
RANNIKON KIEHTOVAAN
HISTORIAAN

MATKA

Turun, Ahvenanmaan ja Tukholman saaristot 
muodostavat noin 80000 saaren ja luodon 

ainutlaatuisen labyrintin.

Tämä esite johdattelee sinut puolustajien ja 
valloittajien jalanjäljille, kiehtovien tarinoiden 
sekä suurenmoisen saaristoluonnon pariin.
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 KUINKA HYÖDYNNÄT TÄTÄ 
ESITETTÄ

Esittelemme tässä esitteessä 11 saariston matkailukohdetta, jotka sijaitsevat 
Suomen ja Ruotsin välisessä maailman suurimmassa saaristossa. Näissä 

kohteissa koet monipuolisesti niin saariston luontoa kuin kulttuuriperintöäkin. 
Samalla oivallat, miten puolustamisen arvoisia laivaväylät olivatkaan aiempina 
vuosisatoina, kun meri tarjosi tärkeimmän reitin niin kauppatavaroiden kuin 

kulttuurivaikutteidenkin liikkumiselle.

Riippuen lomasi pituudesta ja kulkuvälinevalinnoistasi voit käydä vain yhdessä 
kohteessa kerrallaan tai yhdistellä kohteita eri tavoin.

Esittelemme ensin DefenceArch -kehittämishankkeessa mukana olleet kohteet 
eli Gålön hyljeaseman, Bomarsundin linnoituksen alueen, Korpoströmin sekä 
Örön linnakesaaren. Lisäksi olemme esitteeseen valinneet seitsemän muuta 
puolustushistoriaan liittyvää upeaa kohdetta Ruotsin ja Suomen rannikoilta.

Lossi
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Pysäköinti
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Muu nähtävyys

Tutustu kohteisiin tarkemmin 
lataamalla sovelluskaupasta 

Coastal Past applikaatio.
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MATKAEHDOTUKSIA

Aloita saariston valloittaminen yhdellä tai 
parilla kohteella...

Turusta pääset yhdistämällä bussimatkan ja laivamatkan Örön linnoitussaarelle (kysy 
tarkemmin info@launokorpi.com) tai linja-autolla Turusta Korpoströmiin ja sieltä Aspö 

Charterin laivalla Örön saarelle. Tukholman keskustasta pääset laivalla mm. Vaxholmiin ja 
Siaröhön sekä yhdistelemällä laivareittejä myös Arholmaan (ks. Vaxholmsbolaget). 

...tai yhdistele samalla matkalla Turun, Ahvenanmaan ja Tukholman saariston helmiä
 
a) Bussia ja/tai taksia käyttäen esimerkiksi seuraavasti:

1. pvä: Lähtö Turusta tai Helsingistä laivalla Tukholmaan

2. pvä: Retkieväin varustautuneena bussilla Tukholmasta Gålön hyljeasemalle, paluu Tukholmaan ja klo 16.30  Viking Linen laivalla Ahvenanmaalle Maarianhaminaan, jossa 
majoittuminen puolilta öin.

3. pvä: Bussilla tai taksilla reittiä Maarianhamina – Godby – Bomarsund, josta linnoitusalueeseen tutustumisen ja lounastauon jälkeen joko bussilla Maarianhaminan kautta tai 
taksilla Långnäsiin, josta maakuntalautalla klo 16 Kökarin kautta Korppoon Galtbyhyn ja sieltä taksilla Korpoströmin Saaristokeskukseen, jossa yöpyminen.

4. pvä:  Aamulla Korpoströmistä Aspö Charterin laivalla halki Saaristomeren kansallispuiston Öröseen. Ruokailun ja tutustumisen jälkeen yhteysaluksella Öröstä Kasnäsiin 
ja sieltä linja-autolla illalla Turkuun tai Helsinkiin.

