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The lighthouse was completed in 1833. The stone
base of the tower is made of granite from the island
Isokari and the tower of brick. The Isokari lighthouse still functions as a navigational aid. The association Elävä saaristo arranges guided tours to the
lighthouse for a small charge. The visitors can stay
overnight on the island and there is also an exhibition on nature and culture of the island.
Fyren blev färdig år 1833. Tornets två meter höga
stenfot är av gråsten från ön, tornet är av tegel. Enskärs fyr är fortfarande i bruk för att trygga sjöfarten.
Man kan besöka fyren under ledning av en guide
från föreningen Levande skärgård rf. Man kan övernatta på Enskär, och där finns en utställning om öns
natur och kultur.
Majakas valmis aastal 1833. Torni paarimeetrine kivist alus on valmistatud kohalikust hallist graniidist,
torn aga tellistest. Isokari majakas on endiselt töötav
meresõidu navigatsioonimärk. Tuletorni pääseb tutvumiskäigule ühingu “Elav saarestik” giidi juhendamisel
väikese tasu eest. Saarel on võimalik ka ööbida ning
samas on avatud näitus saare loodusest ja kultuurist.

Majakkasaarella voi myös yöpyä edullisesti joko retkeilymajatyyppisessä saaristotaitokeskuksessa tai kodikkaassa vanhassa
luotsituvassa. Tiedustelut ja opastukset: +358 (0)400 829074 /
Pekka Alho tai pekka.alho@vakka-suomi.com
Lisätietoja: Uudenkaupungin matkailutoimisto,
http://uusikaupunki.fi/matkailu +358 (0)2 8451 5443 ja Kustavin kunta, www.kustavi.fi ja matkailuinfo +358 (0) 2 842 6620
Isonkarin saarelle on mahdollisuus mennä kesäaikaan omalla
veneellä tai venekuljetuksilla Uudestakaupungista, josta tiedot
saa matkailutoimistosta: http://uusikaupunki.fi/matkailu
Kuvat/fotod/bilder/photos: Pekka Alho, Antti
Karlin, Uusikaupunki matkailutoimisto/turismiinfo/
tourist office/Nystads turistbyrå ja Keijo Viljakainen
Layout: Keijo Viljakainen
Tämä esite on tuotettu ”Majakat matkailutuotteeksi”
–hankkeessa (2007):

www.lighthousetourism.net

• Majakka on Kustavin Isonkarin saarella..
• Valmistui 1833
• Valon korkeus 49,4 m
• Valon kantomatka 19,0 mpk
• Koordinaatit 60°43,1´N    21°00,9´E
www.elavasaaristo.fi

Kustavista kymmenen kilometriä luoteeseen ja
Uudestakaupungista 20 km länteen aivan ulkomeren laidalla on Isonkarin 180 hehtaarin saari, jonka luotsi- ja majakkayhteisöjen rakennukset sekä vanha ja uusi luotsiasema muodostavat
ainutlaatuisen kyläyhteisön luontoarvoiltaan
kiehtovalla saarella. Isonkarin punavalkoraidallinen majakka hallitsee saaren maisemaa.
Sen valon korkeus merenpinnasta on 49,4 m ja
maanpinnasta 37 m.
Suomi liitettiin Venäjän yhteyteen v. 1809.
Valomajakan rakentamiselle tuli tarve, kun
suunniteltiin uutta purjehdusreittiä Pohjanmaalta Itämerelle.
Majakasta haluttiin komea; länsinaapurille
haluttiin näyttää uuden isäntämaan mahtia.
Luotsimajuri Gustav Brodd teki majakan piirustukset, joihin otettiin mallia Venäjän Tolbuhinin v. 1810 rakennetusta majakasta.
Piirustukset tarkasti yleisten rakennusten intendentti Carl Ludvig Engel, ja urakkahuutokaupan rakentamisesta voitti kirkonrakentaja
Pychlau v. 1830 26 000 ruplan tarjouksellaan.

Venäläiset rakennusmiehet tuotiin saarelle v.
1831 ja majakka valmistui v. 1833. Tornin parimetrinen kivijalka on saaren harmaakiveä; torni
muurattiin tiilestä. Parinsadan askelman mahtava hirsiportaikko vie ylös lyhtytorniin, jossa valo
sytytettiin vasta v. 1838, viisi vuotta majakan
valmistumisen jälkeen. Marjaniemen majakan
v. 1872 valmistunut linssistö asennettiin torniin
v. 1952, jolloin majakka sähköistettiin.
Isonkarin majakka on edelleen toiminnassa
oleva merenkulun turvalaite. Majakkaan pääsee
tutustumaan Elävä saaristo -yhdistyksen oppaan
johdolla pientä maksua vastaan.
Isonkarin saaren vieraslaituri sijaitsee saaren
itärannalla aallonmurtajan suojassa. Laiturilta
majakalle johtaa merkitty n. kilometrin pituinen polku, jonka varrella on myös saaren luonnosta ja historiasta kertovia opastetauluja.
Elävä saaristo-yhdistyksen tukikohtana toimii
majakan läheisyydessä sijaitseva Saaristotaitokeskus, jossa kesäisin on erilaisia näyttelyjä ja
myytävänä mm. Isokari-tuotteita.
Isokari on Selkämeren Helmi. Tervetuloa!

