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Kohteen perustiedot

Sijainti 59°43,4’ N, 22°30,1’ E, Kemiönsaari

Omistaja Turun Yliopistosäätiö sr (2000–), aiemmat omistajat valtion kiinteisytösijoitusyh-
tiö Kapiteeli Oy (1999–2000) ja Suomen valtio (Luotsi- ja majakkalaitos, Meren-
kulkuhallitus, Merenkulkulaitos, 1906–1999)

Vuokralainen ja 
majakan ylläpitäjä

Oy Bengtskär Ab, Paula ja Per Wilson, vuokrasopimus 2010–2025

Kaavatilanne Varsinais-Suomen maakuntakaava (2013): valtakunnallisesti merkittävä rakenne-
tun ympäristön aluekokonaisuus

Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaava (1997): ”Alue on tarkoitettu 
suojeltavaksi rakennussuojelua koskevan lainsäädännön nojalla. Alueella olevia 
rakennuksia ei saa purkaa eikä niiden ulkoasua muuttaa siten, että niiden raken-
nustaiteellisesti arvokas luonne turmeltuu.”

Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos (2018, ei lainvoimai-
nen selvitystä laadittaessa): ”Suojeltava valtakunnallisesti tai seudullisesti merkit-
tävä rakennus. Rakennuksessa suoritettavissa muutos-, korjaus- ja laajennustoi-
menpiteissä on huomioitava kohteen rakennus- ja kulttuurihistorialliset piirteet. 
Rakennusta koskevissa hankkeissa on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kuultava 
museoviranomaisia”. 

Suojelutilanne 2010–, RKY-alue (koko majakkaluoto)

2019–, Laki rakennusperinnön suojelemisesta (majakkarakennus ja saunaraken-
nus), (ELY-keskuksen päätös odottaa ympäristöministeriön vahvistusta tätä 
selvitystä kirjoitettaessa)

Muinaismuistolaki, yli satavuotiaat kalliohakkaukset ja kiinteät rakenteet luodolla

Kerrosala 1310 m² (majakkarakennus)

Tilavuus 3290 m³ (majakkarakennus)

Rakennusvuosi 1906

Suunnittelijat Florentin Granholm, 1897 (arkkitehti), Harald Andersin, 1906 (arkkitehti), Ernst 
Andersin, 1906 (rakentamisesta vastannut insinööri), K. Fr. Lindman, 1907 (ulko-
rakennukset)

Rakennuttaja Keisarillinen senaatti (Luotsi- ja majakkalaitos)

Rakennusmateriaa-
lit (kantava runko)

tiili, graniitti, valurauta (majakkarakennus ja sauna), graniitti (vesisäiliöt), puu 
(ulkorakennukset)

Merkittävimmät 
muutosvaiheet

1923–25, julkisivujen ja sisätilojen korjaukset 1. maailmansodan pommitusten 
tuhojen jälkeen

1942–1943, romahtaneen nurkan korjaukset Bengtskärin taistelun 1941 tuhojen 
jälkeen, myös sisätiloissa peruskorjausta, ikkunoiden korjaus sekä lämmistysjär-
jestelmän uusiminen, sähkökäyttöinen lyhty, puisten sivurakennusten uudelleen-
rakentaminen

1948, majakkarakennuksen rautaosien ja kattojen korjauksia

1968, majakan automatisointi

1976, kunnostusta ja ikkunoiden lasitus

1985–1988, Pro Bengtskär ry:n korjauksia

1992–1996, Majakan kunnostaminen matkailukohteeksi, sisätilojen ja ikkunoiden 
laaja peruskorjaus museoviraston valvonnassa sekä asuinosan jukisivujen sau-
maus, sivurakennusten kunnostus

2006, tornin julkisivujen saumaus

2012–2019, ullakon muuttaminen asuinhuoneiksi
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Johdanto

Saaristomeren uloimmalla luodolla sijaitseva Bengtskär on yksi Suomen tunnetuimmista maja-
koista. Jylhä, avomeren keskellä kohoava graniittinen majakka ja sen syrjäinen sijainti sääoloil-
taan haastavalla luodolla huokuvat poikkeuksellista eksotiikkaa, joka kumpuaa ennen kaikkea 
majakan arkkitehtuurista ja paikan hengestä. Majakan tenho muodostuu sen voimasta kertoa 
historiastaan. 

Bengtskärin majakkaluodon rakennuskanta on säilynyt pitkälti rakennusaikansa 1906 
asussa. Avomeren aavaa maisemaa hallitseva majakka kuuluu meriväylien huomattavimpiin 
rakennusperintökohteisiin. Se on Suomen merenkulun historian keskeisin monumentti. Ra-
kennusperinnön ohella luodon menneisyyteen lukeutuu historiallisesti merkittäviä tapahtumia 
toisen maailmansodan taistelupaikkana. 1990-luvulta alkaen majakka sivurakennuksineen on 
toiminut matkailukohteena. Majakkaluodon rakennukset ovat valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö (RKY-alueet), ja majakkarakennus ja sauna on suojeltu lailla 
rakennusperinnön suojelemisesta vuonna 2019.1

Tämän rakennushistoriaselvityksen tehtävänä on luoda kattava kuva Bengtskärin majakan 
historiallisista vaiheista ja sen rakennusperinnön arvoista. Selvitys on kirjoitettu kaikille maja-
kan ja sen arkkitehtuurin historiasta kiinnostuneille. Ammatillisessa mielessä se palvelee ennen 
kaikkea majakan restauroinnista ja säilyttämisestä vastaavaa omistajaa ja vuokralaista, käyttäjiä 
sekä viranomaistahoja.

Selvityksen on tilannut majakkaluodon ja sen rakennukset omistava Turun Yliopistosäätiö 
syksyllä 2017. Sen ovat toteuttaneet vuosina 2018 ja 2019 FT, arkkitehti Panu Savolainen ja 
FM Laura Yli-Seppälä. Selvityksen kenttätyöt on toteutettu heinäkuussa 2019. Panu Savolai-
sella on kokonaisvastuu raportista, ja Savolainen on kirjoittanut pääosan rakennushistoriaa ku-
vaavista luvuista sekä inventointia ja arvotusta koskevat osiot. Laura Yli-Seppälä on toteuttanut 
pääosan arkistotutkimuksesta ja kirjoittanut osan rakennushistoriaa koskevista luvuista. Luki-
olainen Elias Turpeinen on tutkinut ja kirjoittanut Bengtskärin taistelua koskevaa uutisointia 
käsittelevän tietolaatikon.

Kiitämme majakkaa ylläpitäviä Paula ja Per Wilsonia, Turun Yliopistosäätiön ja Bengtskä-
rin neuvottelukunnan edustajia sekä arkistojen ja museoiden henkilökuntaa avusta selvityksen 
laatimisessa. Lisäksi kiitämme kaikkia yksityishenkilöitä, jotka ovat kertoneet arvokkaita tietoja 
majakan historiasta sekä antaneet käyttöön valokuva-aineistoa liittyen majakan historiaan.

Selvityksen tavoitteet
Rakennushistoriaselvitykset ovat olennainen työkalu rakennusperinnön vaalimisessa. Niiden 
avulla restaurointia, korjauksia ja mahdollista lisärakentamista voidaan ohjata ja toteuttaa si-
ten, että keskeiset rakennushistorialliset ja maisemalliset arvot säilyvät tulevaisuuteen. Majakoi-
den ja meriväylien rakennusperinnön kohdalla tällä on erityistä merkitystä saariston matkailue-
linkeinon kasvaessa. Rakennusten käyttötarkoitusten muutokset on erityisen tärkeää toteuttaa 
huomioiden historialliset, arkkitehtoniset ja maisemalliset arvot.

Tämän selvityksen kohteena ovat Bengtskärin majakkaluodon maisema, rakennukset 
ja kiinteät rakenteet. Selvityksen tehtävänä on tukea ja ohjeistaa rakennuskannan 
korjaussuunnitelmissa, lisätä kiinteistön omistajien, käyttäjien ja suuren yleisön tietoisuutta 
Bengtskärin majakasta ja sen arkkitehtuurista sekä vastata nykyisiin ja tuleviin lainsäädännöllisiin 
ja viranomaisvaatimuksiin luodon rakennetun ympäristön kulttuuriperintöarvojen osalta. 
Luonnonympäristön kuvaus sisältyy selvitykseen ainoastaan maisemallisten tekijöiden osalta.

1   http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx. Käytetty 17.4.2019; Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös 
VARELY/2070/2015 10.1.2019. Tätä kirjoitettaessa päätös odottaa ympäristöministeriön vahvistusta.
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1914–1918: Majakka vaurioituu ensimmäisen maailmansodan pommituksissa

1923–1925: Ulkoseinien ja vaurioituneiden sisäseinien kunnostustyöt

26.7.1941: Bengtskärin taistelu, majakka vaurioituu pahoin
1942–1943: Kunnostustyöt sodan tuhojen jäljiltä

1948: Majakan metalliosat kunnostetaan

1968: Majakan automatisointi

1985: Merenkulkuhallitus vuokraa majakan Pro Bengtskär ry:lle
1985–1988: Pro Bengtskärin kunnostustöitä

1992: Merenkulkuhallitus purkaa vuokrasopimuksen ja vuokraa majakan Turun yliopistolle
1992–1995: Turun yliopiston saaristoprojekti kunnostaa majakan

1995: Majakka  vihitään käyttöön ja avataan majoitus- ja matkailutoiminnalle

1954: Uusi venevaja

27.10.1968: Viimeinen majakanvartija poistuu Bengtskäristä ja majakkarakennus jää 
sään ja ilkivallan armoille

1970- ja 1980-luku: Merenkulkuhallitusta arvostellaan toistuvasti meriväylien merkit-
tävimmän monumentin jättämisestä rappiotilaan

2006: Tornin laastisaumat kunnostetaan

2012: Ullakon muuttaminen asuinhuoneiksi

1930-luku: Majakalla elinvoimainen yhteisö ja jopa opettaja lapsille, enimmillään 32 asukasta

1907: Sivurakennukset rakennetaan

1991: Bengtskärin taistelun 50-vuotismuistopäivä, majakan kuntoon kiinnitetään jälleen huomiota
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Selvityksen tarkoituksena on saattaa ajan tasalle ja yksiin kansiin majakan rakennushistoria, 
kuvata rakennusten nykytila ajallisine kerroksineen sekä muotoilla majakkaluodon maisemaan 
ja rakennuskantaan liittyvät keskeiset arvot. Tavoitteena on lisäksi kirjata keskeisimmät suo-
situkset ja periaatteet tuleville korjaustöille ja jatkuville ylläpitotoimille. Luodon äärimmäiset 
sääolot tekevät jatkuvista toimenpiteistä erityisen tärkeitä, sillä rakenteisiin syntyvät vauriot 
etenevät huomattavasti nopeammin ulkosaariston olosuhteissa kuin mantereen suojissa.

Suojelutilanne: maisema ja rakennus
Majakkarakennus ja sauna on suojeltu lain rakennusperinnön suojelemisesta nojalla alkuvuo-
desta 2019. Tätä selvitystä kirjoitettaessa ELY-keskuksen päätös odottaa ympäristöministeriön 
vahvistusta. Suojelu koskee koko majakkaluodon kultturiympäristön hoitoa niin, että kohteen 
kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Itse rakennusten osalta suojelu kohdistuu ulkoasuun, raken-
nusrunkoon, kiinteään sisutukseen, laitteisiin, huone- ja tilajakoon sekä autenttisten raken-
nusosien säilyttämiseen niin pitkälle kuin mahdollista. Suojelupäätöksen mukaisesti korjaus- ja 
muutostöissä on kuultava asiantuntijana Museovirastoa.2

Bengtskärin majakkasaari kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuu-
riympäristöihin (RKY). Museoviraston laatima valtakunnallinen inventointi on valtioneu-
voston päätöksellä (2010) otettu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten valtakunnallisten 
alueenkäyttötavoitteiden pohjaksi. Tavoitteena on rakennetun kulttuuriympäristön keskeisten 
arvojen turvaaminen ja säilyminen, ja tältä osin RKY-luokitus toimii ohjaavana tekijänä myös 
maakunnallisessa ja kunnallisessa alueiden käytössä ja rakennussuojelussa. 

Luokitus ohjaa kaikkea saarella tapahtuvaa maankäyttöä, rakennustoimintaa ja restauroin-
tia. Tämän selvityksen tehtävänä on täsmentää ja yksilöidä ne periaatteet ja reunaehdot, joihin 
RKY-luokitus sekä suojelu lain nojalla Bengtskärin majakan tapauksessa velvoittaa. Suojelua 
ohjaava RKY-luokitus koskee luodon rakennuskantaa ja luodon kiinteitä rakenteita sekä ym-
päröivää merimaisemaa. Lisäksi majakkaluoto rakennuksineen on merkitty suojelukohteeksi 
Varsinais-Suomen maakuntakaavassa ja vuonna 2018 valmistuneessa Dragsfjärdin itäisen saa-
riston rantaosayleiskaavassa, joka ei vielä tämän selvityksen kirjoitushetkellä ole lainvoimainen.

Lähdeaineistot
Selvitys perustuu Bengtskärin majakkaa koskeviin alkuperäislähteisiin, majakkaluodon ja ra-
kennuskannan inventointiin sekä aiempaan Bengtskäriä ja Suomen ja Itämeren alueen majakoi-
ta koskevaan kirjallisuuteen. Majakkahistoria- ja arkeologia ovat kansainvälisestä näkökulmasta 
oma erityinen tutkimuskenttänsä, joka juontuu majakoiden poikkeuksellisista maantieteellisis-
tä sijainneista sekä omista erikoistuneista rakennustyypeistään. Suomen ja Ruotsin majakoista 
on kirjoitettu verraten paljon yleisteoksia, joista valitettavasti lähes kaikista puuttuu lähdeviit-
teet. Bengtskärin kohdalla keskeinen aiempi julkaisu on Paula Wilsonin Bengtskär – Majakka, 
koti ja taistelutanner (Schildts, 2001).

2  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätös VARELY/2070/2015 10.1.2019.

Bengtskärin RKY-alueen rajaus.

1991: Bengtskärin taistelun 50-vuotismuistopäivä, majakan kuntoon kiinnitetään jälleen huomiota
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Merkittävimmät selvityksessä käytetyt arkistokokonaisuudet ovat Turun yliopiston histo-
rian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistossa (HKT-arkisto) säilytettävät Bengtskärin 
majakkaa koskevat arkistot. Niihin on koottu alkuperäisaineistoja, kopioita muissa arkistoissa 
olevista asiakirjoista ja ennen kaikkea majakan rakentamis- ja varhaisvaiheisiin liittyviä alku-
peräisaineistoja sekä 1990-luvun kunnostukseen liittyvää ja sen jälkeistä aineistoa. Muita sel-
vityksessä käytettyjä arkistoja ovat Merenkulkulaitoksen arkisto, Åbo Akademin Sjöhistoriska 
institutetin arkisto, Kansallisarkiston Rakennushallituksen piirustukset sekä Kansallisarkiston 
muu satunnainen Bengtskärin rakennuksiin tai historiaan liittyvä aineisto. 

Selvitystä varten on haastateltu Paula ja Per Wilsonia ja Tapio Rohkeaa, ja selvityksen luon-
nosta ovat kommentoineet Turun Yliopistosäätiön ja Bengtskärin neuvottelukunnan taholta 
Pekka Kanervisto, Eero Vuorio, Heimo Välimäki ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylitar-
kastaja Ulla Riipinen.

Selvityksen rakenne
Selvitys koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä luvussa kuvataan luodon rakennusten vai-
heet ja taustoitetaan Bengtskärin arkkitehtuuria Suomen ja Itämeren majakka-arkkitehtuuriin. 
Tämä osio perustuu kirjallisuuteen ja alkuperäislähteisiin. Toinen osio käsittää nykytilanteen 
inventoinnin ja siinä kuvataan huone- ja rakennekohtaisesti rakennuksen nykytilan ajalliset 
kerrokset. Kolmannessa osiossa käsitellään majakan arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja ja esi-
tetään periaatteet niiden säilyttämiseksi. Kolmas osio käsittää myös suosituksia majakkaluodon 
rakennuskannan jatkuvaan ylläpitoon ja maisemallisten arvojen säilyttämiseen.