Yllä mainittu ohjelma on tiivis ja vaatii huolellista linja-auto- ja laiva-aikataulujen seuraamista sekä matkan suunnittelemista päiville, jolloin Aspö Charter liikennöi. Reitin 
varrella on paljon muutakin nähtävää, joten suosittelemme väljempää aikataulua.

b) Saman reitin voi tehdä polkupyörälläkin, mutta silloin kannattaa aikaa varata tuplasti.

c) Henkilöautolla mainittu reitti onnistuu siten, että 4. päivänä tehdään edestakainen laivamatka Korpoström-Örö-Korpoström ja ajetaan Korpoströmistä Paraisten 
keskustan kautta Turkuun tai Helsinkiin.

d) Veneilijät voivat yhdistellä esitteen kohteita käytössä olevan ajan ja sään sallimissa rajoissa. Esitteestä löytyvät vierasvenesatamien sijainnista kertovat koordinaatit sekä 
vierassatamien palvelut.
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http://www.matkahuolto.fi/fi/
http://sites.google.com/aspocharter.com/home/reittiliikenne?authuser=0
http://sites.google.com/aspocharter.com/home/reittiliikenne?authuser=0
https://waxholmsbolaget.se/globalassets/kartor/hela-skargarden/karta_hela_skargarden.pdf
http://www.vikingline.fi/varaa-heti/
http://www.alandstrafiken.ax/sites/www.alandstrafiken.ax/files/sodra_2018_0.pdf
http://visitoro.fi/fi/aikataulu/
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HYLJEASEMA GÅLÖN SAARELLA
Gålön hyljeasema paljastaa mielenkiintoisia salaisuuksia Ruotsin puolustushistoriasta.  Vuodesta 1940 lähtien 
toisen maailmansodan aikana Ruotsin armeija koulutti saaren salaisella hyljeasemalla hylkeitä havaitsemaan 
vieraan vallan sukellusveneitä. Projekti pysyi salaisena monen vuoden ajan, mutta nykyään asemalle on 

vapaa pääsy.

GÅLÖN SAARI
     

Gålön saaren Skälåkerista löytyy Tukholman saariston pisin hiekkaranta sekä kauniita 
ulkoilureittejä. 30 kilometriä pitkä reitti kulkee koko saaren ympäri keskellä kaunista maaseutua 
villieläimineen. Kesäkaudella alueella voi metsissä poimia marjoja tai sieniä tai vaikkapa kalastella.

SAAVUTETTAVUUS
Gålön saarelle pääsee omalla veneellä tai yhteysaluksella. Tukholman suunnalta saarelle pääsee myös 

omalla autolla tai bussilla. Bussiaikataulun voit tarkistaa osoitteesta sl.se. Gålöön on 22 kilometriä 
Södertörnistä ja 40 kilometriä Tukholmasta.

Hyljeaseman mökit 
• 12 vuodepaikkaa

• keittiö omien ruokien valmistukseen
• laituri veneilijöille

• vuokrattavissa kajakkeja,  soutuveneitä ja SUP-lautoja

PALVELUT GÅLÖN SAARELLA

Gålö Havsbad 
• 2-6 vuodepaikan mökkejä
• hostelli, jossa 8 kahden hengen huonetta ja keittiö 
omien ruokien valmistamiseen
• mahdollisuus leiriytyä asuntovaunulla tai -autolla 
sekä teltassa
• ravintola

Gålö Havsbadin bistro
• kahvi, lounas, illallinen

• perinteistä ruotsalaista ruokaa, pubiruokaa, paikallisia 
erikoisuuksia

Ekuddenin Hostelli
• 16 vuodepaikkaa

• yhteiskäytössä olevat kylpyhuoneet ja täysin varusteltu keittö

 Stegsholmenin 
maatilakahvila    
• kahvila ja leipomo, tilalla tuotetun 

lihan myyntiä

Gålön tilameijeri, Frånäsin 
maatila
• kahvila ja kauppa, jossa myynnissä 

kotitekoista vuohenjuustoa

Gålön maalaiskauppa
• myynnissä mausteita, hedelmiä ja vihanneksia, 

savustettua kalaa

Näkemistä ja tekemistä
• retkeily, pyöräily, uinti, melonta
• perheystävällisiä ulko- ja sisätila-aktiviteetteja
• Gålö Havsbadissa ranta, lainattavissa lautapelejä, 

polkuveneitä, soutuveneitä, kalastusvälineitä ja 
tarjolla myös minigolf

Lue lisää Gålöstä...

Lue lisää hyljeasemasta...

