
 

TIEDOTE 25.5.2022 

(English after Finnish text) 

 

Saaga Travelin kesän viikko-ohjelma vie päiväretkille Oulusta Pohjolan rengastien 

kohteisiin 

 

Saaga Travel toteuttaa kesällä päiväretkiä Oulusta Pohjolan rengastien kohteisiin. Päiväretkien kohteita 

ovat Ii, Hailuoto, Raahe, Liminganlahti, Koitelinkoski, Kierikkikeskus ja Syöte.  

Viikko-ohjelmaa toteutetaan kuuden viikon ajan 28.6.-7.8.2022, alkaen juhannuksen jälkeiseltä viikolta. 

Koitelinkoski on viikko-ohjelmassa viikon pidempään perjantaihin 12.8. saakka.  

Retket toteutetaan takuulähtöinä, ilman minimiosallistujamäärää. Retkien lähtöpaikka on Kaarlenväylä 

Oulun kauppatorin kupeessa.  

- Pilotoimme retkibusseja ensimmäisen kerran viime kesänä. Saimme niistä hyvää oppia ja palautetta. 

Monet Oulun seudun kohteet ovat vaikeasti saavutettavissa ilman omaa autoa. On myös kestävän 

matkailun mukaista suosia joukkoliikennettä, kertoo viikko-ohjelman kehittämisestä vastannut Johanna 

Salmela Saaga Travelilta.  

Uutta matkailun tuotekehitystä  

-Näemme viime kesänä lanseeratun Pohjolan rengastien tärkeänä uutena Oulun seudun matkailun 

avauksena. Pohjolan rengastie mahdollistaa monenlaista uutta tuotekehitystä sekä kotimaisille että 

kansainvälisille matkailijoille. Kesän päiväretkiohjelma on yksi konkreettinen tapa kokea Pohjolan rengastie 

sekä parantaa Oulun matkailualueen sisäistä saavutettavuutta, Salmela jatkaa. 

Retkibussien aikataulut on suunniteltu yhdessä kohteiden kanssa niin, että ne palvelisivat mahdollisimman 

hyvin matkailijoita.  

Raahessa on tarjolla bussin aikatauluihin sopivasti ilmainen opastettu kaupunkikierros sekä maksullisina 

saaristoristeilyjä ja opastettu melontaretki, Hailuodossa opastettu majakkavierailu ja Liminganlahdella 

Metsähallituksen järjestämä avoin lintutorniopastus. Liminganlahdelle ja Syötteelle voi ottaa mukaan oman 

pyörän.  

Kierikkikeskuksessa perinneparkkuri Anita Jussila tekee Kivikauden kylässä lauantaisin parkkitöitä yleisön 

kanssa.  

Syötteellä ja Hailuodossa bussi liikennöi päivän aikana myös alueen sisällä, mikä mahdollistaa vierailun 

useammassa eri kohteessa päivän aikana.  

Ii mukaan uutena kohteena 

Ii on mukana viikko-ohjelmassa uutena kohteena. Iin retken sisältö on kehitetty yhdessä Visit Iin kanssa. 

Iibussin matkaohjelmaan sisältyy kolme eri kohdetta ja kohdeopastuksia.  



Retki alkaa Iin Wanhassa Haminassa lyhyellä opastuksella ensimmäistä kesää avoinna olevaan 

Kotiseutumuseon uittonäyttelyyn. Tämän jälkeen on aikaa tutustua Iin Wanhaan Haminaan omatoimisesti 

kävellen. Seuraavaksi siirrytään Taidekeskus KulttuuriKauppilaan, jossa on opastettu taidenäyttelykierros.  

Retken päätteeksi käydään tutustumassa uuteen Jakkukylän riippusiltaan, jonka luona vieraita palvelee 

myös kyläläisten Siltakahvila.  

Historian havinaa ja merellisiä elämyksiä Raahessa 

Raahen päiväretki on ohjelmassa torstaisin.  

Wanha Raahe on yksi Suomen parhaiten säilyneistä 1800-luvun puutalokaupungeista. Kulttuurinautiskelijan 

päivä kuluu tutustuessa Wanhan Raahen kortteleihin, museoihin ja kahviloihin. Ilmaisia opastettuja Wanha 

Raahe -kävelykierroksia on tarjolla neljänä torstaina 7.7., 14.7., 21.7. ja 28.7.2022 klo 15.00. Wanhaan 

Raahen on mahdollista tutustua myös omatoimisesti Glopas-ääniopassovelluksen avulla. 

Vuonna 2016 vuoden retkikohteeksi valittu Raahen saaristo on vain 20 minuutin päässä Raahen vanhasta 

kaupungista. Torstaisin kello 12 starttaavalla kolmen tunnin Island Hopping -retkellä tutustutaan kolmeen 

Raahen saariston pääsaareen, joista kahdesta käydään myös maissa. Retken hintaan sisältyy 

makkaranpaisto ja retkieväät yhdessä saariston saarissa. Torstaisin on tarjolla myös hieman lyhyempi 

saaristoristeily, joka lähtee Raahen Rantatorilta klo 13.  

