Hamarijärven hiljaisuutta. Polku kulkee vesirajan tuntumassa. Nikkallion näköalapaikalta maisemat 
avautuvat vielä komeammin.

Nähtävää 
Hamarijärvi, Nikkallion maisemat.

Rakenteet 
Tulentekopaikka (ota polttopuut mukaan  
Onnelannummen puuvajasta), käymälä,  
keväästä syksyyn vesipiste Onnelannummella.

Vaativuus 
Helppo, Nikkallion ylitys  
sisältää korkeuseroja.

Reittiseloste 
Reittimerkintä oranssi,  
kiertosuunta myötäpäivään.

Lähtöpiste 
Kirjakkalan pysäköintialue 
Hamarinjärventie 88, Salo  
WGS84 lat: 60° 16.3822’ lon: 22° 59.5529

Lähialueen palvelut 
Viereisissä Kirjakkalan ja Teijon kylissä  
on kauppa, ravintola ja majoitusta.

Kuva: Laura Lehtonen/ Metsähallitus
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Teijon kansallispuiston 
päiväretket hotellista käsin
Teijon kansallispuistossa on merkittyjä reittejä liki 50 km, jo-
ten niistä riittää kierrettävää useammaksikin päiväksi. Vaih-
toehtoina patikoinnille ovat myös pyöräily, melonta, soutu 
ja kalastus sekä talvella myös hiihto jäällä, lumikenkäily ja 
pilkkiminen. Voit hyvin jättää teltat ja trangiat kotiin ja maas-
ton sijasta majoittua mukavasti kansallispuiston kupeessa 
sijaitsevien Mathildedalin ja Kirjakkalan ruukkikylissä. Niistä 
löytyy sekä hotelli- että mökkimajoitusta.

Päiväretkille parhaiten sopivat kierrokset ovat alueen ete-
läosassa Matildanjärven kierros yhdistettynä Jeturkastin 
kierrokseen (10–17 km) ja toisaalta Kirjakkalan suunnalla 
pohjoisosassa löytyvät Sahajärven ja Nenustan kierrokset 
(yhteensä 13–21 km). Näin molemmille päiville voi valita so-
pivan mittaisen lenkin.

Matildanjärven kierros
Reitti kiertää Matildanjärven sen rantaviivaa seuraillen. Mat-
kan varrelle mahtuu hienoja järvimaisemia, pitkospuita pit-
kin ylitettävä suo-osuus, vaihtelevaa metsämaastoa ja kap-
pale kylänraittia. Tauko-, laavu- ja tulentekopaikkoja on reitin 
varrella viisi. 

Retki kannattaa aloittaa järven etelärannalla sijaitsevasta 
luontokeskuksesta, joka esittelee kansallispuistoa ja josta saa 
ajantasaiset retkivinkit. Pidempää lenkkiä kaipaava voi jatkaa 
viereisen Puolakkajärven maastoon. Pitkostettu yhdyspolku 
kulkee Järvenpäänsuon poikki ja lisämatkaa kertyy 2–7 km.

Nähtävää 
Teijon luontokeskus,  
Matildanjärven maisemat.

Vaativuus 
Helppo, paikoin vaativampia  
kallio-osuuksia.

Rakenteet 
Pitkospuita, portaita, siltoja,  
2 keittokatosta, 2 laavua avotulen- 
tekopaikoineen, 2 tulentekopaik-
kaa, kuivakäymälät, luontokeskus  
ja siellä vesipiste.

Reittiseloste 
Rengasreitti, suositeltava  
kiertosuunta vastapäivään.  
Reittimerkintä oranssi.

Lähtöpiste 
Matildanjärven pysäköintialue, 
Matildanjärventie 86, Salo 
WGS84  
lat: 60° 12.5613’ lon: 22° 56.3097’

Retkeilypalvelut 
Teijon esteettömältä luonto- 
keskukselta tai internetin kautta 
soutuveneiden, avokanoottien,  
kajakkien, SUP-lautojen, fatbiken 
sekä packraftin vuokraus.  Vuokra-
sauna ja uimapaikka sekä vuokrat-
tavia eräkämppiä.

Lähialueen palvelut 
Viereisessä Mathildedalin kylässä 
kauppa, ravintola ja majoitusta. 

