
    
 

Symbolimerkitykset: 

WC:  Esteetön kohde:  Sisältää kohteita, joissa esteitä: * Koirat sallittu:  

Kasveja myynnissä:  Ostosmahdollisuus:  Ruokaa ja juomaa:  Majoitus:  

 

 

Sagalundin museo, Sagalunds museum 

 

*  

Sijainti: Kemiönsaari 

Omistaja: Sagalundin museosäätiö 

Aukioloajat: 

1.6.–31.8. ma-su 11–17, klo 17 päivän viimeinen opastus museoalueelle, talviaikaan ma-pe 9-15. 

Aikuiset 5,00 € 

Eläkeläiset 4,00 € 

Opiskelijat 4,00 € 

Lapset 7-16 vuotta 1,00 €  

 

Opastusta saatavilla tilauksesta ja avoinnaoloaikana tasatunnein. Ryhmille saatavana myös aikamatkoja, 

roolihahmo-opastuksia ja työpajoja.  

Saavutettavuus: 

GPS-koordinaatit: 

N 60:09’756” 
E 022:42’618” 
 
Omalla autolla:  

Salosta on matkaa noin 42 kilometriä. Aja Valtatie 1 (110) pitkin noin 31 km, kunnes näet vasemmalla 
puolella Kokkilantien risteyksen (1835). Jatka Kokkilantietä 8,8 km. Aja lautalle Kokkila-Kemiö. Poistu 
lautalta ja aja tielle Kemiönsaarentie (1835) kohti etelää, jatka 23,5 km. Käänny tielle Vretantie ja jatka 
matkaa 2 km. Käänny vasemmalle ja aja Museotietä 84 m. 

 

 

 



Joukkoliikenne: 

Turusta Sagalundiin pääsee kätevästi linja-autolla. Nouse Turun linja-autoasemalla Turku-Taalintehda linjan 
autoon. Jää pois Sagalund L pysäkillä.Matka kestää noin tunnin. Tarkista linja-autoaikatault täältä. 

Matka Helsingistä Sagalundiin kestää noin kolme tuntia. Helsingistä tultaessa nouse Helsinki-Turku linjan 
autoon. Vaihda autoa Salon linja-autoasemalla Perniö-Turku linjan autoon. Jää pois Sauvon tienhaarassa 
(tie 110) ja vaihda Turku-Taalintehdas linjan autoon. Tarkista aikataulut täältä. 

Yhteystiedot: 

Sijantiosoite: Museontie 7, 25700 Kemiö 

Postiosoite: Museontie 7, 25700 Kemiö 

 

Puh. museo: (02) 421 738 

Fax: (02) 421 847 

Sähköposti  

info sagalund.fi 

Kohdekuvaus: 

Sagalundin ulkomuseo sijaitsee Kemiönsaaren pohjoisosassa, Vretan kylässä. Museo on maamme vanhin 
ulkoilmamuseo ja se esittelee Suomen ruotsinkielisen rannikkoseudun talonpoikaista rakennusperinnettä ja 
asumiskulttuuria. Museon 26 rakennuksessa voi tutustua eri yhteiskuntaryhmien, kuten torppareiden, 
säätyläisten tai talonpoikien elinolosuhteisiin. Sagalund on yksi Museoviraston luokittelemista Suomen 
valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.  
 
Museon alueella on mm. huvila, koulu, museo, puisto ja seurantalo. Yhteensä alueella on noin 26 erilaista 
saariston ja rannikon vanhaa rakennusta. Vanhimpia rakennuksia ovat Tjudan pedagogirakennus, Engelsbyn 
käräjätalo ja Brinkkullan torppa, jotka ovat kaikki peräisin 1700-luvun puolivälin jälkeiseltä ajalta. 
 
Museon on perustanut Vretan kansakoulun yhteyteen, opettaja Nils Oskar Jansson vuonna 1900. Museoon 
kuului alusta alkaen myös puutarha.  Jansson ihaili suuresti Carl von Linnén työtä, ja Sagalundin puutarha 
noudattelee tämän esimerkkiä. Jansson jätti jälkeensä varsin mittavan kokoelman Linné -kirjallisuutta, joka 
on esillä museossa. Museopuistossa on noin 150 lajin ruusutarha ja muita perinteisiä hyöty- ja 
koristekasveja, joiden lisäksi puutarhassa on ns. koulupuutarha. Ulkopuutarhan kasvivalikoiman ohelle 
museoon on kerätty Nils Oskar Janssonin kodissa olleita huonekasveja, jotka ovat esillä Vretassa. 
 
Sagalundin museo pyrkii kehittämään ja rekonstruoimaan puutarhaa Nils Oskar Janssonin aikakauden 
mukaiseksi piirustusten, muistiinpanojen ja valokuvien avulla. Puutarhasta pyritään kehittämään 
tulevaisuudessa miellyttävä ja rikastuttava kokemus puutarhan lähihistoriasta kiinnostuneille.  

 

 

 

 

http://www.matkahuolto.fi/fi/index.html
http://www.matkahuolto.fi/fi/index.html


Kuvat: 

 

Ulkopuutarhan kasvivalikoiman ohella Vretassa on nähtävillä Nils Oskar Janssonin kodissa olleita huonekasveja . Kuva: Kaisa 
Kalliovuo 

 

Sagalund on yksi Museoviraston luokittelemista Suomen valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. 
Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Puutarhan yksityiskohtia. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

 

Puutarhakärryt, joita on käytetty jo Nils Oskar Janssonin aikoina. Kuva: Kaisa Kalliovuo 



 

Sagalundissa on nähtävillä perinteisiä hyöty- ja koristekasveja. Kuva: Kaisa Kalliovuo 

Lähteet 

Lindroos, Ernst. Sagalundin kotiseutumuseon museo-opas. 1979.  
 
Näse, Li., Kovalainen, Ritva, Turunen, Pekka. Min kostsamma leksak -Sagalund - kallisarvoinen leikkikaluni. 
Sagalunds museum 2000. 
 
Härö, Mikko. "Tiedon ja valistuksen tilat". Rakennusperintömme, Kulttuuriympäristön lukukirja. 
Ympäristöministeriö, Museovirasto ja Rakennustieto Oy 2001. 
 
Linkit 
 
Museovirasto, valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) sivusto: 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4099 
 
Sagalundin museo: 
http://www.sagalund.fi/pages/suomi/ajankohtaista.php 
 

Matkailun edistämiskeskus: 

http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/730493a8cd104eacc22570ac00411b4b/7dfd99f750b30c20c22576

50002bd98f/$FILE/Sagunlund_J_Bjorkman.pdf 

 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=4099
http://www.sagalund.fi/pages/suomi/ajankohtaista.php
http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/730493a8cd104eacc22570ac00411b4b/7dfd99f750b30c20c2257650002bd98f/$FILE/Sagunlund_J_Bjorkman.pdf
http://www.mek.fi/W5/mekfi/index.nsf/730493a8cd104eacc22570ac00411b4b/7dfd99f750b30c20c2257650002bd98f/$FILE/Sagunlund_J_Bjorkman.pdf