N 59°5’29’’
E 18°16’53’’
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Takaisin sisällysluetteloon

https://sl.se/en
http://archipelagofoundation.se/omrade/galo/
http://www.salstationen.com/archipelago-hostel-stockholm
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BOMARSUND 
Ahvenanmaalla sijaitseva Bomarsundin linnoitus on vuonna 1832 Venäjän armeijan rakentama. Linnoituksen 

viereen kasvoi Skarpansin yhdyskunta. Tätä rakennusprojektia ei ikinä kuitenkaan saatu päätökseen ja keskeneräinen 
linnoitus tuhoutui Krimin sodan aikana vuonna 1854. Nykyään linnoituksen rauniot ovat muinaismuistoaluetta.

Prästön vanhassa luotsituvassa sijaitsee pieni linnoituksen historiasta kertova museo, josta löytyy esimerkiksi 
linnoituksen ja Skarpansin pienoismalleja.

Djävulsberget (Paholaisen kallio) oli yksi Bomarsundin linnoituksen etuvartioasemista. Kallio on 62 metriä 
korkea ja sen laelta avautuu hieno näkymä Ahvenanmaan kauniiseen saaristoon.

SAAVUTETTAVUUS
Bomarsundiin pääsee mantereelta Kustavista omalla veneellä tai yhteysaluksella ja lautalla. Bomarsund sijaitsee 

noin 30 kilometriä Maarianhaminasta.

Puttes Camping

• yli viiden hehtaarin leireilyalue
• vierasvenesatama: 30 venepaikkaa ja 

polttoaineasema
• merenrantasauna, ranta ja 

grillauspaikkoja
• kolme mökkiä (4-6 hlö) omalla 

suihkulla ja keittiöllä
• veneiden ja pyörien vuokrausta
• kävelyreittejä

Furulundsgården

• ravintola & kahvila
• alkoholijuomia
• suuri vanhantyylinen terassi
• 100 asiakaspaikkaa

Smakbyn

• ravintola & kahvila
• noin 10 kilometriä Bomarsundista
• kauppa, jossa myynnissä paikallisia 

tuotteita

   

NybondsKeramik, 
kurssikeskus ja majatalo

• mahdollisuus osallistua erilaisille 
kursseille ja aktiviteetteihin

• majatalossa 3 huonetta, yhteensä 10 
vuodepaikkaa

• majatalon keittiö tarjoilee 
kotiruokaa sekä luomu- että 
lähiraaka-aineista

• esimerkkejä tarjolla olevista 
kursseista: keramiikka, leivonta, 
vesivärimaalaus, jooga, hieronta

• ohjattuja retkiä ympäri 
Ahvenanmaata

• noin 9 kilometriä Bomarsundista

Lue lisää Bomarsundista...

N 60°12’43’’
E 20°14’28’’

7

Takaisin sisällysluetteloon

http://www.bomarsund.ax/fi
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Hotelli Korpoström 

• modernit tilat
• 16 kahden hengen huonetta
• WC, suihku, TV, Internet-yhteys
• hintaan kuuluu maittava aamiainen ja yleisten 
saunavuorojen käyttö

Vierassatama

• 70 venepaikkaa
• palveluihin kuuluu sauna, suihkut, WC ja 

pesutilat
• tankkausasema (maksu pankki- tai luottokortilla 
tai käteisellä)

Lähikauppa Korpo Handel 

• saaristossa tuotettuja tuoreita elintarvikkeita
• leipää, vihanneksia, marjoja, kalaa, lihaa ja juomia

Ravintola Venda Saaristokeskuksessa

• meren rannalla satamanäkymällä
• kahvia, herkkuja, lounas- ja illallistarjoilu
• ruokalistalla saariston makuja ja pohjoismaista 

keittiötä välimerellisillä vivahteilla

Käsityöliike
• matkamuistoja ja paikallisten tekemiä käsitöitä

Lue lisää Korpoströmistä...

KORPOSTRÖM
Korpoströmin salmi on ollut strategisesti merkittävä kauppareitti. Korpoström oli 
tärkeä tukikohta sotalaivoille 1700- ja 1800-luvuilla.  Vuonna 1743 Korpoströmissä 

käytiin meritaistelu Venäjän ja Ruotsin välillä, ja vielä tänäkin päivänä sodasta muistuttaa 
takorautainen muistomerkki.

