Byxholmen
RAASEPORI

Hieno vaihteleva maasto kallioineen,
kauniit saaristomaisemat ja sauna – hyviä
syitä kerrakseen tulla Byxholmeniin joko
itsekseen tai porukalla!

Alueen pinta-ala 12 hehtaaria, vesialue 60 hehtaaria
Merikarttasarja B 635
Koordinaatit 59° 51.946', 23° 21.252' (WGS84)
Palvelut infotaulu, tulipaikkoja, käymälöitä, sauna, kaivo
(saunomista varten), kiinnitysrenkaita, kiinnityspoijuja

Byxholmen sijaitsee Tammisaaren saariston kansallis
puiston länsipuolella Raaseporissa. Ilta-auringon vii
meiset säteet viipyilevät rannan kallioilla, taivaanranta
heijastuu meren tyyneen pintaan toistaen nuotion
hiilloksen sävyjä. Saunan ja vastahalstratun ahvenen
tuoksu leijuvat ilmassa. Iltapalan jälkeen odottavat
saunan löylyt ja virkistävä uinti.

Tietoa retkeilijälle
Ulkoilualue koostuu Byxholmenin pääsaaresta ja Lilla
Byxholmenin saaresta, jotka erottaa toisistaan matala,
kapea salmi. Byxholmen on erittäin hyvin saavutet
tavissa veneväyliltä. Saarelta on 7 km matka Sommarö
strandin satamaan, josta löytyy muiden palveluiden
lisäksi myös ympäri vuoden auki oleva saaristokauppa.
Prediumin satama sijaitsee myös noin 7 km päässä.
Tammisaaren kansallispuistossa sijaisevalle Rödjanin
luontotuvalle on n. 5 km merimatka.
Kiinnityspoijuja veneille löytyy saaren pohjoispuolelta
sekä keskellä että pohjoiskärjessä. Kiinnitysrenkaita
on näiden paikkojen lisäksi Byxholmenin ja Lilla Byx
holmenin välisen salmen molemmissa päissä, kuten
myös Lilla Byxholmenin pohjoiskärjessä.
Palvelut on keskitetty pääsaarelle. Pohjoispuolelta löytyy
tulipaikka, käymälöitä, sauna, puuvaja sekä kaivo. Toinen
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tulipaikka sijaitsee saaren länsiosassa, josta on myös
hieno näköala salmelle. Uimaan pääsee parhaiten
saunan läheisyydessä.
Byxholmenin sauna on auki ympäri vuoden ja toimii
itsepalveluperiaatteella. Saunavuoron voi varata
kirjaamalla saunavuorovihkoon, joka löytyy saunan
seinässä olevasta postilaatikosta. Huomiothan, että
kiukaalle ei saa käyttää merivettä, koska se ruostuu
meriveden vaikutuksesta erittäin nopeasti käyttö
kelvottomaksi. Makeaa löylyvettä saa saunan lähellä
sijaitsevasta kaivosta, mutta se ei ole juomakelpoista.
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Esteettömyys

Hasselholmen

Byxholmen ei ole esteetön kohde. Alueen maasto on
vaihtelevaa ja saarella on paljon korkeuseroja. Polut ovat
kapeita ja kulkevat metsässä sekä kaltevilla kallioilla.
Suurin osa rantautumispaikoista on kallioilla.
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