Retkeile 
fiinimmin

Sahajärvi  8,8 km

Jeturkasti  4,6 km

Matildanjärvi  5,5 km

Nenusta 3,6 km

1,0

Onnelannummi  3,9 km

Totin luontopolku
1,3 km

Puolakkajärvi

Matildanjärvi

Hamarinjärvi

MATHILDEDAL 

TEIJO 

KIRJAKKALA

Sahajärvi

Punassuo

Kuva: Jasmin Yuchun / Metsähallitus
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Teijon kansallispuisto Saaristomeren tuntumassa tarjoaa hie-
not puitteet vaikka koko viikonlopun patikkaretkelle. Merkit-
tyjä reittejä löytyy liki 50 km, maasto on mukavan vaihtelevaa 
ja tulenteko- sekä laavupaikkoja on runsaasti. Alueen järvis-
sä voi kalastaa ja Matildanjärvellä kulkupeliksi voi vuokrata 
sup-laudan, kanootin, soutuveneen tai pyörän. Koe luon-
nonrauhaa lyhyen ajomatkan päässä Helsingistä, Turusta tai  
Salosta! 

Teijon kansallispuiston reitistössä riittää kulkijalle valinnanva-
raa. Kahden päivän vaelluksen voi toteuttaa esimerkiksi kiertä-
mällä alueen pohjoisesta alkaen vasta-päivään, jolloin kuljet-
tavaa kertyy liki 30 km. Ja omien polkujensa kulkijoille löytyy 
reittien ulkopuolelta vaikka kuinka paljon valinnanvaraa. 

Useampia lyhyempiä reittejä yhdistelevä esimerkkireitti: 

• Lähtö kansallispuiston pohjoisosasta  
Laviakallion pysäköintipaikalta

• Kulku Pohjoiseen Hamarinjärven rantaan (1,1 km)

• Sieltä Nenustankierroksen risteykseen (2,0 km)

• Nenustankierros (3,2 km)

• Sahajärven reittiä Miilunummelle (5,4 km)

• Puolakkajärven länsipuolelta Matildanjärvelle (3 km)

• Matildanjärven ympäri vastapäivään (5,5 km)

• Puolakkajärven länsipuolelta koilliseen Miilunummelle 
takaisin (3,0 km)

• Edelleen Kalasunttiin (2,8 km)

• Kaksi ylitystä lossilla.  
Lossit käytössä toukokuusta lokakuun loppuun.

• Pysäköintipaikalla 0,7 km

Nähtävää 
Hieno järviluonto, luonnontilaiset 
suot, kangasmetsien ylle kohoavat  
näköalakalliot, ruukkikylien miljööt.

Rakenteet 
Runsaasti tauko- ja tulenteko- 
paikkoja, suo-osuudet pitkostettu, 
Sahajärvessä kaksi lossia.

Retkeilypalvelut 
Esteettömän luontokeskuksen  
tai internetin kautta vuokrattavana 
soutuveneet, avokanootit, kajakit, 
SUP-laudat, fatbiket sekä packraftit. 
Majoitukseen vuokrattavaan kaksi 
eräkämppää. Matildanjärvellä  
vuokrasauna.

Vaativuus 
Pääosaksi helppo.

Reittiseloste 
Reittimerkintä oranssi. 

Lähtöpisteet 
Pohjoisosassa  
Laviakallion pysäköintialue  
Sauruntie 910, Salo 

Eteläosassa 
Matildanjärven pysäköintialue 
Matildanjärventie 86, Salo 
WGS84  
lat: 60° 12.5613’ lon: 22° 56.3097’

Lähialueen palvelut  
Viereisissä Kirjakkalan, Teijon  
ja Mathildedalin ruukkikylissä on  
kauppoja, ravintoloita ja  
majoitustarjontaa.

Kaupunkilaisen 
vaellusmatka Teijon 

kansallispuistoon
Kuva: Jasmin Yuchun / Metsähallitus

Kuva: Natura Viva Kuva: Natura Viva
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Matildanjärvellä voi saada punalihaisen lohikalan 
koukkuunsa, sillä järveen istutetaan säännöllisesti 
pyyntikokoista kirjolohta. 
Kalastus onnistuu hyvin rannoilta ja saalistodennäköisyyttä 
voi parantaa vuokraamalla luontokeskuksesta soutuveneen tai 
kanootin. Parhaita ottipaikkoja ovat niemien kärjet, Isoholman 
saaren rannat sekä kesähelteellä eteläpuolen syvemmät vedet. 