Lappis järjestää torstaisin myös aloittelijoille sopivia melontaretkiä Raahen saaristoon. Risteilyille ja 

melontaretkelle on ennakkoilmoittautuminen. 

Syötteellä monipuoliset mahdollisuudet retkipäivään 

Jatkuvasti suosiotaan kasvattava Syöte tarjoa monipuoliset mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen.  

- Saaga Travelin Skibus Syötteelle on talvisin erittäin suosittu laskettelijoiden parissa. Hiihtokeskus Iso-Syöte 

on satsannut voimakkaasti kesäajan hissipyöräilyyn, minkä uskomme kiinnostavan samaa kohderyhmää. 

Tänä vuonna suunnittelimme kesän Syötebussin aikataulun niin, että hissipyöräilyn kokeilemisesta 

kiinnostuneet ehtivät bussilla juuri sopivasti Bike Park tutuksi -kurssille, Salmela valottaa aikataulujen 

suunnittelutyötä. 

Maisemien katsomisesta kiinnostuneelle luontonautiskelijalle Salmela suosittelee aamupäivälle Syötteen 

luontokeskukselta lähtevän Teerivaaran kierroksen patikointia, minkä jälkeen on hyvä nauttia lounas 

luontokeskuksella. Sen jälkeen bussilla voi siirtyä Iso-Syötteen tunturin huipulle, josta kilometrin pituisen 

Huippupolun varrelta avautuvat upeat maisemat Syötteen kansallispuistoon ja ympäröivään alueeseen. 

Lopuksi ehtii nauttia vielä virvokkeet Hotelli Iso-Syötteen panoraamakahvilassa. 

Maastopyöräilystä kiinnostuneille Salmela suosittelee 19 km:n pituista Syötteen kierrosta. Syötteen kierros 

on maastoltaan ja maisemiltaan monipuolinen reitti, jonka varrella on myös taukopaikkoja evästelyyn ja 

uimiseen. Alueella toimii useita pyörävuokraamoja, joista voi vuokrata sekä sähköavusteisia että tavallisia 

maasto- ja läskipyöriä. Oma pyörä kulkee lisämaksusta bussin matkassa. 

Hailuodon Murhalaakso kertoo isonvihan ajasta 

Hailuodossa Luotobussin reittiin on lisätty Marjaniemen ja kyläkeskustan lisäksi vanhassa 

kyläkoulumiljöössä toimiva Ailasto, josta on mahdollisuus tehdä patikointiretki Hyypänmäelle. Hyypänmäki 

on Hailuodon korkein kohta, jonka huippu nousee 31 metriä meren pinnan yläpuolelle. Harjulla 

sijaitsee Struven ketjun mittauspiste vuodelta 1842.  

Perimätiedon mukaan isonvihan aikaan Hyypänmäellä rotkossa on sijainnut piilopirtti. Rakennuksen 

jäänteitä ei kuitenkaan ole löydetty. Paikan nimi on nykyisissä kartoissa Pakopirtinrotko ja se tunnetaan 

myös ”Murhalaaksona”, millä viitataan isonvihan aikaan Hailuodossa tapahtuneeseen joukkosurmaan.  

https://www.hailuoto.fi/matkailu/nahtavyydet/struven-ketjun-mittauspiste/


Venäläiset tappoivat tuolloin Hailuodossa yhden päivän aikana 800 ihmistä. Edestakainen patikointimatka 

Ailastosta Hyypänmäelle on pari kilometriä ja reittiohjeet saa Ailastosta. 

Päiväretket ovat ostettavissa Saaga Travelin Matkakaupasta (saagatravel.fi/matkakauppa). 

Lisätietoja: 

Johanna Salmela, Myyntipäällikkö, Saaga Travel, puh. 040 826 2345 

Päiväretket Saaga Travelin Matkakaupassa: https://saagatravel.fi/tuote-osasto/paivaretket/   

Pohjolan rengastie: Pohjolan rengastie on Oulun Matkailu Oy:n (Visit Oulun) kesällä 2021 lanseeraama 

Oulun seudun kiertomatkareitistö, joka sisältää useita erilaisia reittivaihtoehtoja ja kymmeniä 

matkailuyritysten tarjoamia elämystuotteita eri puolilla aluetta. https://pohjolanrengastie.fi/  

 

Saaga Travelin päiväretket Oulusta Pohjolan rengastien kohteisiin 28.6.-7.8.2022 

 

   Liput € 

Päivä 
 

Kohde 
 

Lähtö-Paluu 
 

Aikuinen Lapsi 

Tiistai  
 

Ii 
5.7. | 12.7. | 19.7. 