Selvityksen tärkeä osa ovat kuvat, kartat, kaaviot ja taulukot. Ne auttavat selvityksen lukijaa 
hahmottamaan nopeasti olennaisia asiakokonaisuuksia. Selvityksessä käytetyt pohjapiirustuk-
set, julkisivupiirustukset ja leikkaukset pohjautuvat viimeisimpiin, Amanda Eskolan 1990-lu-
vulla laatimiin piirustuksiin, joihin pohjautuen on toteutettu uudet päivitetyt piirustukset. 
Julkisivupiirustukset pohjautuvat vuoden 1906 piirustuksiin, jotka on päivitetty vastaamaan 
nykytilannetta.

Bengtskärin majakka ilmakuvassa vuonna 1992. Aalto-yliopisto, Arkkitehtuurin historian 
opetuskokoelman diapositiivit.
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Bengtskär Suomen merellisimmällä 
peruskarttalehdellä vuoden 1969 peruskartassa.
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Bengtskärin majakka talvella 1985. 
Kuva: V. K. Hietanen. Museovirasto.
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Rakennushistoria 

Majakkaverkosto ja -arkkitehtuuri keskiajalta 1900-luvun alkuun
Suomen ja Itämeren alueen meriväylien rakennusperinnön tunnusomaisin ja näkyvin raken-
nustyyppi ovat majakat. Ruotsin rannikoiden vanhimmat avotulella varustetut majakat ra-
kennettiin 1200-luvun alussa. Pääosa Itämeren keskiaikaisista majakoista oli valaisemattomia 
tunnusmajakoita, mutta hansaliiton vaikutuksesta Itämerellä oli 1500-luvun alussa 15 avotuli-
majakkaa, mikä oli aikakauden tihein valomajakkaverkosto koko maailmassa.3 

Valaisemattomien tunnusmajakoiden historia Suomen rannikoilla juontaa 1600-luvulle, 
jolloin Tukholmasta Turkuun johtavalle väylälle pystytettiin ensimmäiset tornimaiset, valaise-
mattomat tunnusmajakat eli pookit (ruots. båk) – Lågskär, Ledsund, Nyhamn ja Rödhamn.4 
Jo tätä ennen tärkeimpien meriväylien varrella, muun muassa Utössä, oli poltettu merkkitulia. 

Ruotsin rannikoille rakennettiin öljylyhdyillä varustettuja valomajakoita jo 1600-luvun lo-
pulla, mutta useat niistä tuhoutuivat Suuressa Pohjan sodassa (1700–1721). Koska pitkä sota 
ja alueluovutukset olivat kuihduttaneet kruunun resursseja, oli edullisempaa rakentaa tuhou-
tuneiden tilalle valaisemattomia tunnusma-
jakoita eli pookeja. Uusi aika majakoiden ra-
kentamisessa koitti hyödyn ajan kynnyksellä 
1730-luvun lopulta alkaen. Ruotsin maja-
koiden arkkitehtuurissa tapahtui merkittävä 
muutos, kun suunnittelu siirtyi valtakunnal-
lisen amiraliteettikollegion alaisuuteen vuon-
na 1726. 

Suomen rannikon ensimmäiset valomaja-
kat, Utö ja Porkkala, rakennettiin 1700-lu-
vun jälkipuoliskolla. Niistä ensimmäisen, 
Utön majakan, suunnitteli Ruotsin inten-
denttikonttorin päällikkö Carl Hårleman 
vuonna 1753.5 Majakoiden arkkitehtuuri 
pohjautui Ruotsissa 1700-luvulla nouda-
tettuihin suunnitteluperiaatteisiin ja tekno-
logiseen kehitykseen, ja Suomen rannikon 
ensimmäisten majakoiden historia kytkey-
tyykin erottamattomasti emämaahan Ruot-
siin. Ruotsin ajan Suomen rannikon kahdes-
ta valomajakasta kumpikaan ei ole säilynyt, 
sillä ne räjäytettiin Suomen sodassa, mutta 
Utön vuonna 1753 rakennettu alaosaltaan 
kuusikulmainen ja yläosaltaan pyöreä majak-
karakennus sekä vuonna 1799 suunniteltu 
Porkkalan majakka tunnetaan piirustuksista.

3   Laurell 2009, 17.
4   Laurell 2009, 18
5   Laurell 1999, 19; Nyman 2009, 6, 8, 11.

Ruotsalaisia majakoita teoksesta Underrättelse om 
fyrar, båkar och sjömärken på svenska kusten ifrån Hapa-
randa till norrska gränsen 1842. Keskellä Carl Hårlema-
nin vuonna 1738 suunnittelema Örskärin majakka.



1912: Luotsi- ja majakkalaitos venäläistetään

1700

1900

Itämerellä hansaliiton ansiosta 15 kivirakennelmien päällä 
palavaa merkkitulta, aikansa tihein valomajakkaverkosto

Ensimmäiset öljylyhdyin valaistut majakat 
Itämeren etelärannikolla

Turun ja Tukholman välinen merireitti varustetaan valaisemattomin tunnusmajakoin

1667: Ruotsin ensimmäinen öljylyhdyillä valaistu majakka rakennetaan

Suuri osa Ruotsin majakoista ja myös Utön valaistu merimerkki tuhotaan Suuressa Pohjan sodassa

1753: Utö, Suomen ensimmäinen valomajakka rakennetaan

1800: Porkkalan valomajakka rakennetaan

1860-luku: Aktiivinen valomajakoiden rakennuskausi alkaa

1882: Bogskär, ensimmäinen rautapinnoitteinen majakka

1992–1996: Turun yliopiston saaristoprojekti kunnostaa Bengtskärin majakan

Suomen vanhin jäljellä oleva tunnusmajakka, Lyökin pooki, rakennetaan

1809: Suomen luotsi- ja majakkalaitos perustetaan

1824: Majakoiden suunnittelu siirtyy intendenttikonttorin vastuulle

1980-luku: Kiinnostus majakoihin matkailukohteina herää

1950–: Majakat automatisoidaan

1687: Örskär, Ruotsin ensimmäinen peilein varustettu öljylyhdyillä toimiva valomajakka

1875: Majakoiden valojen polttoaineeksi petroli

1800

1600

1500

1696: Ruotsin luotsilaitos perustetaan, Suomi kuuluu Tukholman luotsipiiriin

1756: Suomesta muodostetaan oma luotsipiiri

1726: Majakoiden rakentaminen siirretään amiraliteettikollegion alaisuuteen

1845: Majakoiden polttoaineeksi sprii hamppuöljyn ja pellavaöljyn ohella

1781: Ruotsin Marstrand Carstenin majakkaan rakennetaan maailman ensimmäinen 
pyörivä valo

1880: Bengtskäriin ensimmäinen merimerkki

Majakoiden rappeutuminen

1917: Merenkulkuhallitus perustetaan

Utö 1753

Porkkala 1800

Pellinki 1835

Söderskär 1862

Harmaja 1883

Jussarö 1891

Gustavärn 1870
Russarö 1863

Bengtskär 1906

Lågskär 1838

Märket 1885

Sälskär 1868

Isokari 1833

Säppi 1873

Kallo 1885

Yttergrund 1892

Sälgrung 1875

Strömmingsbådan 1885

Norrskär 1846

Valassaaret 1886
Tankar 1889 Trutklippan 1889

Ulkokalla 1871 Marjaniemi 1871

Majakkaverkoston 
ja -laitoksen historia 
aikajanalla. Sinisellä 
merkittynä Suomen 
rannikoille 1753–1906 
rakennetut valomajakat.

1906: Bengtskärin majakka rakennetaan
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Utö
Carl Hårleman 1753
Gustaf Brodd 1811 Porkkala (Rönnskär)

1800
Gustaf Brodd 1822

Isokari (Enskär)
Carl Ludvig Engel 1833 
Ernst Andersin 1889

Pellinki (Pellinge)
Carl Ludvig Engel 1835

Russarö
Ernst Lohrmann 1863

Lågskär
Carl Ludvig Engel 1838
Ernst Lohrmann 1859

Norrskär
Ernst Lohrmann 1846

Söderskär
Erns Lohrmann 1862

Sälskär
Axel Hampus Dahlström 1868

Gustavärn
Axel Hampus Dahlström 1870

Marjaniemi
Axel Hampus Dahlström 1871

Ulkokalla
Axel Hampus Dahlström 1871

Säppi (Säbbskär)
Axel Hampus Dahlström, 
Florentin Granholm 1873

Sälgrund
Axel Hampus Dahlström 1875

Bogskär
Nils von Heidenstam 1882

Harmaja (Gråhara)
Carl Lamm 1883
Florentin Granholm 1890

Märket
Georg Schreck 1885

Strömmingsbådan
1885

Kallo
Ernst Andersin 1885, 1903

Valassaaret (Valsörarna)
1886

Trutklippan
Ernst Andersin 1889

Tankar
1889

Jussarö
Florentin Granholm 1891

Yttergrund
1892

Bengtskär
Florentin Granholm 1897, 
Harald Andersin 1906

Ruotsin aika (–1809)

C. L. Engelin aika (1824–1840)

E. Lohrmannin ja A. Edelfeltin aika (1841–1869)

A. Dahlströmin aika (1869–1882)

L. Lindqvistin ja S. Gripenbergin aika (1882–1905)

Rautarakenteinen tai -pinnoitettu majakka

Puumajakka

(muut tiili- tai kivirakenteisia)

Suomen valomajakat 1753–1906. 
Intendenttikonttorin ja yleisten 
rakennusten ylihallitusten 
päälliköiden kaudet eri värein. 
Lähde: Laurell 2009. Kartta: 
Panu Savolainen.
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Turun ja Tukholman välisen merialueen merikortti vuodelta 1815 (alla tarkennus Utön ja Bengtskärin 
välisestä merialueesta. Ainoa kartalla näkyvä, nykyisen Suomen alueella sijaitseva valomajakka on Utö. 
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Ruotsin valomajakat rakennettiin 1730-luvulta alkaen yleisimmin kivestä. Niille kehit-
tyi oma, aikakauden arkkitehtuurin tyylivirtauksia seuraillut klassistinen muodonanto, kun 
suunnittelijoiksi tuli intendenttikonttorin päälliköitä, valtakunnan ykkösarkkitehteja. Yksi 
1700-luvun Ruotsin tärkeimmistä majakka-arkkitehdeistä oli intendenttikonttorin päällikkö 
Carl Hårleman (1741–1753), joka tunnetaan myös asuntoarkkitehtuurin uudistajana ja mal-
lipiirustuskirjojen laatijana.6 Ensimmäinen Hårlemanin suunnittelema kivinen valomajakka 
oli Örskär, joka rakennettiin vuosina 1738–1740 salamaniskussa tuhoutuneen puisen valo-
majakan (1687) tilalle.7 Hårlemania seuranneet Carl Johan Cronstedt (1753–1787) ja Carl 
Fredrik Adelcrantz (1767–1795) vaikuttivat majakka-arkkitehtuurin kehitykseen 1700-luvun 
jälkipuoliskolla.8

Koko Suomen rannikon kattavan valomajakkaverkoston rakentaminen tuli ajankohtaiseksi 
Suomen sodan jälkeen autonomian ajan alussa. Taustalla olivat Venäjän laivaston intressit Suo-
menlahden rannikon tukikohtiin.9 Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen toiminta käynnistyi 
vuonna 1810, ja Suomen rannikot jaettiin neljään luotsipiiriin. Sitä seurasi Luotsi- ja majakka-
laitoksen ylihallitus vuonna 1853, jolloin laitoksesta tuli valtiollinen keskusvirasto.10 

Suomen siirryttyä Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi perustettiin Turkuun 
vuonna 1810 Suomen intendenttikonttori, jonka tehtäväksi tulivat aiemmin Tukholmassa laa-

6   Alm 1993; Stewenov 1927.
7   fyrwiki, Sverige från 1721, https://fyr.org/wiki/index.php/Sverige_fr%C3%A5n_1721. Käytetty 2.5.2019.
8   Porkola 2009, 36; Underrättelse om fyrar, båkar och sjömärken på svenska kusten ifrån Haparanda till norrska 

gränsen 1842.
9   Laurell 1999, 21.
10   Laurell 1999, 23.

Harmajan (1838, toteutumaton) ja Märketin (1884) majakoiden suunnitelmat antavat hyvän 
käsityksen arkkitehtuurityylien heijastuksista majakoiden suunnitteluun ja 1800-luvun kuluessa 
tapahtuneesta muutoksesta.
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1800-luku oli majakoiden rakennusmateriaalien murroksen aikaa. Yllä Lågskärin puisen ma-
jakan suunnitelmat 1830-luvulta ja alla Bogskärin rautapinnoitteisen majakan suunnitelmat 
1870-luvulta. KA, rakennushallituksen piirustukset.



 Rakennushistoria         21

ditut yleisten rakennusten suunnitelmat.11 Koska Suomen rannikon majakat ja pookit olivat 
lähes kaikki tuhoutuneet Suomen sodassa, intendenttikonttorin tehtäväksi tuli vuodesta 1824 
alkaen myös uusien majakoiden suunnittelu. Jo tätä ennen, 1810-luvun alussa, luotsilaitoksen 
luutnantti Gustaf Brodd oli laatinut suunnitelmat tärkeimpien valomajakoiden ja pookien ra-
kentamiseksi Suomen sodassa tuhoutuneiden tilalle.12

Intendenttikonttorissa 1820-luvulta alkaen laadituista majakkasuunnitelmista suurin osa 
jäi toteutumatta. Monet 1800-luvun alussa kaavailluista majakoista toteutettiin uudistetuin 
suunnitelmin vasta 1850-luvulta alkaen. Autonomian ajan majakkasuunnitelmissa peilautu-
vat vuosisadan arkkitehtuurin tyylisuuntien muutokset, joskin ornamentiikan osalta ankaran 
meri-ilmaston olosuhteisiin sovitettuina. Vuosisadan alkupuolta hallitsi vielä Ruotsin ajan pe-
rintöä noudatteleva klassismi. Uusgotiikan vivahteet näkyivät muutamissa 1830–1850-luvun 
suunnitelmissa, ja uusrenessanssin vaikutus heijastui julkisivujen käsittelyyn 1870-luvulta al-
kaen.13 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin valomajakoiden rakentaminen kiihtyi, alettiin tila-
ta myös ulkomaisia mallipiirustuksia, joista käytettiin pohjana etenkin ranskalaisia esimerkke-
jä.14 Merkittävä arkkitehtuuriin vaikuttava, erityisesti majakoiden tapauksessa tärkeä tekninen 
piirre, olivat 1860-luvulta alkaen suunnitellut valurautamajakat ja rautapinnoitteiset majakat, 
jollainen toteutettiin ensimmäisenä Bogskäriin vuonna 1882.15

Valomajakoita rakennettiin vähitellen 1800-luvun kuluessa Suomenlahden ja Pohjanlah-
den meriväylille. Ruotsin ajan majakoita seurannut kolmas valomajakka rakennettiin Pellinkiin 
vuonna 1832, ja 1900-luvun alkuun mennessä Suomen rannikkoalueilla oli 25 valomajakkaa.16 
Vuosisadan alussa läntinen meriväylä Helsinkiin oli kokonaan valaistu lukuun ottamatta me-

11   Halila 1967.
12   Porkola 2009, 36–39.
13   KA, Rakennushallituksen piirustukset II, majakat.
14   Porkola 2009, 42.
15   Laurell 2009, 222–223.
16   Porkola 2009, 49.

Bengtskärin majakkayhteisöä 1900-luvun alun valokuvassa. Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto.
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rialuetta Utön ja Hangon välillä.17 Juuri tälle alueelle rakennettiin säännöllisesti toistuneiden 
haaksirikkojen seurauksena Bengtskärin majakka vuonna 1906.