Rannoilta löytyy lukuisia tauko- ja nuotiopaikkoja sekä kolme 
laavua suojaksi sateelta tai yösijaksi. Kalastusvaihtoehtoina ovat 
viehekalastus, mato-onginta, perhokalastus ja pilkkiminen. Ma-
tildanjärvi soveltuu myös liikuntarajoitteisten kalastuskohteeksi.

Veneitä ja kanootteja voi vuokrata Teijon luontokeskuksesta, 
joka sijaitsee järven etelärannalla, Matildanjärven pysäköintipai-
kan luona.

Muilla Teijon kansallispuiston järvillä saa kalastaa valtion kalas-
tuksenhoitomaksulla (18–64 v). Järviin ei tehdä istutuksia, vaan 
niissä on luontainen kalalajisto.

Kalastusluvat 
Matildanjärvi on Metsähallituksen 
ylläpitämä erityiskalastuskohde, 
johon tarvitaan kohdekohtainen 
kalastuslupa 
(Matildanjärven kalastusalue 6515).  
Lisäksi 18–64 v. tulee olla kalastuk-
senhoitomaksu maksettuna.

Lupavaihtoehdot 
3 tuntia 
1 vrk 
7 vrk

Lupien myynti 
www.eräluvat.fi 
Teijon luontokeskus 
Mobiililupa matkapuhelimeen

Rajoitukset 
Harppuuna-/sukelluskalastus 
kielletty.  
Seisovien pyydysten käyttö  
kielletty.  
Saaliskiintiö voimassa. 
Järven länsipäässä kalastus  
kielletty.

Tarkemmat tiedot 
www.eräluvat.fi 
Matildanjärven kalastusalue 6515

Lähtöpiste 
Matildanjärven pysäköintialue 
Matildanjärventie 86, Salo  
WGS84  
lat: 60° 12.5613’  
lon: 22° 56.3097’

Lähialueen palvelut 
Viereisessä Mathildedalin kylässä  
on kauppa, ravintola ja majoitusta, 
pysäköintialueen lähellä vuokratta-
va rantasauna ja asuntovaunualue.

Siimat kireiksi  
Matildanjärvellä

Kuva: Jasmin Yuchun / Metsähallitus

Kuva: Jari Kostet / Metsähallitus
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Tekeekö mielesi vesille? Teijon kansallispuiston 
 Matildanjärvellä se käy kätevästi ja turvallisesti. 
Vuokraa mieleisesi kulkupeli – soutuvene, kanootti, kajakki, 
SUP-lauta tai packraft – luontokeskuksesta ja seikkailu alkaa 
saman tien! Matildanjärven ympäri kertyy soutaen tai meloen 
matkaa 4–5 km. Taukopaikaksi sopii hyvin Isoholman saari, jos-
ta löytyy tulentekopaikka, laavu ja kuivakäymälä – tai jokin muu 
järven rannoilla sijaitsevista neljästä tauko- ja tulentekopaikas-
ta. Isoholman saaren tulentekopaikalla ei ole polttopuita, joten 
ne otetaan mukaan esim. soutuveneiden laiturin lähellä olevasta 
polttopuukatoksesta.

Vesiltä tuttukin maisema avautuu ihan uudesta näkökulmasta 
ja suojaiset vedet ovat turvallisia uuden harrastuksen kokeile-
miseen. Jos kalastus kiinnostaa, pääsee veneellä tai kanootilla 
suoraan parhaille ottipaikoille!

Puiston pohjoisosan Hamarinjärvelle pääsee myös soutele-
maan ja melomaan. Veneitä, yksikkö- ja kaksikkokajakkeja sekä 
SUP-lautoja voi vuokrata Kirjakkalan Ruukkikylästä. Sieltä voi 
kysyä myös muita melontapalveluita, kuten opastettuja retkiä. 
Merelle soutuveneitä vuokrataan Mathildan Marinasta.

Vuokraus 
Teijon luontokeskus  
Matildanjärven  
pysäköintipaikan luona.

Lähtöpiste 
Matildanjärven pysäköintialue 
Matildanjärventie 86, Salo  
WGS84 
lat: 60° 12.5613’  
lon: 22° 56.3097’

Lähialueen palvelut 
Mathildedalin kylässä on  
kauppa, ravintola ja majoitusta,  
pysäköintialueen lähellä  
vuokrattava rantasauna.  
Teijon kylällä on kauppa,  
ravintola ja erilaisia näyttelyitä.

