
ÅLAND RUNT 

REITTI 

Ahvenanmaa voidaan kiertää kumpaan suuntaan tahansa riippuen muista reiteistä. 
Päätepisteet ovat joka tapauksessa Maarianhaminan länsisatama ja itäsatama. 

Kokonaismatka on noin 100 meripeninkulmaa (mpk). Karttapiirroksessa reitti on 
jaettu neljään päiväetappiin, jotka ovat suunnilleen saman pituisia lukuun ottamatta 
Maarianhamina – Bomarsund -väliä, joka on hiukan lyhyempi. Reitti on mahdollista 
purjehtija neljässä päivässä. Ohjelmassamme on myös viiden päivän kierroksia. 
Tällöin on mahdollista vierailla esimerkiksi Kastelholmassa tai Rödhamnissa. Sään 
salliessa myös Sälskärin majakan tienoilla olisi eksoottinen ankkuripaikka. 

 

Maarianhaminan itäsatama 

Satama sijaitsee nimensä mukaisesti Maarianhaminan itärannalla. Etäisyys 
lauttasatamasta on noin 1,5 km. Vierassataman pitäjä on Mariehamns Seglarförening.  

Kastelholm 

Täällä on hyvin palveluin varustettu vierassatama, joskin kylän palvelut ovat 
vaatimattomat. Nähtävyytenä on Kastelholman linna, jota alettiin rakentaa jo 1300-

http://www.msf.ax/
http://www.kastelholm.ax/


luvun lopulla. Alkuperäisessä käytössä linna oli noin 300 vuotta. Kastelholmassa on 
myös Gof-kenttä. 

Bomarsund 

Satama on melko vaatimaton. Olemmekin monesti olleet ankkurissa sataman 
edustalla ja soutaneet jollalla maihin. Vierassatamaan liittyvät palvelut löytyvät parin 
sadan metrin päästä paikallisen leirintäalueen tiloista. Nähtävyytenä ovat 
Bomarsundin linnoituksen rauniot. Linnoitus tuhottiin 1854 ”Oolannin sodassa” 
yhdistetyn ranskalais-brittiläisen laivaston toimesta. 

Hamnsundet 

Tämä paikka toimii retkillämme varasatamana, joka tarjoaa vierassataman 
peruspalvelut. Väylä toisella puolella olevassa Boxön saaressa on jäljellä venäläisten 
linnoituksia ja Ahvenanmaan suurin luola. (Satama oli suljettu kaudella 2018). 

Djupviken 

Tämä on pitkä ja kapea lahti Ahvenanmaan pohjoisreunalla. Tämä on ankkuripaikka, 
joten jollalla maihin. Kova pohjoistuuli saattaa estää ankkuroinnin. Rannalta johtaa 
polku Ahvenanmaan korkeimmalle paikalle, Geta-vuorelle. Matkaa on runsaat kaksi 
km. Vuorelta löytyy kahvila ja näkötorni. Matkan varrella on myös luola, jossa 
paikalliset asukkaat ovat muinoin olleet venäläisiä paossa. 

Sälskärin majakka ja saari 

Majakka on rakennettu 1868 ja automatisoitu 1949. Sopivalla tuulella löytyy 
ankkuripaikka, josta on riittävän lyhyt jollamatka majakkasaarelle. 

Kärinsund 

Hyvin palveluin varustettu viihtyisä ja suojainen vierassatama lähellä sijaitsevaa v. 
1828 rakennettua Eckerön postitaloa. 

Signilskär 

Saariryhmä on Suomen toiseksi läntisin paikka, Märketin majakka on läntisin. Saaret 
näyttelivät tärkeää osaa Suoman ja Ruotisin välisessä postiliikenteessä. 

Rödhamn 

Satama on suojainen kaikilla tuulensuunnilla. Sesonkiaikaan myöhemmin illalla 
tullessa joutuu kenties ankkuroimaan sataman edustalle. Ankkurin kiinnitys kannattaa 
varmistaa huolella. Satama on Åländska Segelsällskapetin (ÅSS) saaritukikohta. 
Purjelaivakaudella satama toimi suojasatamana Ahvenanmeren ylitystä odotellessa. 

Maarianhaminan länsisatama 

Vierassatama on vain muutaman sadan metrin päässä lauttaterminaalista ja paikka on 
samalla ÅSS:n kotisatama. Täältä löytyvät kaikki tarvittavat palvelu ..t  

 

http://www.bomarsund.ax/
http://www.hamnsundet.ax/
https://matkallalahelletaikauas.wordpress.com/2018/09/11/getabergen-ahvenanmaan-helmi/
http://www.majakkaseura.fi/salskar/
http://www.karingsundsgasthamn.ax/
https://venelehti.fi/?satama=1276-signilskar
http://www.segel.ax/rodhamn-fi/
http://www.segel.ax/hamnar/

