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• Majakka on Porvoon ulkosaaristossa
• Valmistui 1862
• Valon korkeus 37,8 m
• Valon kantomatka 13,5 mpk
• Koordinaatit 60 06,5 N 25 24,8 E

Söderskärin 
majakka

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

www.lighthousetourism.net

The neogothic lighthouse tower was built in 
1862. Söderskär is the only demolished light-
house in Finland and the only one that isn’t 
electrified. The lighthouse is privately owned 
by Söderskär Majakka Oy. Because it is located 
on a nature protection area, the access to the 
lighthouse is limited. More information can be 
found on the lighthouse homepage. No services.

Fyren, som är byggd år 1862, representerar nygo-
tisk byggnadsstil. Den är Finlands enda släckta 
fyr. Fyren ägs av Söderskär Fyr Ab. Den ligger i 
ett fågelskyddsområde, och därför är tillträdet 
till fyren begränsat. Mera information finns på 
fyrens www-sidor. Ingen service.

Aastal 1862 ehitatud majakas esindab uusgooti 
ehitusstiili. See oli Soome ainus elektrita töötav 
tuletorn ning ainuke hetkel mittetöötav/kustu-
nud majakas. Torn on eravalduses ja selle oma-
nikuks on Söderskär Majakka Oy. Tuletornisaar 
on looduskaitse all ning majaka külastamine 
seetõttu piiratud. Enam informatsiooni saab 
tuletorni kodulehelt internetis. Saarel ühtegi 
teenust ei pakuta.

Söderskärin majakka ei ole avoinna kävijöille, mutta sinne 
pääsyn voit sopia www.soderskar.fi sivun yhteystiedoin. 
Helsingin kauppatorilta järjestetään yleisöristeilyjä kesäaikaan.  
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Suomenlahdella Porvoon ulkosaaristossa, noin 
15 meripeninkulman päässä Helsingistä, sijait-
see karujen kallioluotojen muodostama  Sö-
derskär. Kunniapaikalla saariryhmän korkeim-
malla kohdalla seisoo lähes 150 vuotta vanha, 
uusgoottilaista rakennustyylisuuntaa  edustava 
torni, Söderskärin majakka. Torni on kuusiker-
roksinen, muodoltaan kahdeksankulmainen, ja 
sen huipun lyhtyosa piirtyy taivasta vasten lähes 
40 metrin korkeudessa merenpinnasta.
     Söderskärin majakka on arkkitehti Ernst 
Lohrmannin suunnittelema, ja se on rakennet-
tu vuonna 1862. Julkisten rakennusten lisäksi 
Lohrmann suunnitteli useita kirkkoja, ja tämä 
näkyy myös Söderskärin majakassa. Majakan 
sisällä on lähes katedraalimainen tunnelma va-
lon  siivilöityessä sisään korkeista holvikaari-ik-
kunoista.
     Kirkas valo oli kuitenkin suurena apuna ja 
lohtuna pimeällä merellä liikuttaessa, ja ma-
jakka saikin palvella uskollisesti tehtävässään 
merenkulkijoiden turvana aina vuoteen 1989 

Majakan alaosa on reiluun kahdeksaan metriin 
asti kiveä ja yläosa tiiltä. Vuosisadan vaihteessa 
huomattiin, että ankarien myrskytuulten puhal-
taessa majakan huippu huojui muutaman tuu-
man verran. Tämän johdosta tornia jouduttiin 
vahvistamaan ratakiskoista ja betonista raken-
netulla ”kuorella”.
     Majakan valo sytytettiin ensimmäistä kertaa 
syksyllä 1862. 5 sekunnin mittainen valoväläh-
dys toistui aina 90 sekunnin välein. Majakka 
loisti jopa 15 meripeninkulman päähän, ja aluk-
si kalastajat pelkäsivät ennennäkemättömän 
kirkkaan valon säikyttävän kalasaaliit muille 
vesille. Valon pelättiin myös houkuttelevan vi-
rolaisia kalastajia samoille apajille.

Vaikka valo on nyt sammuksissa, jatkaa majak-
ka elämäntyötään historiallisesti arvokkaana 
muistona menneiltä ajoilta. Ja kenties vielä tu-
levaisuudessa majakan valo jälleen sytytetään, ja 
Söderskärin majakka voi jatkaa loistokasta elä-
määnsä alkuperäisessä tehtävässään.
    Majakan henkilökunta muodostui majakka-
mestarista sekä kolmesta majakanvartijasta, jotka 
perheineen asuivat saaren punamultaisissa puu-
rakennuksissa pääsääntöisesti ympäri vuoden.
    Majakkahenkilöstön virat lakkautettiin maja-
kan automatisoinnin yhteydessä vuonna 1957. 
Neljä vuotta myöhemmin myös luotsiaseman 
toiminta lopetettiin.
   Tämän jälkeen saaren tyhjilleen jääneisiin ra-
kennuksiin perustettiin ympäristöministeriön 
alainen riistantutkimusasema. Söderskärin alue 
on edelleen rauhoitettu linnuston pesimäaika-
na, eikä saarelle ole vapaata kulkua. Söderskär 
Majakka Oy vuokraa majakkaa kokouksia, tilai-
suuksia ja tapahtumia varten sekä järjestää saa-
relle ohjattuja retkiä.

saakka, jolloin valo sammutettiin. Suomenlah-
den väylästö oli muuttunut ja kehittynyt, eikä 
Söderskärin majakalla nähty enää tuolloin ole-
van merenkulullista merkitystä.