Valomajakkaverkoston rakentaminen edellytti majakanhoitajien palkkaamista. Autioihin 
tunnusmajakoihin verrattuna valomajakat edellyttivät huoltoa ja päivittäistä ylläpitoa. Tämä 
loi majakkasaarille yhteisöjä, joiden merkitys meriväylien ja niiden rakennusperinnön histo-
riassa on huomattava.18 Majakkasaarten asuttamisella oli olennainen vaikutus majakoiden ark-
kitehtuurin ja saarten rakennuskantaan. 1800-luvun lopulla Suomen rannikoiden majakoilla 
palveli 23 majakkamestaria ja 114 majakanvartijaa.19 Majakoiden 1950-luvulla alkanut auto-
matisointi johti majakkasaarten autioitumiseen 1970-luvulle mennessä.20

Majakkateknologian kehitys
Valomajakoiden esiasteena toimivat keskiajalla avotulimajakat, jotka perustuivat röykkiöiden 
tai kivirakennelmien päällä poltettaviin avotuliin. Ensimmäiset öljylamppuihin perustuvat 
valomajakat rakennettiin Pohjois-Saksan rannikolle 1500-luvulla, mutta avotuli- ja kivihiili-
majakat olivat Itämerellä yleisiä vielä Suuren Pohjan sodan alkaessa vuonna 1700. Ruotsissa 
Landsortiin Itä-Göötanmaan edustalle pystytettiin vuonna 1667 ensimmäinen valomajakka, 
joka perustui öljylamppuihin ja metalliheijastimiin.21 

Nykyaikaisten valomajakoiden ”kantaisänä” – majakkakirjailija Seppo Laurellin luonneh-
dintaa käyttäen – voidaan pitää Ruotsissa 1680-luvulla rakennettua Örskärin majakkaa. Gäv-
lestä etelään sijaitsevan Örskärin puurakenteiseen torniin asennettiin koveraksi taottuihin me-
talliheijastimiin ja öljylamppuihin perustuva valaistusjärjestelmä vuonna 1687.22 

Majakoiden valoteknologiassa tapahtui nopeita edistysaskeleita 1700-luvun lopulta alkaen, 
jotka johtuivat valoteknologian ja optiikan yleisistä edistysaskeleista. Merkittävä ruotsalainen 
keksintö oli vuonna 1781 Marstrandin Carlstenin majakkaan asennettu pyörivä valo, jota lii-
kuteltiin vedettävin kellokoneistoin.23 Majakoissa oli öljylyhdyt ja hopeoidut heijastimet. Fyy-
sikko Aimé Argandin vuonna 1785 kehittelemä pyöröpolttimo eli Argand-lamppu otettiin 
Suomen majakoissa käyttöön 1800-luvun puolimaissa. Argand-lampun lieriömäinen sydän sai 
öljyn palamaan täydellisesti ja lisäsi öljylamppujen valotehoa merkittävästi.24

Lamppujen polttoaineena käytettiin hamppu- ja pellavaöljyä, sekä Suomen majakoissa 
vuodesta 1845 alkaen myös spriitä. Vuosina 1875–1876 Suomen majakoiden valaistuksessa 
siirryttiin käyttämään petrolia. Merkittävää parannusta tapahtui koko 1800-luvun ajan va-
laistuslaitteiden linsseissä. Erityisen merkittävä oli Jean Fresnelin vuonna 1823 kehittämä 
linssirumpu, joka taittoi kaikki valonsäteet vaakasuoraan tai erisuuntaisiin ryhmiin. Linssien 
ryhmitystä muuttamalla jokaiselle majakalle saatiin yksilöllinen valotunnus, jonka perusteella 
ne saattoi erottaa toisistaan. Fresnel-linssit asennettiin ensimmäisinä Hangon ja Söderskärin 
majakoihin.25

Majakoissa siirryttiin 1900-luvun alussa käyttämään petrolikaasulamppuja. Vuonna 1907 
keksittiin aurinkoventtiili, joka sytytti lyhdyn automaattisesti auringon laskiessa ja sammutti 
sen auringonnousun aikaan.26 1900-luvun alkupuolella useimpien majakoiden valaistusjärjes-
telmät muutettiin käyttämään asetyleenikaasua. Majakoiden sähköistyksen aika koitti 1920-lu-

17   Wilson 2001, 15–21.
18   Nyman 2009, 11–12.
19   Laurell 1999, 43.
20   Nyman 2009, 12–13.
21   Laurell 2009, 22.
22   Ruotsin rakennusperintörekisteri, Örskärs fyrplats: http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/

anlaggning/visaHelaBeskrivningen.raa?anlaggningId=21300000013634&anlaggningBeskrivnin-
gId=21120000023070&visaBeskrivningar=true. Käytetty 4.5.2019; Laurell 2009, 25.

23   Laurell 2009, 26.
24   Schivelbusch 1987.
25   Laurell 1999, 23; Laurell 2009, 27–28.
26   Laurell 1999, 26.
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Majakoiden linssiteknologia mullistui 1800-luvulla. Alla Utön majakan vanha peililaitteisto vuoden 
1877 piirroksessa. Yllä Fresnelin järjestelmän suurikokoisin, 1. luokan 930 mm polttovälin linssistö, 
jollaisia ei Suomeen koskaan asennettu, 1800-luvun piirroksessa. Utön majakkaan asennettiin Fresnelin 
järjestelmän linssistö vuonna 1881. Sittemmin Utön ja Bengtskärin majakoihin asennettiin kumpaankiin 
Fresnelin 2. luokan linssistö (polttoväli 700 mm) vuonna 1906. Utön majakassa se on yhä paikallaan, ja 
Bengtskärin linssistön osia on majakalla ja Suomen merimuseon kokoelmissa. KA Rakennushallituksen 
piirustukset.

vun alkupuolelta lähtien, joskin kaasuvalaistusta käytettiin 
osassa majakoista aina vuoteen 1995.27 

Ensimmäiset sumutorvet asennettiin englantilaisiin ja 
ranskalaisiin majakoihin 1700-luvun lopulla. Paineilmaan 
perustuva sumutorvi kehitettiin 1850-luvulla.28 Kaikkiin 
Suomen majakoihin oli 1800-luvun loppuun mennessä 
asennettu sumusireenit.29

Kun päätös Bengtskärin majakan rakentamisesta vuon-
na 1905 lopulta toteutui, edessä oli poikkeuksellisia logis-
tisia ja rakennusteknisiä haasteita. Bengtskäriä voi hyvin 
pitää läpi 1800-luvun nopeasti kehittyneen Suomen ma-
jakkarakentamisen ja -teknologian huipentumana, jossa 
lopulta yhdistyivät äärimmäisiin oloihin suunniteltu ra-
kenne, Suomen korkein majakkatorni sekä aikansa huip-
putasoa edustanut valo- ja sumusireeniteknologia.

27   Laurell 2009, 32.
28   Hague 1994, 28.
29   Laurell 1999, 26.
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Bengtskärin merimerkin 
suunnitelma vuodelta 1879. 
Luotsi- ja majakkalaitoksen 
arkisto.

Bengtskärin merimerkki, 
lempinimeltään ”saarnatuoli”, 
1800-luvun lopun valokuvassa. 
Luotsi- ja majakkalaitoksen 
arkisto.
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Odotuksia, suunnitelmia ja suunnanmuutoksia 1880–1905
Ensimmäiset suunnitelmat majakan pystyttämisestä Hangon ja Utön väliselle merialueelle oli-
vat esillä vuonna 1880. Alue oli Helsinkiin johtavan läntisen meriväylän ainoa valaisematon 
alue, mikä johti haaksirikkoihin miltei vuosittain. Hangon sataman talviliikenteen alettua py-
syvän valaistuksen saaminen Utön ja Hangon väliselle merialueelle oli tullut aina vain tärkeäm-
mäksi. Luotsiylihallitus laati vuonna 1880 ehdotuksen rautaisesta majakasta Vänön luodolle, 
mutta ehdotus ei edennyt edes suunnitelma-asteelle.30

Vuoden 1897 suunnitelma

Vuonna 1895 senaatti asetti jälleen toimikunnan tutkimaan talviliikenteen parantamista ja 
varmistamista. Toimikunta esitti seuraavana vuonna majakan rakentamista Bengtskäriin, ja 
arkkitehdit Florentin Granholm ja Sebastian Gripenberg laativat majakasta piirustukset ja kus-
tannusarvion. Asiakirjat toimitettiin senaatin kauppa- ja teollisuustoimikunnalle 14.4.1897, ja 
kustannusarvio oli 326 850 markkaa.31

Piirustuksista teetettiin kustannusarvio, josta käyvät ilmi majakan valaistustekniset ja su-
musireenilaitteiden kustannukset. Vielä tässä vaiheessa ajatuksena oli päällystää luodon gra-
niitilla vain kellarikerros. Sumusireenin laitteisto oli piirustuksissa sijoitettu kellariin, mutta 
laitteiston torvelle ei ollut piirustuksissa osoitettu paikkaa.32

Vuoden 1897 suunnitelman ja kustannusarvion käsittely senaatissa oli kesken, kun Turun 
laivapäällikköyhdistyksestä tehtiin aloite majakkasuunnitelmien muuttamisesta. Yhdistyksen 
mukaan majakka tulisikin rakentaa Vänö-Kalkskärin luodolle. Senaatin määräyksestä Luot-
silaitoksen päällikkö Nikolai Sjöman teetti piirustukset ja kustannusarvion uuteen paikkaan 
sijoitettavasta majakasta vuonna 1899.33

Vuoden 1902 suunnitelma

Huolimatta majakan paikkaan liittyvistä kiistoista Yleisten rakennusten ylihallituksessa laa-
dittiin vuonna 1902 uusi suunnitelma Bengtskärin majakasta. Suunnitelman laatijoina olivat 
jälleen ylihallituksen arkkitehdit Granholm ja Gripenberg. Uusissa suunnitelmissa majakan 
asuinsiiven pohja-alaa oli tarkoitus kaventaa ja korottaa rakennusta kahdella kerroksella. Suun-
nitelmiin liittyvästä kustannusarviosta samoin kuin pohjapiirroksista vuodelta 1902 käy ilmi, 
että ajatus majakan tiilirakenteen päällystämisestä kauttaaltaan luodolta louhitulla graniitilla 
syntyi tässä vaiheessa. Graniittia suunniteltiin louhittavan 1 100 kuutiometriä.34 

Majakkasuunnitelmat mutkistuivat entisestään, kun Luotsihallitus esitti joulukuussa 
1903, että majakka tulisi sittenkin rakentaa Bengtskärin tai Vänö-Kalkskärin sijaan Utön 
edustalla olevalle Grimsöranille.35 Suunnitelmat hautautuivat jälleen, kunnes riittävän tuhoisa 
onnettomuus sai senaatin toimimaan. Välittömän tarpeen rakentaa merialueelle majakka 
herätti lopulta höyrylaiva s/s Helsingforsin haaksirikko tammikuussa 1905. Haaksirikossa kuoli 
kuusi miehistön jäsentä. Senaatti myönsi haaksirikon jälkeen 380  000 markan määrärahan 
Bengtskärin majakalle, ja piirustusten laatiminen annettiin arkkitehti Florentin Granholmin 
tehtäväksi. Joulukuussa 1905 Luotsihallitukselle annettiin määräys ryhtyä viipymättä 
toteuttamaan rakennushanketta.36

30   Vuosikertomus vuosilta 1902–1906. Laadittu Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen insinöörikonttoorissa, 8; 
Wilson 2001, 15–21.

31   KA, RakH II Ihb. 3. Bengtskärin majakka. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1310211.; Vuosikertomus 
vuosilta 1902–1906. Laadittu Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen insinöörikonttoorissa, 9. (vuosikertomuk-
sessa on väärä vuosiluku 1896).

32   HKT-arkisto, Kostnadsförslag 1897, sp. (kopio). Alkup. KA, luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto.
33   Vuosikertomus vuosilta 1902–1906. Laadittu Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen insinöörikonttoorissa, 9; 

Laurell 2009, 334.
34   HKT-arkisto, Kostnadsförslag 1902, sp. (kopio). Alkup. KA, luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto KD 240/70, 

1905.
35   Vuosikertomus vuosilta 1902–1906. Laadittu Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen insinöörikonttoorissa, 9.
36   Wilson 2001, 27.
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Bengtskär-paikannimen esiintymät Suomessa julkaistuissa sanomalehdissä 1880–1929. 
Kuvaajassa erottuvat ensimmäiset keskustelut majakasta, 1890-luvun lopun suunnitteluvaihe 
sekä majakan rakentaminen. Vuonna 1907 Bengtskär-sana esiintyi sanomalehdissä peräti 176 
kertaa. Lähde: Historiallinen sanomalehtikirjasto.

Viereinen sivu: Bengtskär maaliskuun alussa 1906. Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto.

Lopullinen suunnitelma 1906

Majakan suunnitelmia oli tarpeen muuttaa vielä rakennustöiden käynnistyttyä. Tämä johtui 
siitä, että majakan ulkomitat päätettiin toteuttaa vuoden 1897 suunnitelmien mukaisesti mut-
ta rakennus päällystää kauttaaltaan graniitilla. Lisäksi sumusireenin torvi sijoitettiin vintille. 
Näiden muutosten ohella rakennuksen sisätilojen järjestelyä muutettiin vielä merkittävissä 
määrin, jotta jokainen majakanvartija saisi oman huoneen ja keittiön perheelleen.37

Tässä vaiheessa mukaan tuli vielä kolmas suunnittelija. Muutokset toteutti rakennustöistä 
vastanneen Ernst Andersinin poika Harald, tässä vaiheessa vielä arkkitehtiylioppilas. Mahdolli-
sesti tästä syystä muutospiirustukset ovat signeeraamattomat ja päiväämättömät, mutta niiden 
vertailu muihin lähteisiin ja erityisesti Ernst Andersinin majakan rakentamista koskevaan ker-
tomukseen vahvistaa, että kyseessä ovat Harald Andersinin kesällä 1906 tekemät muutospiirus-
tukset.38 Tiettävästi arkkitehti Florentin Granholm ei laatinut Bengtskärin majakkaan liittyviä 
suunnitelmia enää vuoden 1902 jälkeen, joten näin ollen arkkitehti Harald Andersinin mer-
kitys lopullisessa toteutuksessa on huomattava, vaikka majakka toteutettiinkin pääpiirteissään 
Granholmin vuonna 1897 laatiman suunnitelman mukaisesti.

Pohjaratkaisun ohella rakennuksen julkisivuun tehtiin muutoksia. Florentin Granholmin 
vuonna 1897 piirtämät uusrenessanssityyliset julkisivut olivat vuosikymmenessä muuttuneet 
vanhanaikaisiksi, ja Andersin päivitti ne vallalla olleen jugendtyylin mukaisiksi. Graniittiver-
hoiluun sopimattomat julkisivujen vaakalistat poistettiin, ja räystääseen suunniteltiin har-
maakivikonsolit. Puhtaasti arkkitehtuurityyliin liittyviä muutoksia olivat pyörökaaristen ik-
kunoiden muuttaminen ympyräikkunoiksi sekä ikkunajäsentelyjen toteuttaminen tiheämmän 
ikkunajaon mukaisina jugend-ikkunoina.39 

Majakasta laadittiin vielä yhdet piirustukset vuonna 1908, ja ne olivat toteutuneen suunni-
telman mittaus, joka oli varustettu venäjän- ja ranskankielisin tekstein näyttelykäyttöön. Käy-
tännössä nämä pohjautuivat täysin vuoden 1906 piirustuksiin.

37   KA, Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto, Uaj 1275.
38  Andersin 1908, 66.
39   KA, Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto, Uaj 842.
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Suunnitelmat vertailussa. Florentin Granholmin ensimmäinen suunnitelma vuodelta 1897 ja oikealla päivitetty 
suunnitelma vuodelta 1906. Sen laati arkkitehti Harald Andersin, majakan rakentamisesta vastanneen insinööri 
Ernst Andersinin poika. 

Florentin Granholm, 1897
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Harald Andersin, 1906 (toteutunut suunnitelma)

Lopullisessa toteutuksessa koko majakka verhoiltiin graniitilla ja julkisivujen detaljiikkaa sekä ikkunat 
muutettiin jugendtyylisiksi. Lisäksi ullakolle lisättiin sumusireenilaitteen torvi. KA, Rakennushallituksen 
piirustukset; Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto.
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Florentin Granholm, 1897
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Harald Andersin, 1906 (toteutunut suunnitelma)
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Florentin Granholm, 1897
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Suunnitelmat vertailussa. Vasemmalla Florentin Granholmin laatimat Bengtskärin majakan 
pohjapiirrokset vuodelta 1897 ja oikealla lopulliset Harald Andersinin vuonna 1906 laatimat 
piirustukset.Lopullisissa suunnitelmissa tilajärjestystä muutettiin vielä merkittävästi. Majakan 
yleisten tilojen pinta-alaa vähennettiin, ja jokainen majakanvartija sekä koneenkäyttäjä saivat 
huoneen ja keittiön asunnot pelkän huoneen sijaan. Samalla pohjakaavasta tehtiin tilallisesti 
joustavampi. KA, Rakennushallituksen piirustukset; Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto.