Saaristokeskus Korpoström on portti Saaristomeren kansallispuistoon.

SAAVUTETTAVUUS
Mantereen suunnasta Korpoströmiin pääsee autolla tai bussilla 

Turusta.  Ahvenanmaan Långnäsistä pääsee yhteysaluksella Galtbyhyn. 
Läheiseltä Houtskarin saarelta pääsee Korpströmiin myös Galtbyn kautta. 

Korpströmistä on 64 kilometriä Paraisille ja 87 kilometriä Turkuun.

N 60°6’38’’
E 21°35’55’’
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Takaisin sisällysluetteloon

http://skargardscentrum.fi/?lang=fi
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ÖRÖ
Örön saari oli ensin puolustuslinnake Pietari Suuren mukaan nimetyssä Pietarin 
suojaksi rakennetussa Itämeren linnoitusketjussa ja myöhemmin siitä tuli Suomen 
rannikkopuolustuksen tukikohta. Linnakkeeseen kuuluvat 12 ja 6 tuuman kasarmit 

tykkipattereineen, pohjoisosan linnoitukset, sekä mukulakivinen, osuvasti nimetty tie ”Pitkä 
Ikävä”.

Suomen itsenäisyysjulistuksen jälkeen saari pakkolunastettiin paikallisilta ja luovutettiin 
Suomen puolustusvoimille. Kasarmialueita tykkeineen pääsee katsomaan oppaan 

johdolla, eteläkärjessä myös mobiiliopastuksen avulla.

SAAVUTETTAVUUS
Öröseen pääsee usealla yhteysaluksella. Kukin alus vaatii oman lippunsa. 

Öröseen pääsee myös taksiveneellä ja tilausristeilyllä. Örö sijaitsee 13 
kilometrin päässä Kasnäsistä ja 45 kilometrin päässä Kemiöstä.

 
Hotelli Örö

• varaukset nettisivujen kautta
• sijaitsee 12 tuuman kasarmialueella

• aamiainen ja sauna kuuluvat hintaan
• viihtyisät kahden hengen huoneet 
(huoneista osa on yhdistettävissä 
perhehuoneiksi)
• lounge- ja lobbyalue sekä 
kokoustilat

Huoneistot, hostelli ja 
mökit

• soveltuvat ympärivuotiseen 
käyttöön

• ihanteellisia perheille, pariskunnille 
ja ryhmille

• sijaitsevat 12 tuuman kasarmialueen 
lähettyvillä yhtä, kahden kilometrin päässä 

sijaitsevaa mökkiä lukuun ottamatta

12” Ravintola

• ainutlaatuinen entisen varuskunnan 
ruokalan tunnelma

• rakennettu tsaarin ajalla 1900-luvun 
alussa

• menussa saariston, pohjoismaisen 
keittiön sekä Välimeren makuja

• satamakahvila ja satamabistro 
tarjoavat annoksia pienempään 
nälkään

• avoinna kesäkuusta elokuuhun
• mahdollisuus ennakkovaraukseen

Vierassatama

• 70 venepaikkaa
• satamamaksuun kuuluu WC, suihku, 

sauna, sähkö ja grillipaikka
• mahdollisuus ennakkovaraukseen  

Lue lisää Öröstä...

N 59°48’40’’
E 22°19’38’’
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Takaisin sisällysluetteloon

https://visitoro.fi/fi/


Fisksätra holme

Stocholmn                  
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50m         

Eteläisen Stäketin taistelu tapahtui 15 kilometrin päässä 
Tukholmasta elokuussa 1719.  Venäjän laivasto suoritti 

maihinnousun eteläisessä Stäketissä, jossa väylä on kapea ja 
matala. Ruotsalaisen perimätiedon mukaan taistelu tunnetaan 
ruotsalaisten varmana voittona.  Venäläisestä näkökulmasta se 
oli luonnollisesti yhtälailla suuri menestys. Kirjalliset lähteet 
ovat täynnä ristiriitaisuuksia, mikä tekee eteläisen Stäketin 

tapahtumien tulkinnasta haastavaa.

