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Ajo-ohjeet Granvikin lauttarantaan: 

Helsingistä: 

Valitse moottoritie E 18 Turkuun. Ajettuasi noin 155 km valitse liittymä Parainen – Korppoo, tie 
numero 180. Aja Saaristotietä Paraisille ja edelleen suunta kohti Nauvoa ja Korppoota. Paraisilta n. 
8 kilometrin päästä, Sattmarkin sillan ja Sattmarkin kahvion jälkeen kääntyy tie vasemmalle kohti 
Granvikiä, tie no 1802. Jatka tietä 1802 noin 8 km, kunnes tie päättyy Granvikin yhteysalusrantaan 

Autolla matka Helsinki-Granvik kestää noin 3h. 

Turusta: 

Aja Kaarinaan joko Helsingintietä, valtatie 1, tai tie no 110. Noin 8km jälkeen käänny oikealle jatka 
Saaristotielle, numero 180. Aja Saaristotietä Paraisille ja edelleen suunta kohti Nauvoa ja 
Korppoota. Paraisilta n. 8 kilometrin päästä, Sattmarkin sillan ja Sattmarkin kahvion jälkeen 
kääntyy tie vasemmalle kohti Granvikiä, tie no 1802. Jatka tietä 1802 noin 8 km, kunnes tie päättyy 
Granvikin yhteysalusrantaan. 

Autolla matka Turku – Granvik kestää runsaan tunnin. 

Autolla matka Parainen-Granvik kestää n. 20min. 

Yhteysalusrannasta matka jatkuu aluksella m/s Viken. Alukseen mahtuu 11 autoa (tai 1 linja-auto 
ja muutama henkilöauto) ja n 70 matkustajaa. Ajoneuvojen tulee olla rannassa valmiina 
lastaukseen 10 min ennen aluksen aikataulun mukaista lähtöaikaa. Autopaikat voi varata 
etukäteen soittamalla alukselle, puh: 0400 320099 

Ajo-ohjeet Kirjaisten lauttarantaan: 

Helsingistä: 

Valitse moottoritie E 18 Turkuun. Ajettuasi noin 155 km valitse liittymä Parainen – Korppoo, tie 
numero 180. Aja Saaristotietä Paraisille ja edelleen kohti Nauvoa ja Korppoota. Paraisilta n. 17 
kilometrin päässä, Parainen-Nauvo lauttarannassa, siirry lautalle, joka kuljettaa sinut 
Nauvoon, lautta-aikataulut tästä. Lauttamatkan (n 10min) jälkeen jatja edelleen Saaristotietä noin 
9km kunnes tieviitta DALKARBY KIRJAIS vasemmalle. Jatka tätä Lillandetintietä noin 6km kunnes 
oikealle kääntyy tie kyltillä KIRJAIS 6. Jatka tätä tietä 6km Kirjaisten kylään jossa on kauppa ja 
edelleen noin 3km lauttarantaan (noin 9km tieviitasta KIRJAIS 6). Tie loppuu yhteysalusrantaan. 
Yhteysalus m/s Falkö, puh: 040 032 0097. Tilattava etukäteen soittamalla alukselle. Tarkemmat 
tiedot ja aikataulut tästä (klikkaa Nauvon eteläinen reitti.) 
 

http://www.finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-ja-aikataulut/parainen-nauvo.html
http://www.finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-ja-aikataulut/parainen-nauvo.html
https://www.facebook.com/Byhandel/timeline
https://www.facebook.com/Byhandel/timeline
https://www.finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-ja-aikataulut/nauvon-etelainen-reitti-falko.html
https://www.finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-ja-aikataulut/nauvon-etelainen-reitti-falko.html
https://www.finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-ja-aikataulut/nauvon-etelainen-reitti-falko.html
https://www.finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-ja-aikataulut/nauvon-etelainen-reitti-falko.html
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Kirjaisten lauttarantaan Turusta: 

Aja Kaarinaan joko Helsingintietä tai vanhaa 1-tietä, jatka Saaristotielle, numero 180. Aja 
Saaristotietä Paraisille ja edelleen kohti Nauvoa ja Korppoota. Paraisilta n. 17 kilometrin päässä, 
Parainen-Nauvo lauttarannassa, siirry lautalle, joka kuljettaa sinut Nauvoon, aikataulut 
tästä.Lauttamatkan (n 10min) jälkeen jatkat edelleen Saaristotietä noin 9km kunnes tieviitta 
DALKARBY KIRJAIS vasemmalle. Jatka tätä Lillandetintietä noin 6km kunnes oikealle kääntyy tie 
kyltillä KIRJAIS 6. Jatka tätä tietä 6km Kirjaisten kylään jossa on kauppa ja edelleen noin 3km 
lauttarantaan (noin 9km tieviitasta KIRJAIS 6). Tie loppuu yhteysalusrantaan. Yhteysalus m/s Falkö, 
puh: 040 032 0097. Tilattava etukäteen soittamalla alukselle. Tarkemmat tiedot ja aikataulut 
tästä (klikkaa Nauvon eteläinen reitti.) 
 
Autolla matka Turku-Kirjais kestää alle 2h 

Autolla matka Parainen-Kirjais kestää alle 1½h. 

M/s Falköön mahtuu 8 autoa ja n 99 matkustajaa. 

Aikataulut: 

m/s Viken 
reitti: Paraisten reittialue Granvik-Pensar vv 

m/s Falkö 
reitti: Nauvon eteläreitti Kirjais-Pensar vv 

Yhteysalukset ovat maksuttomia. 

Ajo-ohjeet Käldingen kalasatamaan (taksivenesatama): 

Kaarinasta jatkat Saaristotielle, numero 180. Aja Saaristotietä Paraisille ja edelleen kohti Nauvoa ja 
Korppoota. Paraisilta n. 17 kilometrin päässä, Parainen-Nauvo lauttarannassa, siirry lautalle joka 
kuljettaa sinut Nauvoon, aikataulut tästä. Lauttamatkan (n 10min) jälkeen jatka edelleen 
Saaristotietä noin 9km kunnes tieviitta KIRJAIS KÄLDINGE vasemmalle. 
Jatka tätä Lillandetintietä noin 3km kunnes tulee Kalastama (musta-valkoinen) kyltti ja ÖJEN 
tieviitta – käänny tässä vasemmalle. Ajaa tietä loppuun (jyrkkä 90 asteinen käännös 
itsepalvelupuodin kohdalla, jatka oikealle). Heti varastorakennuksien jälkeen on parkkipaikka ja 
betonitaituri. Betonilaiturilla odottaa taksivene mikäli olet sen tilannut. 

 
  

http://www.finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-ja-aikataulut/parainen-nauvo.html
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Näin saavut Pensarin saarelle 

Yhteysalus 

m/s Viken: Granvik-Pensar-Granvik, www.finnferries.fi 
m/s Falkö: Kirjais-Pensar-Kirjais, www.finnferries.fi 

Yhteysalukset ovat maksuttomia. 

Autamme mielellään myös taksiveneen varauksessa. 

Pidätämme oikeuden hintakorjauksiin. 

Kaikki hinnat sis. alv. 

 

http://www.finnferries.fi/
https://www.finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-ja-aikataulut/nauvon-etelainen-reitti-falko.html