Harald Andersin, 1906 (toteutunut suunnitelma)
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Florentin Granholm, 1902 (toteutumaton suunnitelma)
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Aukeama ja seuraava sivu: Bengtskärin majakkasuunnitelma vuodelta 1902. Laatijana 
oli arkkitehti Florentin Granholm. Suunnitelmat olivat muuttuneet viidessä vuodessa 
siten, että asuinsiipeä oli tarkoitus lyhentää ja korottaa sekä päällystää majakka luodolta 
louhitulla graniitilla. Tämä suunnitelma hylättiin, ja majakka rakennettiin lopulta Granholmin 
alkuperäistä suunnitelmaa mukaellen Harald Andersinin laatimien piirustusten mukaisesti. KA, 
Rakennushallituksen piirustukset.
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Suunnittelijat: Arkkitehti Florentin Granholm (1836–1922) 
Florentin Granholm syntyi Helsingissä 1836 ja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1855. Hän oli 
viimeisiä Engelin luoman käytännön mukaisia intendenttikonttorin arkkitehtuurioppilaita. 
Granholm opiskeli intendenttikonttorin jälkeen Pariisin École des Beaux-Artsissa, josta hän 
valmistui arkkitehdiksi vuonna 1863. Tämän jälkeen hän jatkoi opintojaan vielä Münchenissä.

Granholm sai vuonna 1865 ylimääräisen arkkitehdin tehtävän Yleisten rakennusten ylihalli-
tuksesta, missä hän toimi vuoteen 1909. Granholm suunnitteli Yleisten rakennuksen arkkiteh-
tina toimiessaan lukuisia uudisrakennuksia ja laajennuksia, muun muassa Turun ruotsalaisen 
tyttölyseon (1888) ja Mustasaaren toimintakeskuksen (1888). Lisäksi Granholm suunnitteli 
1870-luvulta alkaen runsaasti kivitaloja nopeasti kasvavaan Helsinkiin ja toimi myös Uuden-
maan lääninarkkitehtina 1870- ja 1880-luvuilla.

Granholmin tiettävästi ensimmäinen majakkasuunnitelma oli vuonna 1873 valmistunut 
Säpin (Säbbskärin) majakka (säilynyt), jonka hän suunnitteli Axel Hampus Dahlströmin alai-
suudessa.40 Seuraavat Granholmin käsialaa olevat majakkasuunnitelmat ovat Jussarön toteutu-
maton suunnitelma vuodelta 1886,41 Jussarön toteutettu majakka vuodelta 1891,42 sekä Har-
majan majakan korotus vuosilta 1899–1900.43

Granholmin viimeiseksi majakkasuunnitelmaksi jäivät Bengtskärin majakan suunnitelmat 
vuosilta 1897 ja 1902, ja lopulta majakka toteutettiin Harald Andersinin vuonna 1906 teke-
mien muutospiirustusten mukaisesti.

40   Laurell 2009, 1999.
41   Laurell 2009, 313–315.
42   Laurell 2009, 316–319.
43   Laurell 2009, 245.

Florentin Granholm (kolmas vasemmalta) Condrad Lihrin nimipäivillä Helsingissä 1890-luvulla. 
Helsingin kaupunginmuseo.
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Suunnittelijat: Insinööri Ernst Fr. Andersin (1856–1926)
Ernst Fr. Andersin syntyi Valkealassa vuonna 1856. Käytyään suomalaisen kadettikoulun An-
dersin valmistui vuonna 1878 Polyteknillisestä opistosta, pääaineenaan koneenrakennus. Hän 
jatkoi opintoja Göteborgin merenkulkuopistossa opiskellen laivanrakennusta ja suorittaen lai-
vanrakennusalan tutkinnon.

Andersin toimi harjoittelijana telakalla Göteborgissa sekä Ranskassa Toulonin lähellä For-
ges & Chantiers de la Mediterrannée à la Seine -telakalla piirtäjänä vuosina 1881–1882. Sen 
jälkeen hän työskenteli Viipurissa ja Pietarissa konepajoilla rakennusinsinöörinä ja palasi opis-
kelemaan Polyteknilliseen opistoon vuonna 1885 rakennustekniikkaa, etenkin satamarakentei-
ta ja majakkarakentamista.

Andersin valittiin vuonna 1885 luotsi- ja majakkalaitoksen insinööriksi. Hän toimi laitok-
sessa aina vuoteen 1912, jolloin laitoksesta erosi joukoittain virkamiehiä vastalauseena venäläis-
tämiselle, Andersin mukaan lukien. Merenkulkuhallitus muodostettiin tammikuussa 1918 ja 
hänet kutsuttiin merenkulkuneuvokseksi (sjöfartsråd) ja teknisen osaston päälliköksi. Andersin 
kuitenkin erosi virasta terveyssyistä vielä samana vuonna. 

Hänen innovaationsa liittyivät majakkateknologian saralla erityisesti johtoloistojärjestelmi-
en kehittämiseen. Andersin oli toteuttamassa yhteensä 11 majakan rakennustöitä. Andersin 
toimi virkatyönsä ohella myös opettajana Helsingin merenkulkuoppilaitoksessa. Hän oli aktii-
vijäsenenä Tekniska föreningen i Finland -yhdistyksessä.44

44   Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1.3.1926, 74. https://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi/bind-
ing/1127605?page=36. Käytetty 2.5.2019.

Ernst Andersin (toinen oikealta) ilmeisesti Luotsiylihallituksen tiloissa 1900-luvun alussa. 
Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademi.
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Suunnittelijat: Arkkitehti Harald Andersin (1883–1936)
Harald Andersin syntyi Viipurissa 7.3.1883. Hän oli majakan rakentamisesta vastanneen in-
sinööri Ernst Andersinin poika. Andersin opiskeli Dresdenin teknillisessä korkeakoulussa ja 
suoritti arkkitehdin tutkinnon Polyteknillisessä opistossa vuonna 1907. Andersin toimi Yleis-
ten rakennusten ylihallituksen arkkitehtina 1907–1909, Oulun lääninarkkitehtina 1909–1917 
ja jälleen Yleisten rakennusten ylihallituksen arkkitehtina 1917–1919. 

Andersin toimi jo 1910-luvulla myös yksityisten tilaustöiden parissa, ja hän suunnitteli 
muun muassa Riihimäen asemakaavan vuonna 1916. Vuodesta 1919 alkaen hän siirtyi koko-
naan yksityiseksi ammatinharjoittajaksi, lähinnä teollisuusrakennusten arkkitehdiksi. Tämän 
jälkeen, vuodesta 1925 kuolemaansa saakka 1936 hän toimi Teknillisen korkeakoulun asema-
kaavaopin opettajana.

Andersinin kytkös Bengtskärin majakkaan liittyy hänen isäänsä, insinööri Ernst Ander-
siniin, joka oli vastuussa Bengtskärin majakan rakennustöistä. Säilyneestä lähdeaineistosta ei 
selviä, miksi muutospiirustuksia ei tehty intendenttikonttorissa vaan ne annettiin Andersinin 
tehtäviksi. Hänen isänsä kuvaa majakan rakentamista kuvaavassa kertomuksessaan, että Harald 
Andersin laati muutospiirustukset, sillä hänet oli palkattu kesäksi 1906 avustavaksi työnjoh-
tajaksi.

Harald Andersin 
visiittikorttikuvassa. 
Kansallisarkisto.



Tammikuu 1905: S/S Helsingfors haaksirikkoutuu tuhoisin seurauksin, ja päätös 
majakan rakentamisesta tehdään pikaisesti

2.1. Insinööri Ernst Andersin nimitetään rakennustöiden johtajaksi

16.5. Pohjakerroksen muuraustyöt aloitetaan

24.10. Torni harjakorkeudessa

5.12. Valohuoneen asennus valmis, lyhdyn ja linssien asentaminen aloitetaan

Sumusireeniä kokeillaan ensi kerran
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Rakennustarvikkeiden kuljetusta Bengtskäriin
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3.3. Perustusten valmistelutyöt aloitetaan
12–14.3. Myrsky huuhtoo räjähdysaineet mereen

18.4. Perustusten pystytys aloitetaan

2.5. Betoniset porrasaskelmat, ikkunoita ja ovia tuodaan laivalla Helsingistä
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7.11. Majakan virallinen valmistuminen
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Majakan rakentaminen
Bengtskärin majakan rakentamisen kulku on seurattavissa poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti, 
sillä majakan rakennustöitä johtanut insinööri Ernst Andersin laati majakan rakennustöistä 
tarkat kirjalliset muistiinpanot, jotka hän sittemmin myös julkaisi lyhennettynä ja toimitettuna 
Tekniska föreningens i Finland förhandlingar -lehdessä.45 Sekä käsikirjoitus että julkaistu teksti 
pikkutarkkoine työ- ja kustannustaulukoineen heijastelevat hankkeen merkitystä: poikkeuksel-
lisuutta, teknistä vaativuutta ja nopeaa toteutusta äärimmäisen haastavissa oloissa.

Luotsihallitus nimitti insinööri Ernst Andersinin Bengtskärin majakan rakennustöiden joh-
tajaksi 2.1.1906, vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun senaatti oli antanut määräyksen 15.12.1905 
ryhtyä viipymättä toimiin majakan rakentamiseksi. Avustajaksi määrättiin rakennusmestari K. 
O. Johansson Helsingistä. Andersin vieraili luodolla ensi kerran vain kaksi päivää tämän jälkeen 
4.1.1906. Tuolloin tutkittiin maaperää ja luodon kivilajia, ja havaittiin sen soveltuvan hyvin 
majakan tiilipintaa suojaavaksi julkisivun verhoiluksi. Mitä ilmeisimmin vasta tässä vaiheessa 
tehtiin lopullinen päätös graniitin käyttämisestä julkisivumateriaalina, mistä laadittiin lopulli-
set piirustukset kesällä 1906. Samalla käynnillä päätettiin parakkien rakentamisesta luodolle.46

Seuraava käynti Bengtskäriin oli mahdollinen vasta 22.1. sääolojen takia. Tuolloin tuotiin 
Hangosta rakennustarvikkeita sekä osina Hangossa valmistettu parakki. Aikavälillä 22.1.–20.2. 
luodolla päästiin keliolojen vuoksi käymään vain kuusi kertaa, mikä hidasti rakennustöiden 
aloittamista. Ensimmäinen parakki valmistui 20.2. ja tuolloin luodolle asettuivat asumaan kir-
vesmiehet, kivenhakkaajat sekä rakennusmestari K. O. Johansson, yhteensä 34 henkilöä. Työt 
alkoivat luodon vaikeakulkuisen maaperän tasoituksella, jotta parakin ohella saatiin pystytettyä 
rakennustöissä tarvittuja tilapäisiä rakennuksia. Nämä parakit pystytettiin luodon länsiosassa 
olleen merimerkin itäpuolelle, ja luodon pohjoispuolelle parakkien lähellä olevaan halkeamaan 
tehtiin makeavesisäiliö. Rantautuminen tapahtui aluksi luodon eteläosan lahteen, mutta pian 
rakennettiin laiturit luodon itä- ja länsipuolelle. Niiden välille sekä myös muualle luodolle 
rakennettiin rautatiekiskot rakennusaineen kuljetusten helpottamiseksi.47

Kivityömiehet aloittivat 3.3. perustusten valmistelutyöt. 11.3. oli valmiina kaksi parakkia, 
paja ja kivenhakkaajien suoja, ja 20 miehen lisätyövoima saapui Bengtskäriin. Rakentaminen 
kohtasi miltei välittömästi vastoinkäymisiä, sillä 12–14.3. raivonnut kaakkoismyrsky vyöryt-
ti aallot parakkien yli ja huuhteli graniitin louhimiseen tarkoitetut räjähdysaineet mereen. 
Räjäytystyöt päästiin aloittamaan vasta 26.3. ja perustusten pystyttäminen 18.4.48

Rakennustyöt edistyivät työmaainfrastruktuurin pystyttämisen jälkeen vauhdilla. 2.5. tuo-
tiin Helsingistä purjealuksella betonista valetut porrasaskelmat, ikkunoita, ovenkarmeja ja 
muita rakennusosia sekä 14.5. ensimmäinen hiekkalasti. Perustustyöt oli saatu valmiiksi näillä 
main, ja pohjakerroksen muuraustyöt saattoivat alkaa 16.5.49

Pohjakerros valmistui 7.7. ja samaan aikaan alkoivat asuinsiiven muuraustyöt. Bengtskäriin 
tuotiin kesän aikana yhteensä 448 000 tiiltä, ja viimeinen tiilikuorma saapui 30.7. Tornin ne-
likulmainen perusta sekä asuinsiipi olivat harjakorkeudessa 11.8., jolloin pidettiin harjannos-
tajaiset. Tornin harjakorkeus saavutettiin 24.10. ja syksyllä tehtiin myös asuinsiiven kiinteän 
sisustuksen rakennustöitä. Loppusyksystä asennettiin lyhty ja sen koneisto, ja majakan valo 
sytytettiin ensi kerran 19.12.1906.50 Majakan lyhty- ja linssilaitteiston toimitti ranskalainen 
Barbier, Bénard & Turenne.51

45   Andersin 1908; HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik, 1906–1907 (Ernst Andersin), 1–74.
46   Andersin 1908, 61–62; HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik …, 9–10.
47   Andersin 1908, 62–63; HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik …, 12–13.
48   Andersin 1908, 63–64; HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik …, 13–17.
49   Andersin 1908, 64–65; HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik …, 18–20.
50   Andersin 1908, 65; HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik …, 20–24, 32–36.
51   Andersin 1908, 69–72; HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik …, 56, 62–64.
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Rakennustarvikkeet tuotiin Bengtskäriin purjeveneillä. Kuvassa veneitä itäpuolen 
laiturilla elokuun alussa 1906. Oikealla majakan asuinsiiven rakennustyömaa. 
Taustalla häämöttää vuonna 1880 pystytetty merkimerkki. Luotsi- ja 
majakkalaitoksen arkisto.
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Sumusireenilaitteisto52 toimitettiin vuoden lopussa, ja sitä päästiin asentamaan tammikuus-
sa. Sireeniä kokeiltiin ensi kerran 20.2.1907. Maaliskuusta 1907 alkaen rakennustöihin tuli 
jäätilanteen vuoksi tauko, ja niitä päästiin jatkamaan vasta toukokuussa 1907. Rakennustöiden 
lisäksi jatkettiin pengerrys- ja täyttötöitä.53

Vuoden 1907 aikana majakalle rakennettiin myös välttämättömät sivurakennukset. Näistä 
sauna- ja pesutuparakennus tehtiin tiilestä graniittikuorella kuten majakkakin. Puurakenteisia 
olivat puuliiteri, varasto, käymälä ja paja. Pelkästä graniitista rakennettiin makeavesisäiliö, lai-
turi sekä veneiden säilyttämiseen tarkoitettu alusta.54

Rakennushankkeen kokonaiskustannukset olivat 424 958,75 mk, mutta työvälineiden ja 
materiaalien myymisestä saatiin takaisin osa rahoista, joten lopulliset kustannukset olivat 408 
000 mk.55

52   Andersin 1908, 69–74; HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik …, 64–65.
53   Andersin 1908, 62–63; HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik …, 36–39.
54   HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik …, 70–74.
55   Andersin 1908, 73.

Bengtskärin luodon mittaus, joka tehtiin ennen majakan rakentamista. Kartassa näkyvät 
louhimattomat kalliot, korkeusasemat metreissä louhossuunnitelmia varten sekä väylien 
syvyys jaloissa materiaalikuljetuksia ja rantautumista varten.
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Yllä: Perustuskivien louhintaa helmikuussa 1906. Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto.