Nackan Bagensstäketin tienoilla sijainneen taistelutantereen 
seitsemän vuotta kestäneiden kaivausten aikana tehtiin yli 1300 
arkeologista löytöä. HAMN-museo avattiin vuonna 2014. Se on 
Ruotsin ensimmäinen taistelutantereen museo, joka koostuu 

liki tuhannesta neliömetristä kiehtovaa historian havinaa 
uniikkien esineiden, kuvien, kirjallisten dokumenttien ja ääni- ja 

videonauhojen avulla kerrottuna.

SAAVUTETTAVUUS
Pääset paikan päälle hyppäämällä bussiin Slussenista Tukholman 

keskustassa kohti Henriksdalin asemaa, jossa vaihdat 
Saltsjöbanan-junaan. Nouse junasta Fisksätran pysäkillä. HAMN-
museo sijaitsee 300 metrin päässä bussipysäkistä ja Saltsjöbanan 
juna-asemasta. Kesäaikaan Fisksätraan pääsee myös 30 minuuttia 

kestävällä venematkalla Tukholman keskustan Nybrokajenista. 
HAMN sijaitsee 18 kilometrin päässä Tukholmasta.

HAMN museo
• avoinna talviaikaan torstaista sunnuntaihin, kesäaikaan 

tiistaista sunnuntaihin
• museokauppa

Ravintola Saltsjö Pir
• sijaitsee samassa rakennuksessa HAMN-museon 
kanssa
• avoinna vuoden ympäri, kaunis merimaisema
• laituri veneileville asiakkaille
• lounas tarjolla joka päivä, perjantaisin, lauantaisin ja 

sunnuntaisin ravintola avoinna myös iltaisin klo 22 asti

Lue lisää HAMN-museosta...

Lue lisää HAMNin sijainnista...

N 59°17’43’’
E 18°15’35’’

HAMN
MUSEUM

12

Takaisin sisällysluetteloon

https://sl.se/en
http://hamnmuseum.se/english/
http://www.stockholmarchipelago.se/en/173702/Nacka
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Vaxholmin linnakkeen historia ulottuu 1500-luvun 
alkuun, jolloin ensimmäinen hirsilinnake rakennettiin. 
Kuningas Kustaa Vaasa ohjeisti Tukholman maaherraa 

korvaamaan hirsilinnakkeen kivitornilla ja täyttämään 
Oxdjupetin kapean väylän kivillä. 1870-luvulla 
puolustuksen painopiste siirtyi Vaxholmenin 

linnakkeesta Oxdjupetin salmeen.  Vuonna 1876 
Oxdjupet avattiin liikenteelle ja uusi linnake – 

Oscar-Fredriksborg – rakennettiin.  Vaxholmenin 
linnakemuseossa on kolmekymmentä kaunista 

huonetta sekä halli länsiosaston molemmilla puolilla. 
Vierailijat pääsevät näkemään linnakkeen sellaisena 

kuin se oli vuonna 1854 ja pääsevät linnoituksen 
pomminkestäviin holveihin näkemään, millaista elo 

oli Krimin sodan aikana.

SAAVUTETTAVUUS
Toukokuusta syyskuuhun Vaxholmin 
kaupungin keskustan ja Vaxholmin 

linnakkeen välillä kulkee yhteysalus. 
Vaxholmiin pääsee Tukholmasta bussilla tai 

laivalla.  Vaxholm sijaitsee 34 kilometrin päässä 
Tukholmasta.

Vaxholms Hotelli

• 42 huonetta
• avoinna vuoden ympäri
• aamupala, lounas, illallinen
• ylellinen ja klassinen

Bed&Breakfast Kastellet

• 27 huonetta
• jaetut kylpyhuoneet

• aamupala sisältyy

Näkemistä ja tekemistä

• linnakemuseo
• Vaxholmin kaunis keskusta

• Kullön luonnonsuojelualue

Bistro Kastellet

• grilliruokaa ja mereneläviä perinteiseen 
tapaan

• erikoisruoka-aineita
• Bistro Magasinet -ravintola
• saaristolaista kotiruokaa
• monipuolinen salaattibuffetti

Vierassatama

• 130 sähköistettyä laituripaikkaa
• sähkö, vesi, suihkut, pesukoneita ja ilmainen 

wifi
Lue lisää Vaxholmista...