Vuokraus Hamarinjärvellä 
Kirjakkalan ruukkikylä  
www.ruukkikyla.fi,  
p. 040 526 9082.

Vuokraus merellä 
Mathildan Marina  
www.mathildanmarina.fi 
p. 02 250 2432

Vuokraus Matildanjärvellä 
Teijon luontokeskus 
www.naturainfo.fi 
p. 010 292 4032

Vesille  
venehen mieli

Kuva: Natura Viva

Kuva: Natura Viva
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Teijon kansallispuistossa ei tarvitse suunnistustaitoa päästäkseen metsän siimekseen. Maastosta löy-
tyy kymmeniä kilometrejä merkittyjä reittejä. Jos kuitenkin haluat opetella suunnistuksen perusteet 
tai kartuttaa taitojasi, on tätä varten tehty maastoon kaksi kiintorastirataa. 

Helpompi niistä on suunnattu lapsiperheille ja se kiertää luontokeskuksen lähimaastossa Matildan-
järven eteläpuolella. Rata sisältää 9 rastia, jotka etsitään ja löydetään kartan ja kompassin avulla. Ko-
konaismatkaa kertyy 2–3 km. 

Toinen, haastavampi rata (5–6 km, 13 kiintorastilippua) kiertää Mathildedalin ruukkikylän eteläpuo-
lella korkeuseroiltaan vaihtelevassa Taka-Lapin maastossa. Reitillä voi hyödyntää metsäpolkuja, mut-
ta merkittyjä retkeilyreittejä alueella ei ole.

Karttoja voi ostaa luontokeskuksesta ja samasta paikasta voi lainata myös kompassin. Karttoja myy-
dään heinäkuun 1. päivän jälkeen. Luontokeskuksen kautta voi myös vuokrata rantasaunan. Vierei-
sessä Mathildedalin kylässä on kauppa, ravintola ja majoitusta. 

Lapsiperheiden kiintorastirata
Sijainti 
Teijon luontokeskuksen lähimaastossa.

Sisältö 
9 rastia, kokonaismatka 2–3 km.

Vaativuus 
Helppo.

Reittiseloste 
Rengasreitti, vapaavalintainen kiertosuunta.

Lähtöpiste 
Matildanjärven pysäköintialue 
Matildanjärventie 86, Salo 
WGS84 lat: 60° 12.5613’ lon: 22° 56.3097’

Kartan ja kompassin 
kanssa metsään

Aikuisten kiintorastirata
Sijainti 
Matildanjärven eteläpuolella. 

Sisältö 
13 rastia, kokonaismatka 5–6 km.

Vaativuus 
Keskivaativa, korkeuseroja.

Reittiseloste 
Rengasreitti, vapaavalintainen kiertosuunta.

Lähtöpiste 
Matildanjärven pysäköintialue 
Matildanjärventie 86, Salo 
WGS84 lat: 60° 12.5613’ lon: 22° 56.3097’

Kuva: Katri Lehtola / Metsähallitus

Kuva: Katri Lehtola / Metsähallitus
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Hiihto – lumikenkäily – retkiluistelu – pilkkiminen  
– laskettelu – maisemat
Lumitalven tullessa tarjoaa Teijon kansallispuisto hienot puit-
teet talviretkeilylle. Ensilumen peittämästä luonnosta pääsee 
nauttimaan jalkamiehenä kulkien, mutta myöhemmin vähäi-
sempikin lumipeite mahdollistaa hiihtämisen järvien jäällä sekä 
avarilla soilla. Paksumpi hanki puolestaan avaa mahdollisuudet 
umpihankihiihtoon ja lumikenkäilyyn merkittyjä reittejä pitkin 
tai missä vain puiston alueella.

Järvien jäätyminen avaa retkiluistelijoille neljä mielenkiintoista 
ja turvallista kohdetta. Yhdistä patikointi ja luistelu, niin pääset 
kokemaan useamman niistä saman päivän aikana! 

Myös pilkkiminen kuuluu Teijon talvitarjontaan. Matildanjärvellä 
kohteena ovat kirjolohet ja muilla järvillä niiden luontaiset kalalajit.  
Huom! Matildanjärvelle tarvitset kohdekohtaisen kalastusluvan  
(www.eräluvat.fi / Matildanjärven kalastusalue 6515).

