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Majakat maailmalla ja Euroopassa

• Maailmalla 14 820 majakkaa / 226 maata
• Australia 173
• Pohjois-Amerikka (USA ja Kanada) satoja
• Itämeri  361 (Suomi 59, Viro 60, Latvia 27, Liettua 7, 

Ruotsi 81, Puola 15, Saksa 66, Venäjä: Kaliningrad 7 ja lisäksi 
39)

• Tanska 142
• Belgia 10, Hollanti 39

Portland Head Light Station, USA 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Portland_Head_Light.jpg
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Useita toimijoita – tilanne muuttuu

• Kansalliset merenkulkuviranomaiset
• Majakoiden yksityistäminen koko 

maailmassa ja uusien toimintatapojen 
etsiminen majakoille

• Majakkamatkailu on vielä maailmallakin 
melko uutta, kun ajatellaan sitä tuotteina

• Majakkaseurat edelläkävijöitä
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World Lighthouse Society
• Our challenge at national and 

international level is to actively 
encourage and promote the protection 
and preservation of historically 
significant aids to navigation, primarily 
lighthouses and light vessels. 

• We aim to promote communication and 
co-operation amongst all lighthouse 
organisations and enthusiasts, to share 
information, ideas and strategies and to 
offer support worldwide. 
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Kiinnostavatko majakat?
Monet majakat kaukana vaikeasti saavutettavissa, 

mutta monille on helppo mennä.
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Majakkatuotteita
• Postikortit ja merkit
• Hihamerkit
• Rahat (Kõpu!)
• Servietit
• Mukit
• Vaatteet
• Kalenterit
• Miniatyyrit
• Kellot

http://www.leuchtturm-welt.net/HTML/NOPK/ORIGINAL/YTTEROEN.JPG
http://www.leuchtturm-welt.net/HTML/WAPPEN/ORIGINAL/HOERNUM.JPG
http://www.leuchtturm-welt.net/HTML/MONEY2/ORIGINAL/CUB97_AL.JPG
http://www.leuchtturm-welt.net/HTML/SERV/ORIGINAL/D_294.JPG
http://www.leuchtturm-welt.net/HTML/SERV/ORIGINAL/D_312.JPG
http://www.leuchtturm-welt.net/HTML/SERV/ORIGINAL/D_X01.JPG
http://www.leuchtturm-welt.net/HTML/SERV/ORIGINAL/D_X30.JPG
http://www.leuchtturm-welt.net/HTML/LTPHILA/ORIGINAL/EST97.JPG
http://ewd4.ewatchfactory.com/wreq=ewdenter&wses=26721105070159007373775432&sctx=lighthousedepot&dctx=ews_lighthouse_sofiawoman1_en
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Majakat matkailutuotteeksi –hanke
1.4. – 31.12.2007

• Päätavoitteena on majakkamatkailun 
kehittäminen ja edistäminen Suomen 
etelärannikolla Virossa. Keskeisessä roolissa 
ovat matkailullisesti vetovoimaisimmat majakat, 
niiden yhteistyötahot ja yrittäjät.

• Keskeiset toimintatavat ovat: majakkayhteistyön 
tiivistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti 
sekä yhteisen kehittämissuunnitelman 
laatiminen, opintomatkat, koulutusohjelma ja 
tiedottaminen.
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Majakat matkailutuotteeksi -hanke
• Turun yliopisto ja Eurohouse Saarenmaalta hankkeen 

pääpartnerit. 
• Suomesta muina partnereina ovat Korppoon ja Kustavin 

kunnat ja Uudenkaupungin kaupunki, Turun 
yliopistosäätiö, Suomen majakkaseura, metsähallitus ja 
merenkulkulaitos sekä yrityksinä Hannas Horisont, 
Söderskär Majakka Oy, Varsinais-Suomen luonto- ja 
ympäristöpalvelut ja Wilson Marin. 

• Virosta ovat mukana seuraavat tahot: Kaarman ja 
Kõrgessaaren kunnat, Eesti Saarte Kogu, Eesti 
Veeteede Amet, Riiklik Looduskaitsekeskus (Saaremaa 
regioon), Eesti muinsuskaitseamet (Saaremaa 
inspektsioon), Tallinna Teknika Ülikooli Kuressaare 
Kolledz ja Saarenmaan yliopistokeskus. 
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Mitä tehty ja mitä työn alla
• Opintomatkat tehty
• Koulutusta toteutettu
• Tiedotusta molemmissa maissa (lehdistö, 

www-sivu, posterit, Turun Kirjamessut)
• Infotaulut ja viitat: Virossa valmiina, 

Suomessa tulossa
• Majakkapassi tulossa (8 majakkaa)
• Yhteisesite tulossa ( 16 s)
• Seminaari 13.11. Haapsalussa ja pienempiä 

tilaisuuksia 
• Yhteinen majakkamatkailun 

kehittämissuunnitelma 2008 – 2013
• TUOTTEITA MYYNTIIN
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Myyntiä maailmalle tarvitaan!
• Our organization would very much like to work with you, 

starting with exchanging information, and then perhaps co-
organizing tours of lighthouses in your area.  We 
attempted to offer Estonia last year, but it was low 
subscribed.  If we include Finland however, we may attract 
more people. (Jeffrey S. Gales, United States Lighthouse Society)

• I will pass on your message to our Chief Editor as well as 
our webmaster, so that we can make links and mention 
your special tourismproject. (Pauline O´Brien, Australian Lighthouse 

Society) 
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Turun yliopisto haluaa olla mukana       
kansainvälisen majakkamatkailun 

kehittämisessä!

• Bengtskärin majakka on Turun 
yliopistosäätiön omistuksessa ja 
käyntikorttina yliopiston alueellisesta 
kehittämistyöstä saaristossa.

                 www.utu.fi
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Mitä jatkossa

• Koko Itämeren (Interreg IVB) majakkamatkailu-
hanketta on vaikea toteuttaa.

• Yhtenä mahdollisuutena on tuleva Central Baltic 
–ohjelma (Interreg IVA (2008 – 2013), jolloin 
mukana voisi olla majakkatoimijoita Latviasta, 
Ruotsista, Suomesta ja Virosta

• Globaalihanke erittäin vaikeaa, mutta Euroopan 
tasolla mahdollista (Interreg IVC).