Yllä: Parakkeja ja majakan ensimmäisen kerroksen rakennustyöt 21.6. Sjöhistoriska institutet 
vid Åbo Akademi.
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Vas. Asuinkerrosten viimeistelyä 9.8. Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto.

Ylh: Tornin muuraustöitä 20.8. Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto.

Alh: Tornin kolmannen kerroksen valmistuminen 15.9. Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademi.
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Yllä ja viereinen sivu: Bengtskärin majakan ovi- ja ikkunadetaljeja todennäköisesti keväältä 
1906. Piirustus on päiväämätön ja signeeraamaton. Rakennuksen kaikki ikkunat ja ovet 
noudattavat yhä tämän piirustuksen puite- ja peilijakoa. Tornin ikkunat on uusittu 1970- tai 
1980-luvulla vanhan puitejaon mukaisesti. HKT-arkisto.
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Linssi ja lamppu
Bengtskärin majakan valolaitteiston toimitti ranskalainen Barbier, Bénard & Turenne. Lamp-
pu ja linssistö olivat aikakauden teknologian huippua. Lamppu oli tyypiltään petrolikäyttöinen 
hehkupolttimo, jonka Ranskan majakkalaitos oli kehittänyt vuonna 1898. Se perustui säi-
liöön pumpattuun ilmaan, joka työnsi petrolin polttimon yläosaan, missä se kaasuuntui polt-
timon liekissä. Petrolikaasuun sekoitettiin vielä ilmaa, minkä jälkeen se johdettiin polttimon 
suuttimeen. Seos sai liekkiä ympäröivän oksidiverkon hehkumaan valkoisena. Ensimmäiset 
petrolihehkupolttimot oli otettu Suomessa käyttöön kolmea vuotta aiemmin 1903. Keksin-
nön ansiosta lamppujen petrolinkulutus putosi kuudesosaan ja valovoima moninkertaistui.56 
Bengtskärin lampun valovoima oli linssilaitteistoilla vahvistettuna 640 000 ja maksimissaan 
760 000 hefneriä eli noin 686 000 kandelaa.

Lampun tuottamaa valoa vahvistettiin ja suunnattiin linssistöllä. Linssistö oli niin sano-
tun Fresnelin järjestelmän toisiksi suurinta kokoluokkaa 2, polttoväliltään 700 mm. Tämän 
suurikokoisempia linssistöjä ei Suomen majakoihin asennettu. Linssilaitteisto koostui kolmesta 
diopterilinssistä eli valoa taittavasta linssistä sekä yhdellä sivulla Fresnelin 1 luokan katadiopt-
risesta eli valoa yhtä aikaa taittavasta ja heijastavasta linssistä, jonka tehtävä oli vahvistaa valoa 
kolmeen muuhun linssiin.57 Valon vilkkuminen saatiin aikaan pyörivällä linssilaitteella, joka 
pyöri akselinsa ympäri kerran 20 sekunnissa. Kolme linssistöä tuottivat siten 0,37 sekunnin vä-
lähdyksiä, joiden välissä oli 4,63 sekunnin tauko sekä katadioptrisen eli valoa muihin linsseihin 
heijastavan reflektorin kohdalla 9,63 sekunnin tauko.58

Linssilaitteiston alla oli renkaan muotoinen elohopea-allas, ranskalainen keksintö vuodelta 
1890. Elohopeapatjan päällä kelluva noin kahden tonnin painoinen linssistö oli kevyt pyörit-
tää. Bengtskärissä pyöriminen saatiin aikaan kellokoneistoa muistuttavalla, 225 kg painavalla 
luodilla, jonka majakanvartijat vetivät ylös kerran kolmessa tunnissa.59 Majakan valo näkyi 
selkeällä säällä 18 meripeninkulman päähän.

56   Andersin 1908, 69; Laurell 2009, 31.
57   Andersin 1908, 69; Laurell 2009, 27.
58   Andersin 1908, 69.
59   Andersin 1908, 69; Wilson 2001, 43.

Vas: Valokuva Fresnelin 2. luokan linssilaitteistosta. Barbier, 
Bénard & Turenne. Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto. 

Yllä: Kokoelmaluettelon mukaan Bengtskärin alkuperäisiä 
linssejä. Suomen merimuseo.
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Sumusireenilaite
Sumusireenin valmisti helsinkiläinen Maskin- och Brobyggnadsaktiebolaget i Helsingfors. 
Se koostui moottoreista, kompressoreista, vesisäiliöistä, kahdesta paineilmasäiliöstä sekä kak-
siäänisestä gramofonitorvesta, jolla voitiin tuottaa sekä matalaa että korkeaa ääntä. Moottorit 
valmisti englantilainen The Campbell Gas Engine C:o Ltd. Niissä oli nelitahtiset hehkukuula-
moottorit, joissa oli 216 mm leveät sylinterit ja vesijäähdytys. Toinen moottoreista oli varalla.60

Moottori pyöritti kompressoreita, joita tarvittiin kaksi kappaletta sireenin käyttämiseksi 
varastoidulla paineilmalla. Lisäksi oli kaksi pystysuuntaista pienempää kompressoria. Siten si-
reeniä voitiin tarvittaessa käyttää 10–12 minuuttia ilman moottoria. Kompressorit tuottivat 
paineilmasäiliöihin, kumpikin tilavuudeltaan 7,5 kuutiometriä, toiseen 3 ja toiseen 10 ilma-
kehän paineen.61

Moottorit ja paineilmasäiliöt sijaitsivat kellarikerroksessa. Niistä paineilma johdettiin ulla-
kolla sijaitsevaan, ääntä vahvistavaan peltiseen sumutorveen, jonka pituus oli 7 metriä ja leveys 
3 metriä. Torvessa oli pronssinen rengas, jonka kahdella erilaisella venttiilillä saatettiin tuot-
taa joko matalaa tai korkeaa ääntä. Torven suuaukon edessä oli luukut, jotka avattiin sireeniä 
käytettäessä. Kun sireenin ääntä testattiin laitteiston asennuksen jälkeen, sen ääni kuului jään-
särkijä Murtajalle 22 kilometrin päähän koneiden ollessa käynnissä ja muutoin 33 kilometrin 
päähän.62

60   Andersin 1908, 70.
61   Andersin 1908, 71.
62   Andersin 1908, 71; Wilson 2001, 43.

Sumusireenilaitteen työpiirustukset. Tekniska Föreningen i Finlands förhandlingar 28:4, plansch 1.
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Majakan päärakennuksen tilojen käyttötarkoitukset 1900-luvun alussa
Majakan asuinosaan sisustettiin asunnot majakkamestarille, kolmelle majakanvartijalle ja ko-
neenkäyttäjälle sekä heidän perheenjäsenilleen. Kellarikerrosta sen sijaan hyödynnettiin varas-
to-, työ- ja teknisenä tilana.

Kellarin konehuoneeseen sijoitettiin sumusireenilaitteen moottorit ja kompressorit. Kella-
rin päädyssä sijaitsivat leivintupa ja puuvarasto. Lisäksi kellarissa oli verstas ja varastotilaa ma-
jakan väen kuivaruokatarvikkeille. Tornin perustassa oli pieni juomavesisäiliö.63 Ensimmäisessä 
varsinaisessa asuinkerroksessa oli yhteinen työhuone ja eteinen sekä asunnot kahdelle majakan-
vartijalle ja sumusireenin koneenkäyttäjälle perheineen. Jokaisessa asunnossa oli huone ja keit-
tiö. Toisessa asuinkerroksessa oli eteinen, asuinhuone ja keittiö majakanvartijalle sekä suurempi 
majakkamestarin asunto, jossa oli kaksi huonetta, sali, eteinen ja keittiö.64 Ullakkokerroksessa 
oli asuinhuone varastohuone majakalla tarvittaville tavaroille ja säilytyskomerot65 majakkahen-
kilökunnalle. Lisäksi ullakolle sijoitettiin sumusireenin torvi.66

63   Andersin 1908, 66–67.
64   Andersin 1908, 67.
65   ruots ’kontor’.
66   Andersin 1908, 69.

Majakan asuintilat 1900-luvun alussa. Punaisella kolmen majakanvartijan asunnot, keltaisella 
sumusireenin koneenkäyttäjän asunto ja sinisellä majakkamestarin asunto.
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Sivurakennukset
Ennen majakan rakentamista luodolla oli puinen, vuonna 1880 pystytetty merimerkki, joka 
purettiin lokakuussa 1906.67 Kun majakan rakennustyöt alkoivat, luodolle tarvittiin aluksi 
useita sivurakennuksia varastoiksi, työtiloiksi ja asunnoiksi työntekijöille.68 Asuinparakkien 
rakentamista alettiin suunnitella heti tammikuussa 1906, mutta vaikeiden sääolosuhteiden 
vuoksi rakennusmateriaalien kuljettaminen Bengtskäriin viivästyi. Ensimmäinen asuinparak-
ki valmistui helmikuussa.69 Luodolle rakennettiin tämän jälkeen kaksi muuta asuinparakkia, 
useita varasto- ja työtiloja, kolme laituria sekä luodon poikki itä-länsisuuntaiset rautatiekiskot 
kuljetusten helpottamiseksi.70

Pysyviksi tarkoitetut sivurakennukset rakennettiin vasta vuonna 1907, kun varsinaisen 
majakan rakennustyöt oli jo saatu valmiiksi. Rakennustyöt alkoivat maaliskuussa ja jatkuivat 
lokakuuhun asti. Luodolle rakennettiin sauna, puuliiteri, makasiini, käymälä, paja, vesisäiliö, 
petrolikellari, laituri ja vetotelakka. Lisäksi tehtiin terassointi- ja täyttämistöitä, sillä luodon 
maaperä oli epätasainen ja vaikeakulkuinen.71

Sauna72 valmistui majakkarakennuksen pohjoispuolelle. Rakennusmateriaalina käytettiin 
tiiltä ja ulkopuolelta rakennus päällystettiin graniitilla. Materiaalit olivat siis samat kuin itse 
majakkarakennuksessa.73 Saunan rakentamiskustannukset olivat 5000 markkaa.74 Saunassa oli 
ovi etelänpuoleisella seinällä sekä kaksi ikkunaa pohjoispuoleisella seinällä. Rakennus käsitti 
eteisen, kamari, jossa on kaakeliuuni, sekä toisessa päädyssä suurehkon pesuhuoneen.

Puuliiteri rakennettiin majakkarakennuksesta luoteeseen, ja sen rakentamiskustannukset 
olivat 1670 markkaa.75 Piirustusten mukaan puuliiterissä oli viisi huonetta, joihin kaikkiin 
johti oma ovi. Liiteri oli rankakenteinen ja sen seinissä oli vaakalaudoitus.76 Mitä luultavimmin 
rakennustyömaan aikaisia asuinparakkeja ei muutettu liitereiksi77, vaan kaikki ulkorakennuk-
set olivat uudisrakennuksia, sillä ne esiintyvät kauttaaltaan uudisrakennuksia koskevassa luet-
telossa rakennuskustannuksineen vuodesta 1907 alkaen.

Puuliiterin luoteispuolelle rakennettu makasiini oli myös rankarakenteinen ja vaakalaudoi-
tettu. Makasiinissa oli piirustusten mukaan ovi toisessa päädyssä. Toisessa päädyssä oli kuusi-
ruutuinen ikkuna. Pitkällä sivulla oli kolmeruutuiset, matalat ja pitkänomaiset ikkunat. Ma-
kasiinissa oli pitkittäissuuntainen keskuskäytävä ja sen molemmilla puolilla vierekkäin kolme 
huonetta.78 Makasiinin rakentamiskustannukset olivat 1700 markkaa.79

Pajan rakentaminen maksoi 700 markkaa.80 Paja oli puurakenteinen ja vaakalaudoitettu 
kuten makasiini ja puuliiterikin mutta paljon niitä pienempi. Pajassa oli pulpettikatto, ovi ja 
kolmeruutuiset, kapeat ja korkeat ikkunat. Paja rakennettiin alun perin puuliiterin eteläpuo-

67   Wilson 2001, 14; Andersin 1908, 62; Helsingfors Dagblad 31.12.1880.
68   Andersin 1908, 61; Laurell 1999, 236; Wilson 2001, 62. ks. myös tämän selvityksen s. 42 kartta.
69   Andersin 1908, 62.
70   ks. tämän selvityksen s. 42 kartta.
71   Andersin 1908, 66.
72   Lähdeaineistoissa nimellä ”bad- och tvättstuga” tai ”badstuga”.
73   HKT-arkisto, Bengtskärs fyrinrättning, Historik …, 71–74.
74   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer. s. 4.
75   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer. s. 10.
76   Andersin 1908, 66, 73; HKT-arkisto, Bengtskärs fyr, Badstuga, Vedlider, K. Fr. Lindman, 1907 (kopio 

alkuperäisestä piirustuksesta).
77   Wilson 2001, 40.
78   Andersin 1908, 66; HKT-arkisto, Bengtskärs fyr, Magasin, Smedja, K. Fr. Lindman, 1907 (kopio alku-

peräisestä piirustuksesta).
79   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer. s. 12.
80   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer. s. 16.
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lelle, kuten vuonna 1907 sivurakennuksista otettu valokuva (yllä) osoittaa. Vuonna 1914 paja 
siirrettiin uudelle paikalleen lähemmäs luodon länsirantaa, makasiinin ja puuliiterin länsipuo-
lelle.81

Edellä mainituista sivurakennuksista on olemassa piirustukset (s. 56), jotka on signeerannut 
K. Fr. Lindman Helsingissä joulukuussa 1907. Saunan ja puuliiterin piirustukset ovat samalla 
arkilla. Toisella arkilla puolestaan ovat makasiinin ja pajan piirustukset. Viimeksi mainittuun 
piirustukseen tekijä on merkinnyt tarkan päivämäärän, 12.12.1907.

Käymälän rakentaminen maksoi 300 markkaa.82 Se oli rankarakenteinen kuten puuliiteri, 
makasiini ja pajakin.83

Petrolivaraston rakentaminen maksoi 2500 markkaa. Vesisäiliön rakentamiskustannukset 
olivat hieman pienemmät, 2000 markkaa.84 Petrolivarasto rakennettiin majakkarakennuksen ja 
saunan luoteispuolelle ja vesisäiliö aivan petrolivaraston länsipuolelle. Kummankin rakennus-
materiaalina käytettiin graniittia.85

Vuonna 1909 luodolle rakennettiin vielä signaalimasto. Maston rakentaminen maksoi 540 
markkaa. Ensimmäisen maailmansodan aikana vuonna 1915 venäläiset merisotilaat tuhosivat 
maston. Tämän jälkeen sen korjaamisesta tai uudelleen pystyttämisestä ei ole mainintoja.86

81   Andersin 1908, 66, 73 (Fig. 42); HKT-arkisto, Bengtskärs fyr, Magasin, Smedja, K. Fr. Lindman, 1907 
(kopio alkuperäisestä piirustuksesta); HKT-arkisto (kopiot), Plan öfver Bengtskär.

82   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 
reparationer. s. 14.

83   Andersin 1908, 66; ”brädbeslaget korsvirke”.
84   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer. s. 6–8.
85   Andersin 1908, 66.
86   ”Signalmast”, HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å 

dem verkställda reparationer. s. 22.

Vas. ylh: Saunan, puuliiteri, makasiinin ja pajan piirustukset, jotka on päivätty joulukuussa 1907 
vasta sivurakennusten valmistumisen jälkeen. HKT-arkisto.

Vas. alh:  petrolikellari ja  vesisäiliö 7.11.1907. Ylh:  paja ja puuliiteri, taustalla makasiini 7.11.1907. 
Sjöhistoriska Institutet vid Åbo Akademi.  
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Asukkaat
Majakkaluodon ensimmäisiä asukkaita olivat ne kymmenet miehet ja naiset, jotka osallistuivat 
majakan rakennustöihin vuosina 1906–1907. Heidän asuntoinaan olivat tilapäiset parakit. 