Oli ulkoilmaharrastus mikä tahansa, on useimmille talvisen ret-
kipäivän kohokohta evästauko nuotion lämmössä. Sitä varten 
puistosta löytyy lukuisia huollettuja tulenteko- ja taukopaikkoja. 
Vauhdikkaamman menon – laskettelun – ystäville löytyy kan-
sallispuiston naapurista, Meri-Teijo Ski  -laskettelukeskuksesta 
kymmenen valaistua rinnettä. 

Tekemistä löytyy siis kaikille!

Välinevuokrausta

Lumikengät 
www.extremefun.org 
www.meriteijo.fi

Maastohiihtosukset 
www.meriteijo.fi

Lasketteluvälineet 
www.meriteijo.fi

Kalastusluvat  
www.eräluvat.fi 
Matildanjärven kalastusalue 6515

Ratiritiralla –  
talvista ulkoilua ja 

retkeilyä Teijossa

Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen / Metsähallitus

Kuva: Jasmin Yuchun / Metsähallitus
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Teijo tutuksi pyörällä  

Maastopyöräily sopii hyvin Teijon kansallispuistoon, kunhan malttaa pysyä merki-
tyillä reiteillä ja vanhoilla ajourilla. Soinen ja kallioinen maasto kun ei niiden ulko-
puolella juurikaan sovellu pyöräilyyn. 

Kansallispuiston maastossa risteilevistä retkeilyreiteistä vain osa on ajokelpoisia. 
Suo-osuudet on toki varustettu pitkospuilla, mutta ne ovat kapeita, yhden lankun le-
vyisiä, joten pyöräily niillä on haasteellista.  Pitkososuudet suositellaan jätettäväksi 
patikoijille. Lisäksi kallioisilla alueilla pyörää on kannettava. 

Jeturkastin kierros (4,6 km) 
Reitti kulkee pääosin valoisissa mäntymetsissä, kohoaa välillä pienille kallioille ja vajaan kilometrin 
verran seurailee Matildanjärven rantaviivaa. Maasto on melko tasaista ja leveä hiekkapolku soveltuu 
hyvin pyöräilyyn. Matildanjärven kallioinen rantaosuus kannattaa kiertää Matildanjärventietä pitkin. 
Reitillä on yksi pitkostettu suo-osuus, jossa pyörää on kannettava. 

Lähtöpiste 
Matildanjärven pysäköintialue 
Matildanjärventie 86, Salo  
WGS84 lat: 60° 12.5613’ lon: 22° 56.3097’

Nähtävää 
Jeturkastin muinaisranta, ns. pirunpelto.

Rakenteet 
Matildanjärven luona vesipiste, käymälät,  
tulipaikkoja, luontokeskus, vuokrasauna   
vuokrattavat eräkämpät.

Vaativuus 
Helppo. Matildanjärven rantaosuus ei sovellu  
maastopyöräilyyn. Yksi pitkostettu suo.

Reittiseloste 
Rengasreitti, suositeltava kiertosuunta  
myötäpäivään. Reittimerkintä oranssi.

Lähialueen palvelut 
Viereisessä Mathildedalin kylässä on kauppa,  
ravintola ja majoitusta.
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Tapanin kierros (6 km)
Reitti kulkee vaihtelevassa metsämaastossa ja sisältää muutamia jyrkkiä ala- ja ylämäkiä. 

Sijainti 
Matildanjärven pohjoispuolella  
ja Puolakkajärven luoteispuolella.

Lähtöpiste 
Mikkossuon pysäköintialue 
Teijontie 552, Salo  
WGS84: lat: 60° 13.2496’ lon: 22° 55.7376’ 
tai MeriTeijo Ski -hiihtokeskuksen  
kohdalta Teijontieltä.

Maastopyörien 
vuokrausta
 
Matildanjärvi,  
Teijon luontokeskus 
www.naturaviva.fi 
 
Laskettelukeskus/ 
Meri-Teijo Bike Park 
meriteijobikepark.com

Vaativuus 
Etupäässä helpohko,  
muutama vaativampi nousu / lasku.

Reittiseloste 
Yhdysreitti (1 km) ja rengasreitti (4  km), jonka 
suositeltava kiertosuunta on myötäpäivään. 

Lähialueen palvelut  
Viereisessä Mathildedalin kylässä on kauppa,  
ravintola ja majoitusta.

