
TUKHOLMAN SAARISTOON JA TAKAISIN 
 
Monen vuoden tauon jälkeen purjehdimme Tukholman saaristossa. Reitti tarjoaa 

runsaasti vaihtoehtoja sekä sään että osanottajien prioriteettien mukaan valittavaksi. 

Saaristossa on runsaasti sekä vieras- että luonnonsatamia. Veneitä on paljon liikkeellä 

sesonkiviikkona, joten joissakin satamissa voi olla ahdasta, myös suosituissa 

luonnonsatamissa. 
 

 

 

 

REITTISUUNNITTELU JA REITTIVAIHTOEHTOJA 
 

Reittisuunnittelu perustuu käytössä olevaan aikatauluun, tulossa olevaan säähän ja 

erityisesti tuulen voimakkuuteen ja suuntaan, veneen nopeuskapasiteettiin ja sekä 

osanottajien toiveisiin että kykyyn toimia avomeriolosuhteissa. Teemme 

suunnitelman ennen lähtöä ja tarkistamme sitä mm. sääennusteiden valossa päivittäin. 

 

Lyhin karttaan piirretty reitti on pituudeltaan n. 140 mpk (meripeninkulma = 1852 

m). Voimme valita, käytämmekö menomatkalla Sandhamniin kolme vai neljä päivää.  



Kolmen päivän reiteiksi Maarianhaminasta Sandhamniin sopisivat esimerkiksi 

- Maarianhamina – Granhamn – Möjä – Sandhamn tai 

- Maarianhamina – Granhamn – Paradiset – Sandhamn tai 

- Maarianhamina – Granhamn – Vaxholm – Sandhamn 

 

Neljän päivän reiteiksi sopisivat esimerkiksi 

- Maarianhamina – Granhamn – Vaxholm – Paradiset – Sandhamn tai 

- Maarianhamina – Granhamn – Paradiset – Vaxholm – Sandhamn tai 

- Maarianhamina – Granhamn – Möjä – Vaxholm – Sandhamn tai 

- Maarianhamina – Granhamn – Möjä – Saltsjöbaden – Sandhamn 

 

Eli vaihtoehtoja riittää. Reittien varrella on luonnonsatamis ja palvelusatamia, myös 

muita kuin edellä mainitut vaihtoehdot. Paradiset on todella hieno ja suosittu 

luonnonsatama, mutta vaikea vastatuulilla väylän kapeuden vuoksi. 

 

Yhden päivän tai paremminkin vuorokauden purjehdus Sandhaminsta 

Maarianhaminaan kestää normaalisti selvästi alle vuorokauden. Kova vastatuuli 

saattaa kuitenkin hidastaa tai jopa estää purjehduksen, joten tätä legiä ei kannata 

jättää retken viimeiseksi.  

 

Kahdessa päivässä purjehtien on mahdollisuus purjehtia Rödhamniin ja sitten 

viimeisenä päivänä veneenkäsittelyharjoitukset viimeistellen Maarianhaminaan. 

Tämä vaihtoehto jättää kolmannelle päivälle lyhyen matkan, mikä mahdollistaa 

veneenkäsittelyharjoituksia ja saapumisen Sandhamniin hyvissä ajoin iltapäivällä. 

Vaihtoehtona on pysähtyä kiinnostuksen tai sään perusteella Svenska högarnaan ja 

purjehtia sitten suoraan Maarianhaminaan. 

 

Kolmessa päivässä ehdimme pysähtyä sekä Svenska högarnassa että Rödhamnissa 

ennen Maarianhaminaa. 

 

LISÄINFOA SATAMISTA 
 
Maarianhaminan länsisatama  

Aloituspaikkamme Åss:n venesatama sijaitsee n. 400 m laivasatamasta rantaa 

pitkin pohjoiseen.  

http://www.segel.ax/fi/            

 

Ruotsin vierassatamistasatamista löydät infoa osoitteesta 

 http://www.svenskagasthamnar.se/stockholms-skargard 

 

Granhamn 
 Luonnonsatama, jossa kiinnitys vapaasti ankkurilla tai keula ankkurilla ja perä 

pitkillä köysillä rantaan. Satama on suojainen muulloin kuin koillistuulilla. 

 
 
 



Rödlöga 
 Pieni saaristolaiskylä, jossa voi kiinnittyä laituriin tai olla vapaasti ankkurissa. 

Satamassa on pieni elintarvikekauppa. 

http://rodlogaboden.se/start.html 

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6dl%C3%B6ga 

 

Möja 
 Kyläsatama  

http://www.mojaturistinfo.se/ 

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ja 

 

Furusund 
 Vierassatama 

http://www.furusund.se/ 

 

Dyvik 
 Palvelusatama, jossa myös telakka 

http://www.dyvik.se/ 

 

Vaxholm 
 Pikkukaupunki, jossa on historiallisia nähtävyyksiä 

 http://www.waxholmshamn.se/Home/ 

 

Saltsjöbaden 
 Hyvillä palveluilla varustettu vierassatama. Rannalla on suuri hotelli ja paikalle 

pääsee myös junalla Tukholmasta. 

 http://www.ksss.se/hamnar/saltsjobaden/ 

 
Sandhamn 

 Vilkas ja perinteikäs vierassatama. Toimii mm. Gotland Runt -kilpailun 

maalisatamana. 

 http://www.ksss.se/hamnar/sandhamn/ 

  

Svenska Högarna 
 Saariston ulkoreunalla oleva suojasatama, jossa myös nähtävyyksiä. 

https://archipelagofoundation.se/area/svenska-hogarna/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LvzGOrpGcVA 

 

Rödhamn 
 Vain noin 10:n mpk:n päässä Maarianhaminasta sijaitseva idyllinen ja suojainen 

vierassatama.  

http://www.segel.ax/rodhamn-fi/ 

 

Maarianhaminan itäsatama 
 Paluusatamastamme löydät laivalle tätä reittiä. 

http://www.gasthamn.ax/fi 