Majakan valmistuttua majakalle asettuivat asumaan majakkamestari, kolme majakanvarti-
jaa ja konemestari perheineen. Osa majakan työntekijöistä ja heidän perheenjäsenistään asui 
majakalla lyhemmän ajan, jotkut jopa yli 30 vuotta.87

Vuonna 1918 majakan henkilöstöluettelossa on mainittu majakkamestari, yksi vanhempi 
ja kaksi nuorempaa majakanvartijaa sekä koneenkäyttäjä. Kaikkien puolisot asuivat majakalla 
ja kaikilla paitsi yhdellä perheellä oli kahdesta neljään lasta. Majakalla asui tuolloin yhteensä 
21 henkeä.88

Suurimmillaan asukasluku oli 1930-luvulla, jolloin majakkarakennuksessa asui 32 ihmistä. 
Heistä lapsia oli 21.89 Koska lapsia oli paljon, majakalle palkattiin oma opettaja.

Talvisodan sytyttyä majakan henkilökunta perheineen evakuoitiin, ja majakasta tehtiin tä-
hystys- ja tulenjohtopaikka.90 Sota-ajan jälkeen perheet eivät enää seuranneet majakanvartijoita 
Bengtskäriin, sillä uudistettu teknologia vähensi vartijoiden määrää ja työvuorojen pituutta. 
Aluksi työvuorot olivat kuukauden ja 1950-luvulta alkaen kahden viikon mittaisia.91 Majakan 
automatisoinnin jälkeen lokakuussa 1968 viimeiset majakanvartijat poistuivat Bengtskäristä, 
ja majakka jäi autioksi.

Bengtskär asutettiin pysyvästi uudelleen vuonna 1995, kun sinne asettuivat kesäkausiksi 
nykyistä majoitus- ja matkailutoimintaa ylläpitävät Paula ja Per Wilson.

87   Wilson 2001, 45, 70–72.
88   HKT-arkisto, Förteckning öfver fyrpersonalen vid Bengtskärs fyr jämte deras familjer, 11.10.1918 (kopio).
89   Laurell 2009, 342.
90   Wilson 2001, 87.
91   Wilson 2001, 67, 87, 120.

Majakan asukkaat vuonna 1918. Perheiden lapset 
kävivät koulua Maarianhaminassa ja Rosalassa. 
Lähde: HKT-arkisto, henkilöstöluetteloita ja muita 
tietoja majakanvartijoista.

Majakkamestari 
K. A. Karlsson 57 v.

Puoliso
Aurora Karlsson 56 v.

Lapset
Jakob 16 v, Isak 12v, Verna 9 v, Karl 6 v.

Vanh. majakanvartija 
K. J. Eriksson 57 v.

Puoliso
Selma Eriksson 58 v.

Lapset
Signe 19 v,  Artur 16 v, Elias 14 v.

Nuor. majakanvartija 
K. F. Laine 38 v.

Puoliso
Ida Laine 31 v.

Lapset
Karl 9 v, Karin 7 v.

Nuor. majakanvartija 
K. O. Karlsson 25 v.

Puoliso
Elsa Karlsson 23 v.

Sireenin koneenkäyttäjä
O. W. Lindebrand 61 v.

Puoliso
Hulda Lindebrand 64 v.

Lapset
Greta 16 v, Hjördis 13 v.
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Päärakennuksen vauriot, korjaukset ja muutokset ennen toista 
maailmansotaa
Bengtskärin majakka on ollut alttiina käytön ja ajan aiheuttamalle kulumiselle, ja poikkeuk-
sellisen kohteen siitä tekevät äärimmäiset sääolosuhteet. Myrskyjen aiheuttama sääeroosio on 
toisinaan saanut aikaan pahojakin vaurioita majakkaluodon rakennuksiin. Bengtskärin raken-
nuskannan kokemat vauriot ja korjaukset on dokumentoitu poikkeuksellisen tarkasti majakan 
henkilökunnan pitämiin päiväkirjoihin, ja valtion omistamana rakennuksena siihen tehdyistä 
korjauksista on säilynyt yksityiskohtaisia tietoja.

Majakan henkilökunta tarkkaili jatkuvasti majakan ja sivurakennusten kuntoa ja piti niistä 
huolta. Erityisesti majakan linssilaitteisto vaati säännöllistä puhdistamista. Linssistö kellui elo-
hopeassa renkaan muotoisessa altaassa ja elohopea piti myös puhdistaa säännöllisesti. Samoin 
majakan henkilökunta huolehti työtilojen siisteydestä. Esimerkiksi perjantaina 18.8.1911 ma-
jakan päiväkirjassa on merkintä: ”Siivottiin tornin ikkunat ja portaat sekä valohuone ja var-
tiohuone (”Städade tornfönsterna och trapporna samt lanternin och vaktrum”). Seuraavana 
päivänä puolestaan puhdistettiin linssistö. 

Osa huoltotöistä oli säännöllisesti toistuvia, osa taas tehtiin vain tiettyinä vuodenaikoina. 
Esimerkiksi 10. ja 17.1.1912 valohuoneen lasit voideltiin glyseriinillä jään muodostumisen eh-
käisemiseksi. Jatkuvien huolto- ja siivoustöiden lisäksi oli ajoittain tarvetta isommille korjauk-
sille. Huhtikuussa 1912 majakan henkilökunta maalasi valohuoneen katon ja vartiohuoneen.92 
Huhti- ja toukokuussa majakalla tehtiin muitakin maalaustöitä. Kesäkuussa 1912 maalattiin 
majakkarakennusta ympäröivä kaide.93

Heinäkuussa 1913 majakkalaitokseen kuuluvien rakennusten luetteloon merkittiin, että 
joidenkin asuinhuoneiden lattiat olivat rapistuneet ja osa lahonnut. Lisäksi huoneiden kalkki-
maalaus oli vaurioitunut kosteuden vuoksi. Vauriot korjattiin vuoden 1914 heinäkuun men-
nessä: lattiat oli avattu, vialliset lattiavasat korvattu uusilla, lattian täytteet täydennetty, lattiat 
höylätty ja päällystetty korkkimatolla, katto ja seinät öljymaalattu sekä asennettu yksi uusi 
ikkuna.94

Elokuussa 1914 ilmeni jälleen uusia korjaustarpeita, jotka johtuivat ensimmäisen maail-
mansodan melskeistä: kaksi saksalaista sotalaivaa oli ampunut majakkaa kohti. Ammukset lä-
vistivät majakkatornin kuudesta kohtaa. Lisäksi tornin ja majakan asuinosan eteläsivun graniit-
tipäällyste sai 26 osumaa. 52 ikkunaa sekä ovet ja lattiat neljässä asuinhuoneessa vaurioituivat. 
Linssilaitteistoon kuuluva elohopea-astia räjähti kranaatin osuttua siihen. Majakkarakennuksen 
katto oli ammuttu hajalle useasta kohtaa ja siinä oli pienempiä vaurioita kranaatinsirpaleista.95

Heinäkuuhun 1915 mennessä tornin reiät oli korjattu tilapäisesti tiilillä ja majakkaraken-
nuksen katto paikattu ja öljymaalattu. Ikkunat oli korjattu ja neljä vahinkoja kärsinyttä asuin-
huonetta korjattu tilapäisluontoisesti. Huoneiden seinät oli maalattu kalkkimaalilla.96 

Vuonna 1918 Gustaf Pettersson ja yli-insinööri K. R. Pettersson kävivät tekemässä katsel-
muksen vaurioituneella majakalla. He totesivat, että majakkarakennusta oli tulitettu eteläpuo-
lelta ja noin 30 ammusta oli osunut. Näistä vain muutama oli lävistänyt seinän. Osa synty-
neistä rei’istä oli jo tarkastuksen aikaan muurattu tilapäisesti umpeen. Myös osa rikkinäisistä 
ikkunaruuduista oli korjattu.97 Samalla tarkastuskäynnillä todettiin, että sirpaleet olivat paikoi-

92   HKT-arkisto, Fyrningsdagbok för Bengtskärs fyr år 1911–1912. Vartiohuone alkutekstissä ”vaktrummet”.
93   HKT-arkisto, Fyrningsdagbok för Bengtskärs fyr år 1911–1912. 
94   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer, s. 1
95   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer, s. 1–2
96   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer, s. 2.
97   HKT-arkisto, Kirje Helsingin luotsipiiripäälliköltä (chefen för Helsingfors lotsfördelning) Merenkulkuhal-

litukselle (Sjöfartsstyrelsen i Finland) 31.7.1918. 
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tellen tuhonneet majakkatornin sisäseiniä. Kirjeen kertomus tuntuu vastaavan hyvin majakan 
rakennusten luettelossa kerrottuja tietoja majakan vaurioista ja niiden korjaamisesta.

Lopullisesti ensimmäisen maailmansodan aikana syntyneet vahingot saatiin korjattua vasta 
1920-luvulla. Ulko- ja sisäseinien vauriot korjasi Oy Granit Ab vuosina 1923–1925. Vuonna 
1923 korjattiin pommitusten vaurioita ulkoseinissä 50 000 markalla. Pommitusvauriot ulot-
tuivat osin graniittiverhoilun taustalla olevaan tiiliseen ulkorakenteeseen, jota jouduttiin paik-
kaamaan.98 

Vuonna 1925 korjattiin sisäseinien vauriot. Kaikki varissut rappaus korvattiin sementti-
sekoitteisella kalkkirappauksella ja pinnat maalattiin kalkkimaalilla. Kustannukset olivat yh-
teensä 52 000 markkaa.99 Heinäkuussa 1925 valmistuivat korjaustyöt tornin ja majakkaraken-
nuksen sisällä. Neljän huoneen katto ja seinät maalattiin öljymaalilla.100 Sisäpinnoilla tehtyjen 
korjausten laajuus kertoo havainnollisesti Bengtskärin kostean ja ankaran ilmaston rajuista 
vaikutuksista rakennuksen sisäpintojenkin sietokykyyn, vaikka osa korjauksista liittyikin kra-
naatinsirpaleiden aiheuttamiin tuhoihin.

Joulukuussa 1925 todettiin, että osa keittiöiden liesistä pitää purkaa ja muurata uudelleen. 
Sama olisi tehtävä kahden huoneen kaakeliuuneille. Uusia paistinuuneja ja vesisäiliö pitäisi 
asentaa. Vartiohuoneen lattia oli lahonnut. Nämä ongelmat korjattiin syyskuuhun 1926 men-
nessä. Vialliset kaakeliuunit ja keittiöliedet purettiin ja muurattiin uudelleen. Lisäksi asennet-
tiin uudet paistinuunit ja vesisäiliöt. Vartiohuone sai uuden lattian.101

98   HKT-arkisto, Oy Granit Ab, sopimus korjaustöistä 18.6.1923.
99   HKT-arkisto, Oy Granit Ab, sopimus korjaustöistä 12.5.1925.
100   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer. s. 2.
101   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer, s. 2

Ulko-oven 
detaljipiirustus 
vuodelta 
1920. Laadittu 
Luotsihallituksessa. 
Luotsi- ja 
majakkalaitoksen 
arkisto.
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Vuoden 1926 lopussa huomattiin tornin katon olevan korjauksen tarpeessa. Seuraavan 
vuoden elokuussa tornin katto oli korjattu ja maalattu. Vuoden 1928 elokuussa puolestaan 
asennettiin keskuslämmitys kaikkiin majakkarakennuksen huoneisiin. Elokuussa 1930 kaikki 
asuinhuoneet, työhuone102 ja eteishuoneet maalattiin öljymaalilla. Toukokuussa 1935 majak-
karakennuksen katto sai uuden öljymaalipinnan. Syyskuussa 1938 korjattiin majakkaraken-
nuksen leivinuuni ja keittiöliedet.103

Huolimatta jatkuvista ylläpito- ja korjaustöistä majakka oli 1930-luvun lopulla huonossa 
kunnossa. Bengtskärin majakkamestarina 1940- ja 1950-luvulla toiminut Felix Lumento ker-
too vuonna 1949 päivätyssä kirjeessä, että Turun Luotsipiirin päällikkö oli varoitellut majakan 
olevan ”erittäin huonossa kunnossa” jo Lumennon saatua nimityksen majakkamestariksi – siis 
ennen Bengtskärin taistelussa 1941 syntyneitä vaurioita. Lumento muistelee kirjeessä käyneen-
sä Bengtskärissä ensimmäistä kertaa 2.8.1940 luotsipiiripäällikön kanssa. Tuolloin majakka-
tornin ikkunat olivat ”niin likaiset, että tuskin näki niistä läpi”. Käynti tornin valohuoneessa 
osoitti, että linssien väliset messinkiosat olivat aivan mustat. Lumennon mukaan muutaman 
viikon kuluttua apulaisluotsipiiripäällikkö kävi majakalla uudella tarkastuskäynnillä ja tuolloin 
ilmeni, ettei majakan ulko-ovea oltu maalattu moneen vuoteen ja vanhan kaivon katto oli 
”mädännyt ja puolet siitä kellui kaivossa”.104 Vuoden 1940 lopulla Lumennon mainitsemia 
puutteita korjattiin. Kaivon kansi sekä perustaltaan siirtynyt käymälärakennus vivuttiin takai-
sin paikoilleen.105 

Jatkuvat korjaustyöt kertovat havainnollisesti Bengtskärin äärimmäisen haastavista oloista, 
joissa etenkin puurakenteet olivat kosteuden vuoksi jatkuvan uusimisen tarpeessa ja kevyet ra-
kennukset siirtyivät pois paikoiltaan myrskyjen aiheuttaman aallokon liikuttelemina. Pahem-
paa oli kuitenkin edessä, sillä venäläisten hyökkäys Bengtskäriin 26.7.1941 aiheutti majakka-
rakennukselle mittavat tuhot.

102   ”slöjdsal”, mitä ilmeisemmin piirustuksissa 1. kerrokseen merkitty “gemensamt arbetsrum”.
103   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer, s. 3.
104   HKT-arkisto, F. L. Lumento, kirje, Bengtskär marrask. 27 p:nä 1949.
105   HKT-arkisto, Palkkauslista, elo-marraskuu 1940.

Majakan henkilökunta piti rakennuksista ja niiden korjaus- ja huoltotöistä erillistä huoltokirjaa 
vuosina 1906–1938. Kirjassa on merkintöjä myös majakan linssistön huollosta. HKT-arkisto.
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Bengtskärin taistelu ja sodanjälkeiset korjaukset vuoteen 1968
Bengtskärin rakennushistoriaan kietoutuvat ensimmäisen ja toisen maailmansodan aiheutta-
mat tuhot, joiden jäljet ovat piirtyneet majakan rakenteisiin. Aiemmin kuvattujen ensimmäi-
sen maailmansodan pommitusten aiheuttamien vaurioiden rinnalla kesällä 1941 tapahtunut 
Bengtskärin taistelu aiheutti majakkarakennukseen laajat vauriot: pohjoisseinä tuhoutui osit-
tain, vesikatto ja välipohjat romahtivat osin ja valtaosa ikkunoista ja kaakeliuuneista tuhoutui. 
Puurakenteiset sivurakennukset tuhoutuivat kokonaan.106 

Eduskunta myönsi Bengtskärin majakan kunnostukseen 2 800 000 markan määrärahan 
kesäkuussa 1942.107 Majakalle määrättiin rakennusmestari ja 30 työmiestä. Heinäkuun lopulla 
merenkulkuhallituksen majakkainsinööri J. Vermasvuori ja rakennusmestari M. Bonn pyysivät 
kotijoukkojen esikunnalle lähettämässään kirjeessä toimittamaan majakalle neljä kirvesmies-
tä, kaksi muuraria, raudoittajan, sementtimiehen, neljä kivimiestä ja kahdeksan sekatyömiestä 
niin pian kuin mahdollista.108

Majakalla tehtiin korjaustöitä heinäkuun alusta joulukuun alkuun 1942, ja se saatiin asutta-
vaan kuntoon vuoden loppuun mennessä. Eduskunnan myöntämästä määrärahasta korjauksiin 
oli tässä vaiheessa käytetty noin puolet.109 Vuodelle 1943 jäivät sortuneen ulkoseinän graniit-
tiverhouksen korjaaminen 120 neliömetrin osalta, seiniin syntyneiden reikien paikkaaminen 
uusilla kivillä, graniittiverhouksen uudelleen saumaaminen, tornin sisäpuolen rappaaminen, 
maalaustöitä, katon ja rännien teko sekä telakka ja laiturilta majakalle johtava kiviporras.110 

Majakan korjausten yhteydessä Bengtskär linnoitettiin. Eteläpuolen kallioihin räjäytettiin 
juoksuhautoja, ja läntiseen kallioon louhittiin bunkkeri. Luodolle tehtiin myös konekivääripe-
säkkeitä.111

Samalla majakan lämmitys muutettiin öljylämmitykseksi, ja rakennukseen asennettiin ve-
sijohdot ja viemärit. Insinööri Algot Stenin laatimat piirustukset öljykäyttöisestä keskusläm-
mityksestä on päivätty elokuussa 1942, mutta on epäselvää, milloin uudistus tarkalleen ottaen 
toteutettiin. Piirustuksia kattilahuoneen asennuksista on vielä vuodelta 1950.112 Tässä vaihees-
sa rakennuksen vuonna 1941 pahoin vaurioituneet, viimeiset kaakeliuunit jäivät pois käytöstä 
ja ne purettiin lukuun ottamatta ullakkohuoneen kaakeliuunia.