Lue lisää Vaxholmin linnakemuseosta...

N 59°24’11’’
E 18°19’34’’

Stockholm 
36km

VAXHOLM13

Takaisin sisällysluetteloon

https://sl.se/en
http://www.stockholmarchipelago.se/en/173770/Vaxholm
http://www.vaxholmsfastning.se/english/


Sillingon

200m

14

STF hostelli Siaröfortet

• remontoitu kasarmirakennus, 14 
huonetta, 42 vuodepaikkaa

• jaetut kylpyhuoneet, suihkut ja keittiö 
omien ruokien valmistukseen
• sauna, ranta 20 metriä hostellista, 
ilmainen wifi, pyörien ja kanoottien 
vuokrausta

Siarön linnakkeen kahvila 
ja ruokasali

• rakennettu vuonna 1916, 
Furusundin reitin varrelle

• aamupala, lounas ja illallinen
• perinteistä skandinaavista ruokaa

• erityistarjoiluja suuremmille ryhmille

Näkemistä ja tekemistä

• Siarön linnakkeen museossa 
puolustushistoriaa ja sotavarusteita 
ensimmäisen maailmansodan ajoilta

• autenttinen tunnelma, 100 vuotta vanha 
keittiö ja makuulaverit

• museo avoinna joka päivä kesäsesongin 
aikana

• Ängsön luonnonsuojelualue

Vierassatama

• vierassatama, kahvila ja sauna avoinna 
joka päivä toukokuusta syyskuuhun

• sekä pienet että suuremmat veneet ovat 
tervetulleita

Lue lisää Siaröstä...

Siarön linnake sai nimensä siitä, että alunperin 
se piti rakentaa Siarön saarelle, mutta lopulta 
se rakennettiinkin viereiselle, Kyrkogårdsön 

saarelle. Siarön linnakkeen rakentaminen 
aloitettiin ensimmäisen maailmansodan 
aikana vuonna 1916. Linnake kuitenkin 
valmistui vasta vuonna 1924, vaikka 

sota loppui jo vuonna 1918. 1990-luvulta 
lähtien linnake on toiminut sotamuseona ja 
turistikohteena. Nykyisin sekä kasarmialue 

että linnake ovat hyvässä kunnossa.

SAAVUTETTAVUUS
Siaröhön pääsee omalla veneellä tai 

venetaksilla Åkersbergistä ja Dandersynistä 
(autoille varaukset etukäteen) sekä M/S 

Sjögullilla ja M/S Sjöbriksellä Tukholmasta 
tai bussilla. Siarö sijaitsee 58 kilometrin 

päässä Tukholmasta ja 85 kilometrin päässä 
Åkersbergasta.

N 59°33’32’’
E 18°39’20’’

Stockholm 
62km

SIARÖ

Takaisin sisällysluetteloon

http://www.blidosundsbolaget.se/en/day-trips/siarofortet
https://sl.se/en


500m

Arholma

Simpnäs

Villösan

Arholma Nord 

• majoituspalveluita
• merenrantaravintola

• aktivitettikeskus
• avoinna joka päivä 22.6. lähtien 19.8. 

asti, klo 9.00-22.00

Bryggcafé

• kahvia ja virvokkeita

Arholma Dansbana – 
Krog & Café 

• saaristolaismenu, kauden raaka-
aineista

• avoinna joka päivä 21.6.- 19.8., klo 
11.00-21.30

 Bullaugust gård:  

• mökkikylä, jossa kolme vuokramökkiä 
• pienille sekä isommille ryhmille
• jaetut kylpyhuoneet ja keittiö

Majoitus

• Arholma Nord Archipelago Lodge 
• 24 huonetta
• jaetut kylpyhuoneet ja keittiö
• aamupala kuuluu hintaan

Näkemistä ja tekemistä

• ohjattu kierros armeijan entisiin tiloihin 
• taisteluveneajeluita
• köysirata, kajakkeja, maastopyöriä, SUP-lautoja
• sauna, uintia, vaellusta

Lue lisää Arholmasta...