10.00-15.00 25 14 

Keskiviikko 
 

Hailuoto 10.15-18.00 30 15 

Torstai 
 

Raahe 10.00-18.00 30 15 

Perjantai 
 

Liminganlahti ** 9.30-13.35 20 10 

Koitelinkoski *** 11.30-15.00 20 10 

Lauantai 
 

Syöte ** 8.00-18.00 40 20 

Kierikkikeskus  
 

10.00-15.05 25 14 

Sunnuntai 
 

Hailuoto 10.15-18.00 30 15 

 

Lähtöpaikka: Kaarlenväylä Oulun kauppatorin kupeessa   

* Menopaluulipun hinta netistä etukäteen ostettuna. Bussista ostettuna +5 €/lippu. Lapset 0-3-v ilmaiseksi.  

** Oman pyörän kuljetusmahdollisuus lisämaksusta  

*** Myös 12.8.  

 

Saaga Travel Oy 

Saaga Travel on oululaisten yrittäjäperheiden omistama matkailupalveluyritys. Yhtiön toiminnan kivijalkoja 

ovat henkilökuljetuspalvelut (tilausajot, sopimusliikenne) sekä matkapaketit kotimaisille ja kansainvälisille 

asiakkaille. Yhtiön päätoimipaikka on Oulussa ja sen pääasiallisena toimialueena on Pohjois-Suomi.  

 

  

https://saagatravel.fi/tuote-osasto/paivaretket/
https://pohjolanrengastie.fi/


Day Trips from Oulu to Pohjola Route Destinations 28.6.-7.8.2022 

 

In the summer, Saaga Travel organizes day trips from Oulu to the Pohjola Route destinations. The 

destinations of the day trips are Ii, Hailuoto, Raahe, Liminka Bay, Koitelinkoski, Kierikki Stone Age Centre 

and Syöte. 

The weekly program will run for six weeks from June 28 to August 7, 2022, beginning the week after 

Midsummer. Koitelinkoski is in the weekly program for a week longer until Friday 12.8. 

Excursions are carried out as guaranteed departures, without a minimum number of participants. The 

starting point for the excursions is Kaarlenväylä street next to the Oulu market square. 

- We piloted these guaranteed departures for the first time last summer. We got good feedback from them. 

Many destinations in the Oulu region are challenging to reach without your own car. It is also in line with 

sustainable tourism to favor public transport, says Johanna Salmela from Saaga Travel, who was 

responsible for developing the weekly program. 

New tourism product development 

-We see the Pohjola Route, launched last summer, as an important new opening for tourism in the Oulu 

region. Pohjola Route enables a wide range of new product development for both domestic and 

international tourists. The summer day trip program is one concrete way to experience the Pohjola Route 

and improve the internal accessibility of the Oulu travel region, Salmela continues. 

The timetables of the tour buses are designed together with the destinations so that they serve the tourists 

as well as possible. 

Raahe offers a free guided city tour in accordance with the bus timetables, as well as island cruises and a 

guided canoe trip. In Hailuoto there is a guided lighthouse tour and in Liminka Bay there is free bird guiding 

at the bird watching organized by Metsähallitus. You can bring your own bike to Liminka Bay and Syöte. 

In Kierikki Sone Age Centre, the public can take part in parking work with master of this traditional skill. 

In Syöte and Hailuoto, the bus also runs within the area during the day, which allows you to visit several 

different destinations during the day. 

Ii as a new destination 

The village of Ii, half an hour north from Oulu, is participating in the weekly program as a new destination. 

The content of the Ii trip has been developed together with Visit Ii. The itinerary includes three different 

destinations. 

The excursion begins in the old town Iin Wanha Hamina, with a short introduction to the new  exhibition of 

the Local History Museum. After this, it is time to explore the Wanha Hamina on your own. Next, we will 

move to the Art Center KulttuuriKauppila, where there is a guided tour of the art exhibition. 

At the end of the trip, we will visit the new suspension bridge in Jakkukylä, where guests will also be served 

by the villagers' Bridge Café. 

Raahe is full of history and maritime experiences 

The Raahe day trip is scheduled on Thursdays. 

Old Raahe is one of Finland's best-preserved 19th-century wooden towns. A day for a cultural connoisseur 

will be spent exploring the quarters, museums and cafés of the Old Raahe. Free guided Old Raahe walking 



tours are available on Thursday, July 7, July 14, July 21. and July 28 at 3 p.m. It is also possible to explore 

Old Raahe on your own using the Glopas voice guide application. 

