Tervetuloa Trunsön saarelle ulkosaaristoon
Tuskin mikään on
kauniimpaa ja
levollisempaa kuin
ulkosaaristo
aurinkoisena
päivänä, kun leuto
tuulenvire
puhaltaa ja meri
kimaltelee sinisenä
silmänkantamattomiin.

Koe Saaristomeren upea ulkosaaristo ja sen ainutlaatuinen luonto
Trunsö tarjoaa matkailijalle kaiken tämän
ja paljon muuta. Luonnonkaunis saari
sijaitsee
Saaristomerellä
Nötön
eteläpuolella ja Jurmon suunnasta
koillisessa. Pidä Saaristo Siistinä ry:llä on
ollut toimintaa saarella jo vuodesta 1998
alkaen. Vierailijoille on tarjolla muun
muassa suojainen satama, luontopolku,

grillikatos,
sauna,
kuivakäymälät.

jätepiste

ja

Saarella on myös Nuottatupa, jota PSS ry
vuokraa jäsenilleen ja muille saaristossa
viihtyville. Nuottatupa on täydellisesti
varustettu 4-6 henkilölle (sähkö, juokseva
lämmin/kylmä vesi, wc, keittiö ja sauna) ja
se soveltuu myös liikuntaesteisille.

Vieraile Trunsössä
Trunsö
oli
aiemmin
ympärivuotisesti
asutettu ja saaressa asuneet ihmiset elivät
satojen vuosien ajan kalastamalla sekä
hylkeitä
ja
vesilintuja
pyytämällä.
Peruselintarvikkeiden saamiseksi saarella
pidettiin muun muassa lehmiä, lampaita ja
kanoja.
Trunsö on kasvillisuudeltaan monipuolinen
ulkosaariston saari. Pohjoisosassa on pieni
metsä ja suo, kun taas pääosa saaresta on
kanervanummen ja kallioiden peittämä.
Kylän niitty ja pieni ruo¬ikkolahdeke
lisäävät
monipuolisuutta
entisestään.
Saaren linnusto on sekoitus ulko- ja
sisäsaariston lintulajistoa.
Trunsö, kuten muukin ulkosaaristo, on
tunnettu monipuolisesta kasvillisuudestaan.
Saaren pohjoisosassa on pieni metsä ja
suo, mutta pääasiallisesti saari on
kanervanummen ja kallioiden peittämä.
Kylän niitty ja pieni ruoikkolahdeke lisäävät
luonnon monimuotoisuutta entisestään.
Saaren linnusto on puolestaan sekoitus
ulko- ja sisäsaariston lajeja.
Tänä
kesänä
toimintaa
saarella
aktivoidaan Triton Marinin ja PSS ry:n

yhteistyöllä.
Saarella
työskentelevät
vuoroviikoin kesäkuun puolivälistä elokuun
puoliväliin satama- ja saari-isännät Okko
Salo ja Robin Karlsson. He palvelevat
veneilijöitä satamassa, ja sen lisäksi
pitävät huolta ympäristöstä ja PSS ry:n
rakennuksista.
Heidän
läsnäolonsa
saarella parantaa luonnollisesti palveluita
ja lähialueen turvallisuutta.
Satamassa
vierailevilta
venekunnilta
peritään satama- ja palvelumaksu. PSS
ry:n jäsenille maksu on 10 euroa ja muille
14 euroa. Maksu sisältää laituripaikan ja
sähkön
sekä
saunan,
grillikatoksen,
jätepisteen ja kuivakäymälöiden käytön.
Satama on rauhallinen ja suojassa
tuulelta.
Venepaikkoja
on
laiturissa
ankkurikiinnityksellä 10–12.
Toivomme, että yhä useammat PSS ry:n
jäsenet ja muut veneilijät löytävät kesällä
Trunsön saarelle ja kokevat ulkosaariston
luonnon ainutlaatuisen kauneuden. Trunsö
sopii rauhaa ja rentoutumista rakastaville
veneilijöille.

Tervetuloa Trunsön saarelle

Trunsö:
N 59° 52.976'
E 21° 46.324'
Karta:
www.fonecta.fi/s/17Mv

Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen vuonna 1969 perustettu veneilijöiden ja vesilläliikkujien ympäristöjärjestö.
Yhdistys toimii saaristo- ja rannikkoalueilla sekä Järvi-Suomessa.

Yhdistyksen tehtävänä ja päämääränä on pitää Suomen rannat ja saaristo puhtaina ja tukea veneilymahdollisuuksia kaikilla
maamme vesistöalueilla. Yhdistys tekee konkreettisen jätehuoltotyön lisäksi ympäristökasvatustyötä.
PSS ry:n jätehuoltopalveluihin kuuluu noin 200 Roska-Roope-jätehuoltopistettä, joissa kerätään useimmiten sekajäte, lasi,
metalli ja paperi. Jätepisteiden yhteydessä on yleensä aina kuivakäymälä tai useampia. Lisäksi yhdistyksellä 30 septitankkien
kelluvaa imutyhjennyspistettä.
PSS ry:n ympäristökasvatustyön kohderyhmää ovat kaikki vesilläliikkujat: veneilijät, mökkeilijät, asukkaat, retkeilijät ja satamien
pitäjät. Tavoitteena on neuvoa, miten liikkua vesillä ympäristöä huomioivalla ja kunnioittavalla tavalla. PSS ry noudattaa
kaikilla toiminta-alueillaan yhteistä linjaa ja tukee tasapuolisesti veneilymahdollisuuksia eri alueilla.
www.pidasaaristosiistina.fi
Lisätiedot: PSS ry, p. 02 274 5500

Triton Marin / Galonis Ab on vuonna 1996 perustettu yritys, joka tarjoaa vieras- ja palvelusatama- sekä
matkailutoimintaa Turun ja Länsi-Uudenmaan saaristoissa.
Tavoitteena on tarjota korkealaatuisia palveluita paikalliset olosuhteet huomioiden sekä veneilijöiden ja
saaristomatkailijoiden toiveisiin vastaten. Aktiivinen ja elävä satama kertoo hyvinvoivasta ympäröivästä yhteiskunnasta.
Triton Marin työskentelee alallaan pitkäjänteisesti ja aidolla kiinnostuksella saaristokulttuuria kohtaan. Mottomme on:
”Elinvoimaisen saariston puolesta”.
Triton Marinin satamat ovat Skata Marin ja Paven Espoon saaristossa, Porkala Marin Kirkkonummella, Nauvon vierassatama,
Hyppeis Värdshus Houtskärissa ja Iniö Lanthandel ja Norrbyn satama Iniössä.
Porkala Marin, Nauvon vierassatama ja Iniön Norrbyn satama ovat myös ympäristöystävällisiä Roope-satamia.
www.tritonmarin.fi
Lisätiedot: Triton Marin / Galonis Ab, Herrick Ramberg, p. 0500 417149

