
•	Majakka	on	Dragfjärdin	ulkosaaristossa.
•	Valmistui	1906
•	Majakan	korkeus	merenpinnasta	52	m		
	 ja	valon	korkeus	merenpinnasta	51	m
•	koordinaatit	59°	43,4’	N			22°	30,1’	E

Bengtskärin 
majakka

Tämä esite on tuotettu ”Majakat matkailutuotteeksi” 
–hankkeessa (2007):

www.lighthousetourism.net

The light of this lighthouse was lit in 1906. The light-
house is the tallest in the Nordic countries (52 m). 
Turku University Found- ation became the owner of 
Bengtskär lighthouse in 2000. The foundation admin- 
isters Bengtskär in cooperation with the University 
of Turku and a local family company Wilson Marin. 
The visitors can take a boat from Kasnäs or Hanko to 
Bengtskär and stay overnight in the lighthouse.

Fyrens ljus tändes år 1906. Den är Nordens högsta 
fyr, 52 meter över havet. År 2000 övergick Bengtskär 
i Turun Yliopistosäätiös ägo. Stiftelsen förvaltar fy-
ren i samarbete med Turun Yliopisto och det lokala 
familjeföretaget Wilson Marin kb. Det går att över-
natta på fyren, och man kommer dit från Kasnäs 
eller Hangö.

Tuli süüdati Bengtskäri majakas 1906. aastal. See on 
Skandinaavia kõrgeim tuletorn (52 m merepinnast). 
Aastal 2000 läks Bengtskär üle Turu Ülikooli Fondi 
omandusse, mis haldab majakat koostöös Turu Ülikoo-
li ja kohaliku perefirmaga  Wilson Marin. Tuletornis on 
võimalik ka ööbida ning einestada. Laevaühendus saa-
rele toimub nii Kasnäsi külast kui Hanko linnast.

Bengtskärin majakan 
aukioloajat ovat 
www.bengtskar.fi, ja 
majakkasaari on talvioloista 
riippuen avoinna matkailijoille 
huhtikuusta lokakuuhun. 
Sinne voi mennä järjestetyillä 
kuljetuksilla Kasnäsistä tai 
Hangosta.
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opistosäätiön omistukseen, joka hallinnoi ma-
jakkaa yhteistyössä Turun yliopiston ja paikalli-
sen perheyrityksen Wilson Marin Ky:n kanssa. 
Majakan kehittämistyö on esimerkki Turun 
yliopiston alueellisesta kehittämistoiminnasta. 
Turun Yliopistosäätiön Bengtskär
-rahastoa kartutetaan lahjoituksin 
ja keräyksin.

Pohjoismaiden korkein majakka Bengtskär ra-
kennettiin vuonna 1906 turvaamaan Suomen 
talvimerenkulku Eurooppaan. Yli sadan vuo-
den ajan majakka on näyttänyt tietä kauppalai-
voille ja turvannut kalastajien työtä avomerellä. 
Majakassa asui vuoteen 1940 asti viisi perhettä 
ja enimmillään 32 henkilöä.
 Jatkosodan alussa, kun Hankoniemi oli Neu-
vostoliiton hallussa, majakkasaarella käytiin 26.-
27.7.1941 kiivas taistelu. Yön ja sumun suojissa 
maihin nousseet venäläiset eivät onnistuneet ai-
keissaan räjäyttää majakka, vaan taistelu päättyi 
suomalaisten voittoon.
 Taistelun jälkeen majakka linnoitettiin. Sinne 
tehtiin muun muassa juoksuhautoja, konekivää-
ripesäkkeitä ja bunkkeri. Sodan jälkeen pahoin 
vaurioitunut majakka korjattiin ja sinne saatiin 
generaattori, jonka avulla valo muutettiin sähköl-
lä toimivaksi. Puhelinyhteys järjestettiin vedenalai-
sella kaapelilla. Perheet eivät kuitenkaan muut-
taneet takaisin majakalle, vaan majakanvartijat 
asuivat siellä yksinään ja tekivät vuorotöitä, kun-
nes heidän toimintansa kokonaan lopetettiin.

 Kun valo automatisoitiin vuonna 1968, ma-
jakasta tuli autiotalo. Turun yliopiston täyden-
nyskoulutuskeskus otti  vuonna 1992 vastuun 
pahoin rappeutuneen majakan korjaamisesta 
museo- ja vierailumajakaksi. Upeasta majakasta 
on tullut suosittu nähtävyys, joka houkuttelee 
ulkosaaristoon vuosittain noin 15 000 kävijää.
 Vuonna 2000 Bengtskär siirtyi Turun Yli-