Vaurioitunut sumusireeni korvattiin sähkökäyttöisellä nautofonilla, jonka sijoituspaikkaa 
pohdittiin heinäkuussa 1942. Se oli aluksi tarkoitus asentaa sumusireenin aukon edustalla ol-
leelle parvekkeelle.113 Nautofoni kuitenkin sijoitettiin lopulta majakan eteläpuolelle kalliol-
le. Nautofonin, valolaitteiden ja voimanlähteiden keväällä 1943 laadittu kustannusarvio oli 
puolitoista miljoonaa markkaa. Yhdeksi voimanlähteeksi suunniteltiin tuulimoottoria, jonka 
laskettiin tuottavan riittävä sähkövirta majakan valoon akkujen avulla.114 Lopulta päädyttiin 
kuitenkin kahteen dieselkäyttöiseen generaattoriin.

Korjaustyöt saatiin suurelta osin päätökseen vuoden 1943 lopulla. Myös majakanvartija 
Felix Lumennon mukaan suurin osa vaurioista korjattiin vuosina 1942 ja 1943.115 Joitain 
106   Wilson 2001, 116.
107   HKT-arkisto, kirjeitä majakan korjaustoimenpiteistä liitteineen 1942–1943; Kauppa- ja teollisuusministe-

riön toimeksianto 15.6.1942.
108   HKT-arkisto, kirjeitä majakan korjaustoimenpiteistä liitteineen 1942–1943; J. Vermasvuoren ja M. Bon-

nin kirje 23.7.1942.
109   HKT-arkisto, kirjeitä majakan korjaustoimenpiteistä liitteineen 1942–1943; Katsaus Bengtskärin majakan 

korjaustöihin vuonna 1942.
110   HKT-arkisto, kirjeitä majakan korjaustoimenpiteistä liitteineen 1942–1943; Bengtskärin majakan korjaus-

työt vuodelle 1943, rakennusteknikko Algot Stenin laatima kustannusarvio.
111   Wilson 2001, 116.
112   HKT-arkisto, Algot Stenin piirustukset öljylämmityksestä, putkistoista ja viemäreistä, Piirustukset öljykat-

tilasta vuodelta 1950.
113   HKT-arkisto, kirjeitä majakan korjaustoimenpiteistä liitteineen 1942–1943; Oy Telko ab:n kirje 

14.7.1942.
114   HKT-arkisto, kirjeitä majakan korjaustoimenpiteistä liitteineen 1942–1943; Kustannusarvio Bengtskärin 

majakan loisto- ja sumusireenilaitteiden sekä voima-aseman hankinta- ja asennuskustannuksista v. 1943.
115   HKT-arkisto, F. L. Lumento, kirje, Bengtskär marrask. 27 p:nä 1949.



korjaustoimenpiteitä jäi kuitenkin 
tekemättä, ja metallitöitä tehtiin 
laajemmin vasta vuonna 1948. Tuolloin 
korjattiin ukkosenjohdatin, katolla 
oleva pyöreä pallo, vesikatto, sisäkatossa 
olleet sirpaleiden reiät, pohjakerroksen 
kalterit, ikkunakehyksiä ja kaiteita. Lisäksi 
majakan rautaosista poistettiin ruoste ja 
ne maalattiin kertaalleen mönjävärillä.116 
Näihin korjaustoimenpiteisiin viittaa 
kirjeessään myös Felix Lumento, joka 
kertoo, että vuonna 1948 kunnostettiin 
”majakkalaitteen rautaiset seinämät”.117

Tekniset uudistukset vaikuttivat maja-
kan henkilökunnan työtehtäviin ja työn 
määrään ja sitä kautta laajemmin elämään 
majakkaluodolla. Aikaisemmin majakalla 
oli ollut jatkuvasti viisi miestä yhtä aikaa, 
mutta sotien jälkeen siirryttiin ensin kuu-
kauden mittaisiin ja 1950-luvulla kahden 
viikon pituisiin työvuoroihin. Henkilökun-
ta tai heidän perheensä eivät enää asuneet 
Bengtskärissä, vaan majakanvartijat mat-
kustivat sinne vain työvuorojensa ajaksi.118

Koska Bengtskär ei enää ollut majakan 
henkilökunnan koti ja koska työntekijöiden 
määrä vähentyi, myös majakkarakennusten 
huolto ja ylläpito lienee ollut vaikeampaa 
kuin aiemmin. Vuoden 1948 metallitöiden 
jälkeen majakalla ei toteutettu laajamittai-
sia kunnostustöitä, joskin ankarien olosuh-
teiden aiheuttamat jatkuvat korjaustarpeet 
olivat toistuvasti esillä majakkamestarien ja 
luotsihallituksen välisessä kirjeenvaihdossa. 

Suunnitelmat majakan automatisoinnis-
ta käynnistettiin 1960-luvun puolivälissä. 
Nautofoni poistettiin lokakuussa ja auto-
matisoitu kaasulyhty sytytettiin elokuussa 
1968. Majakan henkilökunta jäi lokakuu-
hun asti valvomaan automatisoidun lyhdyn 
toimintaa. Tämän jälkeen majakan pohja-
kerroksen ikkunat ja ovet laudoitettiin um-
peen ja Bengtskär jäi autioksi yli kahdeksi 
vuosikymmeneksi.119

116   HKT-arkisto, Mannerin konepaja Oy:n lasku 
21.10.1948.

117   HKT-arkisto, F. L. Lumento, kirje, Bengtskär 
marrask. 27 p:nä 1949.

118   Wilson 2001, 119–120.
119   Wilson 2001, 125; Helsingin sanomat 

27.10.1968.

Helsingin sanomien uutinen 
Bengtskärin majakan auto-
matisoinnista 27.10.1968
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Bengtskärin majakka lokakuun lopussa 1941 Bengtskärin taistelun 
jälkeen. SA-kuva.
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Uutisointi Bengtskärin taistelusta suomenkielisissä sanoma- ja aikakaus-
lehdissä 

Elias Turpeinen

Ensimmäiset uutiset Bengtskärin taistelusta 
ilmestyivät 28.7.1941, kaksi päivää tapahtu-
mien jälkeen. Kaikki lehdet julkaisivat täysin 
saman raportin eri otsikoilla. Teksti oli ident-
tinen jokaisessa lähteessä: ”Meririntamalta 
ilmoitetaan, että 26.7 vihollinen yritti val-
lata Bengtskärin laskemalla maihin neljästä 
VM-veneestä 120 miestä ja veneiden henki-
lökunnan. Maihinnousua tukivat vihollisen 
hävittäjät ja Russarön patteri tykkitulellaan. 
Omat joukkomme torjuivat hyökkäyksen tyk-
kiveneittemme ja ilmavoimiemme tukemina. 
Tykkiveneemme ampuivat tuleen vihollisen 
VM-veneen.”120 

Uutinen jää selvästi erään toisen uutisen 
varjoon, joka kertoo maavoimien tuhonneen 
vihollisen jalkaväki- ja tykistörykmentin ja 
saaneen valtavan sotasaaliin. Bengtskäriä kos-
keva uutisointi on lyhyttä ja kertoo taistelusta 
lähinnä sen, että se lopulta voitettiin.121

Sanomalehdistä löytyi myös kaksi radio-ohjelmaa. Toinen oli selostus tapahtuneesta ja toi-
nen paikalla olleen haastattelu elokuun alussa. Niissä kerrottiin esimeriksi oudosta tilanteesta, 
jossa venäläiset jäivät mottiin majakan keskikerrokseen.122 

Rannikkorintama-lehti julkaisi ensimmäisen suhteellisen pitkän kuvauksen tapahtumis-
ta. Artikkelia varten oli haastateltu venäläistä sotavankia, jonka veneeseen suomalaiset saivat 
täysosuman. Vanki kuvaili suomalaisten tulta äärimmäisen tarkaksi, ja siitä lehti saikin hy-
vän otsikon. Tästä artikkelista saa helposti mielikuvan, että taistelu oli lyhyt ja epäonnistunut 
maihinnousuyritys.123 Samainen lehti julkaisi 20.8 rannikkolaivastossa palvelleen rintamakir-
jeenvaihtajan version tarinasta. Tämä artikkeli oli ensimmäinen tarkempi kuvaus, josta kävi 
ilmi, että saari oli jo käytännössä venäläisten hallussa ja sen takaisin valtaamisessa tarvittiin 
apujoukkoja.124

Uusi Suomi uutisoi 18.9 taistellussa mukana olleista hävittäjälentäjistä, jotka hälytettiin 
useaan otteeseen paikalle. Artikkeli antaa vaikutelman, että hävittäjät olisivat torjuneet hyök-
käyksen omin voimin.  Sen mukaan suomalaisia koneita päin olisi ammuttu IT-tulta omista 
tykkiveneistä. Tämä saattaa selittyä taistelun sekavilla olosuhteilla. Lehden lähteenä toimi rin-
tamakirjeenvaihtaja Heikki Rantala.125

Artikkeleissa ei mainita suomalaisista kaatuneista. Lehdissä ei myöskään kirjoiteta mitään 
seuraavan päivän pommituksesta, jossa kuoli 11 suomalaista. 

120  Suomen sosiaalidemokraatti/Uusi Suomi/Divisioonan uutislehti 28.7.1941.
121  Suomen sosiaalidemokraatti 28.7.1941.
122  Uusi Suomi 6.8.1941, Uusi Suomi 9.8.1941.
123  Rannikkorintama 16.8.1941.
124  Rannikkorintama 20.8.1941.
125  Uusi Suomi 18.9.1941.

Bengtskärin taistelun jälkeinen radiohaas-
tattelu panssarilaiva Ilmarisen kannella 
28.7.1941. SA-kuva.
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Toisen maailmansodan jälkeen kalliolle asennettu nautofoni korvasi paineilmaan perustuneen, 
sodassa vaurioituneen sumusireenin. HKT-arkisto (Wilsonin arkisto).

Vetotelakka oli alttiina säärasitukselle, ja se uusittiin kokonaan jo vuonna 1920. Kuvassa soutu-
vene telakalla ennen vuotta 1920. Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto.
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Sivurakennusten vauriot, korjaukset ja muutokset 1906–1968
Bengtskärin majakkaluodon rakennuksista ja niihin tehdyistä korjauksista on säilynyt luettelo, 
joka osoittaa, että päärakennuksen lisäksi myös sivurakennusten kuntoa on tarkkailtu sään-
nöllisesti ja niitä on korjattu tarpeen vaatiessa vuodesta 1907 lähtien. Luettelon ensimmäiset 
merkinnät majakkarakennuksesta ja sivurakennuksista ovat rakennusten valmistumisen ajalta, 
vuosilta 1906 ja 1907, ja ne liittyvät rakentamiskustannuksiin. Tuoreimmat merkinnät puoles-
taan ovat vuodelta 1938.126

Joinakin vuosina rakennusten kunnosta on tehty havaintoja jo keväällä, jolloin tarvittavat 
korjaukset on ehditty tehdä saman vuoden kesän aikana. Vuoden 1910 havainnot osoittavat 
hyvin, miten nopeasti luodon sääolot vaikuttivat puurakennusten kuntoon. Toukokuun 15. 
päivänä 1910 rakennusten luetteloon on merkitty huomioita niin saunan, puuliiterin, ma-
kasiinin, käymälän kuin pajankin kunnosta. Kaikista edellä mainituista rakennuksista löytyi 
jotakin korjattavaa: joko vuotava tai maalaamisen tarpeessa oleva katto. Kaikkien rakennusten 
korjaukset valmistuivat jo saman vuoden kesän lopulla. Saunan katto oli maalattu öljymaalilla 
heinäkuuhun mennessä. Elokuun 20. päivänä rakennusten luetteloon merkittiin, että puuliite-
riin, makasiiniin, käymälään ja pajaan oli tehty uusi katto kyllästetyistä kattopaanuista. Aina-
kin liiterissä, makasiinissa ja käymälässä oli aikaisemmin ollut asfalttikatto.127 Kattomateriaali 
vaihdettiin kerralla useaan sivurakennukseen, mikä vaikuttaa käytännölliseltä ratkaisulta.

Korjauksia tarvittiin muutaman vuoden välein. Huhtikuun 29. päivänä 1913 luetteloon 
merkittiin, että saunan sisäkaton rappaus oli osittain rapissut alas. Lisäksi saunan tulisija oli 
viallinen. Vuoden 1914 heinäkuun 30. päivänä korjaukset olivat valmiit: saunaan oli tehty uusi 
tulisija, katto oli rapattu uudelleen ja koko rakennus maalattu sisäpuolelta kalkkimaalilla.128

Useimmin vaurioita on kirjattu keskikesällä tai syksyisin, ja korjaukset on tehty vasta 
seuraavan vuoden kesänä. Vuoden 1920 heinäkuun 14. päivänä havaittiin, että puuliiterin 
ja makasiinin pärekatot olivat hajalla ja vuotivat. Kattomateriaali päädyttiin vaihtamaan, ku-
ten oli tehty kymmenen vuotta aikaisemminkin. Tällä kertaa puuliiterin ja makasiinin katot 
päällystettiin semptaliinilla eli bitumihuovalla129. Korjaukset olivat valmiita seuraavana vuon-
na, 14.7.1921. Saman päivän kohdalla luettelossa on merkintä semptaliinihuopakaton asenta-
misesta myös käymälään. Pajaan oli tehty asfalttikatto kesällä 1914.130 Jälleen kerran majakan 
sivurakennuksiin tehtiin siis yhtäaikaisesti kattojen korjauksia ja materiaalien vaihtoja. 
Lähdeaineistojen perusteella ei pysty päättelemään, oliko paanukattojen vaihtamisessa bitumi-
huopakatoiksi kyse rohkeasta kokeilusta vai oliko Bengtskärissä etsitty aktiivisesti tietoa siitä, 
mitkä materiaalit kestäisivät majakkaluodon ääriolosuhteissa parhaiten.

Ilmeisesti semptaliinihuopa osoittautui joka tapauksessa hyväksi ratkaisuksi, sillä ainakaan 
1930-luvulle mennessä ei ole merkintöjä kattomateriaalien vaihtamisesta. Kattoja huollettiin 
säännöllisesti sivelemällä ne kattolakalla tai -tervalla. Puuliiterin, makasiinin ja käymälän kat-
tojen todettiin 14.10.1924 olevan lakkauksen tarpeessa ja seuraavan vuoden heinäkuussa katot 
oli tervattu semptaliinitervalla. Vuonna 1933 syyskuun 14. päivänä puuliiterin, makasiinin, 
käymälän ja pajan kattojen huomattiin olevan jälleen uuden lakka- tai tervakerroksen tarpees-
sa. Seuraavan vuoden elokuussa luetteloon merkittiin, että kaikkien edellä mainittujen sivura-
kennusten katot oli käsitelty semptaliinilakalla.131

126   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 
reparationer. 

127   ibid.
128   ibid., s.4. 
129   Bitumihuovasta ks. Museoviraston korjauskortti ”Huopakaton korjaus” sekä Varsinais-Suomen kulttuu-

riperintöblogi, http://kulperi.blogspot.com/2014/10/asfalttihuopa-eli-norsunnahkakatto.html. Käytetty 
9.5.2019.

130   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 
reparationer. 