Puistoon tutustuu pyörällä parhaiten käyttämällä alueen 
vanhoja metsäautoteitä. Mathildedalin, Kirjakkalan ja Teijon 
ruukkikyliin pääsee helpoiten ajamalla Teijontietä pitkin.

Maastopoluista pyöräilijöille suositeltavia ovat Jeturkastin 
kierros (4,6 km) ja Tapanin kierros (6 km). Yhdistelemällä kan-
sallispuiston reittejä alueen lukuisin vanhoihin metsäautotei-
hin saa retkistä pidempiä ja monipuolisempia.

Kuva: Natura Viva



1 Tutustu uusiin  
 teemareitteihin
Kansallispuistoon ja ruukkikyliin tutustut 
helposti teemareittien opastuksella. 
Teemareitit ovat 
• Hiljaisuuden tähtipaikat  
• Rannikon uniikit kylät 
• Väriterapiaa 

Tutustu osoitteessa visitsalo.fi/reitit 

Neljä vinkkiä Teijon kansallispuistoon

3 Polkaise 
 puistoon
Rannikkoreitin osuus Salo-Strömma  
(35 km) tarjoaa kolmen ruukkikylän 
nähtävyydet, merta ja metsää, järveä 
ja paljon korkeuseroja. Retken voi 
aloittaa monesta reitin eri kohdasta.

4 Viikonloppuretki    
 lakanoissa
Kirjakkalassa, kansallispuiston pohjoispuolella, 
pääset kipuamaan Nikkallion päälle. Paista mak-
karat Hamarinjärven nuotiopaikalla. Kirjakkalan 
ruukkikylän huoneissa nukut retken päälle mai-
niot yöunet ja nautit kodikkaan keittiön mauista.

2 Kurkista  

 kulttuurihistoriaan

Suomen pienin kivikirkko seisoo kansallispuiston 
kulmalla Teijon ruukkikylässä. Läheltä, Sahajär-
ven pysäköintialueelta, lähtee Totin luontopolku 
(1,3 km), jonka varrella on nähtävissä Teijon kar-
tanon vanhaa puistoaluetta. Teijon Masuunista 
saat ostettua kotiin viemisiksi paikallisia käsitöitä 
ja muita tuotteita, myös retkieväspaketin.

Lisätietoja
Teijon luontokeskus  
p. 010 292 4032 
info@naturaviva.fi 
www.naturaviva.fi 

Teijon kansallispuisto  
www.luontoon.fi/teijo 

Teijon kansallispuiston asiakaspalvelu 
p. 0206 39 4700  
rannikko@metsa.fi 

www.visitsalo.fi 

Retkivinkkejä  
www.luontoon.fi/retkeilynabc 

Teijon kansallispuisto
Teijon kansallispuistossa erämaatunnelma ja luonnonrauha kohtaavat läheisten  
Teijon ruukkikylien nykyelämän. Teijon kansallispuisto on kuin Suomen luonto  

pienoiskoossa: metsiä, lehtoja, kalliota, suoalueita, järviä ja merta.  

Ruukkikylistä pääset suoraan kansallispuistoon maastopyöräilemään, patikoi-
maan, melomaan, uimaan ja kalastamaan. Kansallispuistosta voit nauttia päivä-
käynnillä tai kruunata elämyksen yöpymällä kansallispuiston tähtitaivaan alla tai 
ruukkikylien viehättävissä majoituspaikoissa. Pakkaa reppusi reippaalle viikon-
loppuretkelle ja hiljenny hetkeksi. Teijon kansallispuisto yhdessä Teijon kolmen 
ruukkikylän – Mathildedalin, Teijon ja Kirjakkalan – kanssa luovat ainutlaatuisen 

ja ympärivuotisen  luontokokemuksen, jota on vaikea vastustaa.

Teijon kansallispuisto on kätevästi saavutettavissa omalla autolla tai linja-autolla. 
Helsingin keskustasta tai Helsingin lento-asemalta lähtiessäsi voit matkustaa 

junalla tai bussilla Saloon ja jatkaa Salosta linja-autolla Teijon ruukkikyliin. 

Salosta on matkaa Kirjakkalaan 18 km, Teijolle 22 km,  
Mathildedaliin 26 km ja kansallispuiston luontokeskukseen 28 km. 

Kuva: Jasmin Yuchun