1930-luvulla Arholmasta tuli osa Havsbandslinjeniä 
(ulkosaariston puolustuslinjaa), joka rakennettiin 

suojaamaan Tukholmaa mereltä tulleita lähestymisyrityksiä 
vastaan. Saaren pohjoiskärkeen rakennettiin 4” 
tykistöpatteri.  Arholman pohjoislinnake, johon 

tykistöpatterikin kuului, valmistui vuonna 1968 ja sinne 
mahtui majoittumaan jopa 110 miestä. Tämä patteri toimi 
yhdessä läheisen Ovenskärin saaren vastaavan kanssa ja 

yhdessä ne muodostivat Arholman tykistöpatterin. Patteri 
poistettiin käytöstä 1990-luvulla ja avattiin yleisölle vuonna 

2008 museona ja muistomerkkinä kolmen paikallisen 
yhdistyksen toimesta. Arholman majakka rakennettiin 

vuonna 1768. Majakka toimi viestiasemana toisen 
maailmansodan aikana ja sitä ennen se toimi optisena 
lennättimenä. Nykyisin majakka on avoinna vierailijoille.

SAAVUTETTAVUUS
Arholmaan pääsee julkisilla venepalveluilla tai omalla 

veneellä. Arholmaan pääsee myös bussilla Tukholmasta. 
Arholma sijaitsee 56 kilometrin päässä Norrtäljestä ja 106 

kilometrin päässä Uppsalasta.

N 59°51’11’’
E 19°7’34’’

ARHOLMA
15

Takaisin sisällysluetteloon

http://www.stockholmarchipelago.se/en/106114/The-Arholma-battery
https://sl.se/en


Lypertö

Katkuru

Katanpää

500m

Satamakahvila 
(Kapteenin pöytä)

• kahvia, virvokkeita
• aamupala- ja 
lounasmahdollisuus
• pikkutuliaisia ja 
kotiinviemisiä
• pieni leikkipaikka lapsille
• avoinna maaliskuun 
puolivälistä lokakuun 

puoleenväliin joka päivä 
9-20

• paikallisia ruokia ripauksella 
modernia keittiötä

Vierassatama

• syvä satama, jossa runsaasti 
laituritilaa ja laivalaituri 
isommille veneille

• grillikatos

Majoitus

• B&B-tyyppistä kasarmimajoitusta
• huoneita sekä pienille että 

suuremmille ryhmille
• mahdollisuus vuokrata 

petivaatteet tai käyttää omia 
lakanoita/makuupusseja

• suihku ja sauna
• aamupalatarjoilu 

satamakahvilassa

Lue lisää Katanpäästä...

Katanpää on Lypyrtin saarella Kustavin 
saaristossa sijaitseva linnake, josta on 

muodostunut veneilijöiden suosima, 
kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. 

Linnake rakennettiin ensimmäisen 
maailmansodan aikana 1915-1917, 
mutta Katanpää toimi satamana jo 

Suomen sodan aikana vuonna 1808. 
Saarella on myös kivilouhimo, jossa 
vangit työskentelivät 1930-luvulla. 

Katanpäätä pommitettiin vain kerran 
jatkosodan aikana, joten tänäkin päivänä 

kasarmialueen mukulakivitie, tykkipatterit ja 
näkötorni ovat hyvässä kunnossa.

SAAVUTETTAVUUS

Kesäaikaan Katanpäähän pääsee 
kaljaasi Olgalla Uudestakaupungista. 

Lisäksi ryhmille on tarjolla 
venekuljetusta Kustavista. Katanpää 

sijaitsee 30 kilometrin päässä 
Uudestakaupungista ja 10 kilometrin 

päässä Kustavista.

N 60°36’50’’
E 21°10’11’’

Uusikaupunki 
52km

KATANPÄÄ
16

Takasin sisällysluetteloon

http://www.katanpaa.fi/fi/Tervetuloa


500m

Ormskär

Pattskär

Sundskär

Utö on Suomen eteläisin asuttu saari. 
1700-luvulta lähtien Utö on ollut 

majakanvartijoiden, luotsien, sotilaiden 
ja tullivirkailijoiden saari. Utössä voit 

nauttia karun kauniista ulkosaaristosta.

Utö tunnetaan myös laivojen 
hautausmaana, sillä aikojen kuluessa 

monet alukset ovat haaksirikkoutuneet 
Utön vesillä. Saariston luonto lumoaa 

vierailijat, mutta myös saaren värikäs historia on 
kiehtova.