Raahe Archipelago, which was chosen as the outdoor destination of the year in 2016, is only 20 minutes 

away from Raahe’s Old Town. The three-hour Island Hopping trip, which starts at 12 noon on Thursdays, 

will explore the three main islands of the Raahe archipelago, two of which will also be visited. The price of 

the trip includes frying sausages and snacks in one of the islands in the archipelago. On Thursdays, a slightly 

shorter island cruise is also available, departing at 1 p.m. 

On Thursdays, Lappis also organizes kayaking trips to the Raahe archipelago suitable for beginners. Pre-

registration is required for cruises and kayaking trips. 

Syöte offers versatile opportunities for a day trip 

Syöte, Finland’s southernmost fell area 2 hours’ drive from Oulu, is constantly growing in popularity and 

offers diverse opportunities to enjoy the nature. 

- Saaga Travel's Skibus to Syöte is very popular with skiers in winter. The Iso-Syöte ski resort has invested 

heavily in summertime lift assessed mountain biking, which we believe will be of interest to the same target 

group. This year, we planned the schedule for the summer Syöte Bus so that those interested in trying out 

downhill biking would arrive right in time to take part in the Bike Park course, Salmela sheds light on the 

schedule planning work. 

For nature lovers interested in admiring the scenery, Salmela recommends a hike to Teerivaara from Syöte 

Visitor Centre in the morning, after which it is good to enjoy lunch at the visitor centre. After that, you can 

take the Syöte bus to the top of the Iso-Syöte fell, from where you can enjoy the magnificent views of Syöte 

National Park and the surrounding area along the kilometer-long Peak Trail. Finally, you can enjoy 

refreshments in the panoramic café of Hotel Iso-Syöte. 

For those interested in mountain biking, Salmela recommends the 19 km long Syötteen kierros circular trail. 

The Syötteen kierros trail is a diverse route with terrain and scenery, along which there are also resting 

places for outdoor lunch or snacks and swimming. There are several bike rentals in the area, from which 

you can rent both electric and regular mountain bikes. Your own bike rides on the Syöte Bus for an extra 

charge. 

The Murder Valley of Hailuoto tells of a time of Great Wrath 

In Hailuoto, in addition to Marjaniemi and the village center, Ailasto, which operates in the old village 

school environment, has been added to the bus route. From Ailasto it is possible to make a hiking trip to 

Hyypänmäki ridge. Hyypänmäki is the highest point in Hailuoto, the peak of which rises 31 meters above 

sea level. The measuring point of the Struve chain from 1842 is located on the ridge. 

According to tradition, a hideaway was located in the gorge in Hyypänmäki during the Great Wrath. 

However, no remains of the building have been found. The name of the place in the current maps is 

Pakopirtinrotko and it is also known as the “Murder Valley”, which refers to the massacre in Hailuoto 

during the Great Wrath. At that time, the Russians killed 800 people in Hailuoto in one day. The return walk 

from Ailasto to Hyypänmäki is a couple of kilometers and directions are available from Ailasto. 

Day trips can be purchased from Saaga Travel's Webshop (saagatravel.fi). 

 

More information: 

Johanna Salmela, Sales Manager, Saaga Travel, tel. +358 40 826 2345 

Day trips in Saaga Travel's Webshop: https://saagatravel.fi/en/product-category/kotimaa/paivaretket/ 



Pohjola Route: Pohjola Route runs in the Oulu region in Northern Finland. It includes several different 

route options and dozens of experience products offered by tourism companies across the region. 

https://pohjolanrengastie.fi/  

 

Saaga Travel Day Trips from Oulu to Pohjola Route Destinations 28.6.-7.8.2022 

   Tickets € 

Weekday 
 

Destination 
 

Departure-Return 
 

Adult Child 

Tuesday 
 

Ii 
5.7. | 12.7. | 19.7. 

10.00-15.00 25 14 

Wednesday 
 

Hailuoto 10.15-18.00 30 15 

Thursday 
 

Raahe 10.00-18.00 30 15 

Friday 
 

Liminka Bay ** 9.30-13.35 20 10 

Koitelinkoski *** 11.30-15.00 20 10 

Saturday 
 

Syöte ** 8.00-18.00 40 20 

Kierikki Stone Age Centre 
 

10.00-15.05 25 14 

Sunday 
 

Hailuoto 10.15-18.00 30 15 

 

 

Departure place: Kaarlenväylä Street by Oulu Market Square 

* Return ticket price purchased online in advance. Purchased from the bus +5€/ticket. Children 0-3 years 

free. 

** Possibility to transport your own bike for an extra charge 

*** Also 12.8. 

 

Saaga Travel Oy 

Saaga Travel is a charter bus and DMC/incoming tour operator based in Oulu, Northern Finland. Our fleet 
ranges from VIP sedans and minibuses to modern and luxurious tourist buses from 48-seaters up to a 79-
seater double decker bus. We have ready-made thematic tour itineraries for Northern Finland and can also 
make customized packages. 
 

 

 

https://pohjolanrengastie.fi/