SAAVUTETTAVUUS
Utöseen pääsee M/S Eivorilla Nauvon 
Pärnäisistä tai M/S Kökarilla Turusta. 
Linnuntietä Turusta Utöseen on 88 

kilometriä ja Hangosta 90 kilometriä.

Utö Havshotel
• 15 hotellihuonetta

• ravintola täysin oikeuksin
• 4 saunaa

• soutuvenevuokraus, 
taksivenepalvelut
• vieraslaituri, jossa sähkö, 
jätehuolto ja wc; sauna ja 
suihkut eri tilauksesta

Hannas Horisont
• Bed&Breakfast
• 10-14 sänkyä

• lakanat, pyyhkeet, aamiainen ja 
siivous sisältyvät hintaan

• ruokailumahdollisuus 
ennakkovarauksella

Näkemistä ja tekemistä
• Utön kylämiljöö
• Österängenin niitty
• Utön hautausmaa
• Suomen vanhin majakka

Utö Havshotel -ravintola
• aamiainen, lounas ja päivällinen

Vierassatama
• Hannas Horisont kerää satamamaksun
• sähkö, jätehuolto ja wc
• ei polttoainemyyntiä

Utö handel
• minimarketti

Lue lisää Utöstä...

N 59°46’45’’
E 21°22’40’’

UTÖ
17

Takaisin sisällysluetteloon

http://www.utohotel.fi


500m

Bengtskär sijaitsee Turun saariston ulkoreunalla. 
Bengtskär tunnetaan parhaiten sen 48,5 metriä 

korkeasta majakasta, joka rakennettiin vuonna 1906. 
Jatkosodan alussa Bengtskärin majakkaa kohtasivat 

hurjat ajat, kun Neuvostoliitto yritti valloittaa ja 
räjäyttää majakan. Onneksi yritys epäonnistui. 

Huolimatta siitä, että Bengtskärin luonto on karua 
ja kuivaa, löytyy sieltä kuitenkin kasvillisuutta ja 

esimerkiksi kalliolampia, joissa elelee erilaisia 
kalalajeja.

SAAVUTETTAVUUS
Bengtskäriin pääsee tilausveneillä 
ja –risteilyillä Kasnäsistä, Rosalasta 
ja Hangosta sekä omalla veneellä 

(ainoastaan tyynellä säällä, koska varsinaista 
vierassatamaa ei ole). Bengtskär sijaitsee 25 

kilometrin päässä Hangosta.

Bengtskärin majakka

• kuusi majakka- ja meriteemaista huonetta
• aamupala ja iltsauna kuuluvat hintaan
• varaukset tehtävä etukäteen, sillä kesäsesonkina 

huoneet saattavat olla loppuun varattuja
• majakka avoinna toukokuusta syyskuuhun

Näkemistä ja tekemistä

• Bengtskärin majakka ja hienot merimaisemat
• merellinen näyttely
• majakkaposti
• matkamuistoja
• ravintola, kappeli sekä museoitu majakanvartijan 

huone sijaitsevat majakan ensimmäisessä 
kerroksessa

Bengtskärin majakkaravintola

• aamupala, lounas ja illallinen (varaa etukäteen)
• kahvia, pientä purtavaa, herkkuja
• saaristoteemainen ruokalista

Lue lisää Bengtskäristä...

N 59°43’23’’
E 22°29’56’’

BENGTSKÄR18

Takaisin sisällysluetteloon

http://www.bengtskar.fi/suomeksi.htm


Vieraile Kemiönsaarella

Tukholman saaristo

Turun saaristo

Vieraile Ahvenanmaalla

Vieraile Turussa

Vieraile Tukholmassa

Lisätietoja ja muita kiinnostavia paikkoja:

2018

19

DefenceArch

https://www.visitkimitoon.fi/fi/
https://www.stockholmarchipelago.se/en/
http://www.saaristo.org
http://www.visitaland.com/fi/
https://www.visitturku.fi/
https://www.visitstockholm.com
http://www.youtube.com/channel/UCYqCDyXn2bjFEv7kKt65LUQ/videos
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