131   HKT-arkisto, Alkuperäiset termit: semtalinlack, semtalintjära. Förteckning öfver byggnader hörande under 
Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda reparationer. 
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Kattojen lakkaamisen lisäksi muita toistuvia korjaustöitä olivat rakennusten seinien ja kat-
tojen maalaaminen. Saunan katto maalattiin öljymaalilla aiemmin mainitun vuoden 1910 li-
säksi myös vuonna 1935. Puuliiterin ja makasiinin seinät maalattiin kahteen kertaan öljymaa-
lilla vuonna 1925 ja samalla korjattiin seinien lautavuoraukset, joiden oli edellisenä vuonna 
huomattu olevan osittain irtonaisia. Samana vuonna maalattiin myös käymälän ja pajan seinät 
ja pajan ovelle rakennettiin portaat. Seuraavan kerran puuliiterin, makasiinin, käymälän ja 
pajan seinät maalattiin vuonna 1933, jälleen öljymaalilla kahteen kertaan.132 Puuliiteri, ma-
kasiini, käymälä ja paja olivat rakenteeltaan samantyyppisiä, joten siksi niiden korjauksetkin 
vaikuttavat edenneen samassa aikataulussa.

Vioittuneiden tulisijojen muuraaminen oli myös useasti toistuva korjaustyö. Saunan tulisija 
muurattiin uudelleen aiemmin mainitun vuoden 1914 lisäksi myös vuosina 1926 ja 1938. Vii-
meksi mainittuna vuonna tehtiin uusi uuni varsinaisen saunan lisäksi myös pesutuvan puolelle. 
Pajaan tehtiin vuonna 1926 uusi kupu ahjon yläpuolelle ja savuhattu ruostuneen tilalle.133

Säännöllisten ylläpitotöiden lisäksi 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä ilmeni 
myös yllättävämpiä korjaustarpeita, joiden aiheuttajia olivat sekä luonnonilmiöt että sotatoi-
met. Ensimmäisen maailmansodan melskeissä vaurioitui kolme sivurakennusta. Petrolivaraston 
katto vaurioitui kranaatin osumasta ja kranaatinsirpaleet pirstoivat vesisäiliön134 katon kesäl-
lä 1914. Elokuussa 1915 saksalainen sukellusvene ampui puuliiterin itäseinän hajalle. Lisäksi 
vuonna 1915 venäläiset merisotilaat tuhosivat vuonna 1909 rakennetun signaalimaston, jonka 
uudelleen rakentamisesta luettelossa ei ole mainintaa. Vesisäiliön katto korjattiin jo vuonna 
1915. Puuliiterin seinä on merkitty luetteloon korjatuksi vasta elokuussa 1921 ja petrolivaras-
ton katto elokuussa 1923.135

Myrskyt tekivät tuhojaan luodolla useana vuonna. Joulukuussa 1913 aallot huuhtoivat pa-
jan pois paikoiltaan. Seuraavana kesänä paja korjattiin ja siirrettiin uuteen paikkaan. Alun pe-
rin paja sijaitsi puuliiterin eteläpuolella. Uusi paikka oli siitä luoteeseen, makasiinin ja puuliite-
rin länsipuolella hieman lähempänä luodon länsirantaa. Tammikuussa 1916 käymälärakennus 
koki saman kohtalon kuin paja muutamaa vuotta aiemmin: aallot vahingoittivat käymälää ja 
siirsivät sen pois paikoiltaan. Käymälä korjattiin ja siirrettiin uuteen paikkaan. Maininta kor-
jausten valmistumisesta on luettelossa vasta vuodelta 1921. Heinäkuussa 1918 aallot tuhosivat 
laiturin osittain. Laiturin yhteydessä ollut taavetti (venenosturi) taipui ja sen jalka murtui. Vie-
lä saman vuoden aikana laituri korjattiin betonilla ja taavettiin tehtiin uusi jalka. Heinäkuussa 
1920 havaittiin, että aallokko oli huuhtonut pois osan vetotelakan tuista. Samalla todettiin, 
että telakka on kauttaaltaan mädäntynyt, joten korjaustarve ei johtunut pelkästään myrskyistä. 
Uusi telakka valmistui seuraavana vuonna nykyiselle paikalleen.136

Jatkosodan aikana käytiin 26.–27.7.1941 Bengtskärin taistelu, jonka aikana monet sivura-
kennukset kohtasivat suuria vahinkoja. Tulituksessa osa ulkovarastoista ja petrolivarasto syttyi-
vät tuleen ja saunan päätyseinään syntyi ammottava aukko.137

Sota-ajan jälkeen majakan henkilökunta perheineen ei enää asunut luodolla jatkuvasti, vaan 
työntekijät saapuivat majakalle vain työvuorojensa ajaksi. Kuten edellä on kerrottu, majakan 
korjaaminen ja ylläpito ei sen jälkeen ollut yhtä helppoa kuin sotaa edeltäneinä vuosikymme-
ninä. Vuonna 1954 Bengtskäriin rakennettiin venevaja, mikä oli ilmeisesti viimeinen lisäraken-
nus ennen 1900-luvun lopun kunnostustöitä.138

132   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 
reparationer. 

133   ibid.
134   Rakennusten luettelossa nimellä ”Brunn”. Graniittinen vesisäiliö, Andersinin tekstissä (1908) ”en större 

friskvattenbehållare”.
135   HKT-arkisto, Förteckning öfver byggnader hörande under Bengtskärs fyrinrättning samt å dem verkställda 

reparationer.
136   ibid.
137   Wilson 2001, 96, 102 (valokuvat).
138   HKT-arkisto, Aine-varastokirja Bengtskärin majakalla 1954.
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Autiovaihe 1968–1984
Viimeinen majakan kuntoa yksityiskohtaisesti kuvaava asiakirja on automatisoidun majakan 
lopputarkastus vuodelta 1968. Majakan autiovaiheesta on rakennushistoriallisesta näkökul-
masta vähän dokumentteja, ja nekin rajoittuvat valokuviin. 

Majakan autioiduttua sääeroosion ja ilkivallan vaikutukset alkoivat näkyä nopeasti. Graniit-
tipinnoitteen saumausten rapautuminen aiheutti kosteuden ja veden päätymistä tiilirakentei-
siin sekä pakkasrapautumista. Rakennuksen puuosat, ikkunanpuitteet, lattiat ja ovet, alkoivat 
maalipinnan varistessa lahota, ja sammal ja homeet levisivät rakenteisiin. Kylmilleen jätetyn 
rakennuksen sisäpintojen maalit ja rappaukset varisivat irti, ja välipohjien rautapalkit paljas-
tuivat ja altistuivat korroosiolle.139 Sääeroosion ja raunioitumisen ohella majakan rapistumista 
kiihdytti toistuva ilkivalta. Auki murretut ovet ja rikotut ikkunat aiheuttivat sateen ja lumen 
pääsyn sisätiloihin, mikä kiihdytti lahoamista ja korroosiota. Vajaan kahden vuosikymmenen 
autiovaiheen vaikutuksista saa kattavan käsityksen 1980-luvun lopun valokuvista, jotka näyt-
tävät rakennukselle koituneet tuhot.140

Majakkaa kunnostettiin laajemmin autiovaiheen aikana vuonna 1976. Merenkulkuhalli-
tuksen tilaamassa ja Lairak Oy:n urakoimassa korjaustyössä toteutettiin verraten mittava pe-
ruskorjaus, johon oli sääeroosion ohella syynä mittava kahdeksan vuoden autiovaiheen aikana 
tapahtunut ilkivalta. Lairak Oy:n palveluksessa olleen Tapio Rohkean kertomista tiedoista käy 
varsin hyvin ilmi majakan tuolloinen tila sekä vuonna 1976 toteutetut korjaukset. 

Majakka oli huonommassa kunnossa kuin Merenkulkuhallitus oli olettanut. Lattioita 
ja sivurakennusten laudoituksia oli revitty irti, majakkarakennuksen ovia ja ikkunoita 
murrettu rautakangella ja ikkunalaseja rikottu mittavissa määrin. Lisäksi ilkivaltaa oli tehty 
valohuoneessa.141

139  Wilson 2001, 127–129.
140  HKT-arkisto, valokuvat 1970-luvulta ja 1980- ja 1990-lukujen korjauksia edeltävältä ajalta.
141  Tapio Rohkean haastattelu 7.8.2019.

Majakka nähtynä makasiinin ja puuvajan välistä vuonna 1977. Puurakennukset ja majakan 
ikkunat oli kunnostettu edellisenä vuonna. Kuva: Ilkka Pohjanpalo.
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Majakka 1980-luvun puolivälissä. Kuvassa näkyvät ulkorakennusten tiilikatot. HKT-arkisto 
(Muoniovaaran arkisto).

Maaliskuusta elokuulle 1976 jatkuneissa korjaustöissä luodolla oltiin 5–6 kertaa parin vii-
kon jaksoissa muutaman henkilön voimin. Tehtyihin töihin kuuluivat majakkarakennuksen 
osalta ainakin kaikkien hajonneiden ikkunoiden uudelleenlasitus ja kittaus, peltikaton maa-
laus, irtirevittyjen ja lahonneiden lattioiden paikkaus, tornin porraskaiteen maalaus sekä va-
lohuoneen kunnostus, mihin kuului huoltomaalaus, lasien korjaus ja lintusuojauksen mes-
sinkitankojen uusiminen. Muualla luodolla toteutettiin pahasti lahonneen sivurakennuksen 
purkaminen sekä puuvajan ja makasiinin korjaaminen ilkivallan ja säätuhojen jäljiltä.142

Elokuussa 1976 salama iski torniin ja sytytti lyhdyn kaasujohdon tuleen. Tornin sisäosat 
ja valohuone nokeentuivat kauttaaltaan, ja valohuone oli puhdistettava ja portaan kaide maa-
lattava uudelleen. Tässä vaiheessa, syksyllä 1976, toteutettiin myös porraskierteen alapinnassa 
yhä osin jäljellä oleva roiskerappaus peittämään nokeentunutta alkuperäistä rappausta. Tornin 
alkuperäiset ikkunat olivat vuonna 1976 vielä jäljellä, ja nykyiset ikkunat on mitä ilmeisimmin 
tehty vuosien 1976–1991 välillä, joko autiovaiheen viime vuosina tai 1980-luvun lopulla.143

Huolimatta edellä kuvatuista korjauksista majakka rapistui jälleen nopeasti, ja pian ikkunat 
olivat taas rikki. Majakan valo vaihdettiin vuonna 1983 sähkökäyttöiseksi, sillä rikkoontuneis-
ta ikkunoista puhaltanut tuuli sammutti kaasulyhdyn liekin toistuvasti.144

Merenkulkuhallitusta oli jo 1970-luvulla arvosteltu siitä, että Suomen meriväylien keskei-
nen monumentti oli jätetty rappeutumaan. Kiihtyvä arvostelu sai aikaan sen, että Merenkulku-
hallitus tarjosi majakan asuinsiipeä vuokralle joulukuussa 1984 sillä edellytyksellä, että vuokra-
lainen ottaisi asuinsiiven ympärivuotiseen käyttöön ja huolehtisi tarvittavista kunnostuksista.145 

Majakka kiinnosti lukuisia tahoja, ja helmikuussa 1985 vakavasti otettavat ehdokkaat kul-
jetettiin helikopterilla luodolle tutustumaan majakkaan.146 Epäsiisti ja rappeutunut majakka 
lannisti suuren osan kiinnostuneista, ja lopulta ainoaksi ehdokkaaksi jäi Pro Bengtskär ry. 

142  Tapio Rohkean haastattelu 7.8.2019.
143  Tapio Rohkean haastattelu 7.8.2019.
144  Wilson 2001, 127.
145  Helsingin sanomat 6.12.1984.
146  Helsingin sanomat 14.2.1985.
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Bengtskärin majakka kesällä 1983. Seuraavana vuonna Merenkulkulaitos päätti vuokrata 
majakan tavoitteena majakan kunnostaminen ja säännöllinen ylläpito. Kuva: Ilkka Pohjanpalo.
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Pro Bengtskärin korjaustyöt ja etenevä rappeutuminen 1985–1991
Pro Bengtskär -yhdistys aloitti korjaustyöt innostuneesti, mutta hanke jäi alkuvaiheen jälkeen 
kesken. Yhdistys oli perustettu vain viikkoa Merenkulkuhallituksen julkaiseman vuokrail-
moituksen jälkeen, ja sen hallitukseen kuuluivat puheenjohtajana Juhani Salovaara ja jäseni-
nä Chris Hackman, Markus Leppo, Kristian Gullichsen ja Bertel Henriksson. Yhdistys jätti 
Merenkulkuhallitukselle 28.2.1985 yksityiskohtaisen vuokratarjouksen, joka sisälsi kunnos-
tusohjelman ja suunnitelman majakkarakennukseen tulevasta toiminnasta.147 Vuokrasopimus 
solmittiin 14.8.1985 ajalle 1985–2005.148

Pro Bengtskär ry aloitti kunnostustyöt heti kesällä 1985. Vuokrasopimukseen sisältynyttä 
majakan +5 asteen ympärivuotista peruslämpöä ei kuitenkaan saatu toteutettua öljylämmityksen 
automatisointiin liittyvien teknisten haasteiden vuoksi. 

Pro Bengtskär -yhdistyksen vuonna 1985 tekemät korjaukset149:

•	 majakkarakennuksen noin 30 tuplaikkunan pokat kunnostettiin ulko- ja sisäpuolelta, 
samalla rikkoutuneet ikkunat lasitettiin

•	 vanhat ruostuneet lämmitysputket poistettiin
•	 rakennukseen asennettiin kaksi Porinmatti-kamiinaa
•	 sauna korjattiin toimivaksi 
•	 laiturin läheisyyteen kallioon porattiin reikiä, joihin asennettiin kiinnitystappeja
•	 lisäksi luodolle kuljetettiin korjauksessa tarvittavaa materiaalia kuten puutavaraa, 

sementtiä ym.
•	 öljykeskuslämmityksen asentaminen ei onnistunut v. 1985, koska yhdistys totesi, että 

Bengtskäriin joudutaan kehittämään uudenlainen poltinta ohjaava automatiikka

147   HKT-arkisto, Pro Bengtskärin tarjous 28.2.1985.
148   HKT-arkisto, Bengtskärin vuokrasopimus 14.8.1985.
149   HKT-arkisto, Pro Bengtskär ry:n jäsenkirjeitä ja toimintakertomus 1985–1987; kustannusarviot majakan 

korjaustöistä 1986–1987.

Iltalehti uutisoi toukokuussa 1985 Pro Bengtskär ry:n suunnitelmista kunnostaa majakka.
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rapautuneita laastisaumauksia 
1980-luvun puolivälissä. HKT-
arkisto (Muoniovaaran arkisto).

1980-luvun valokuvassa 
näkyy majakan julkisivujen 
rappeutuminen. HKT-arkisto 
(Wilsonin arkisto).
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Majakan kolmannessa kerroksessa säilynyt puuhella, joka purettiin 1990-luvun korjauksissa. 
HKT-arkisto (arkkitehtitoimisto Sigge).

Viereinen sivu: Porrastasanteen korroosiolle altistuneita kantavia rautapalkkeja vuonna 1992. 
HKT-arkisto (Arkkitehtitoimisto Sigge). 
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Pro Bengtskär -yhdistyksen kesällä ja syksyllä 1986 tekemät korjaukset150:

•	 seinien irtonaiset rappaukset on tiputettu alas ja jätteet viety ulos
•	 puulattiat on avattu ja purujäte on viety ulos. Työn edistyessä on havaittu, että 

lattioita joudutaan uusimaan huomattavasti enemmän kuin oli arvioitu. Osa 
lattioista on jo paikattu vanhoilla laudoilla, mutta ensi kesänä työn jatkamiseen 
tarvitaan lankkua, lautaa ja villaeristettä

•	 vanhojen lämmitysputkien pätkiä on irrotettu ja raivattu pois rakennuksesta
•	 majakan kellarikerrokseen on pystytetty verstas
•	 keittiön puuhella on kunnostettu ja lisäksi keittiöön on hankittu kaasuhella
•	 ulkovajojen kunnostustyöt on aloitettu: seinät ja ovet on korjattu, ovet on saranoitu
•	 toisen vajan katto on oikaistu ja laudoitettu
•	 toiseen vajaan on rakennettu käymälä
•	 satamassa rantaan on rakennettu tilapäinen venerata

Lisäksi vuonna 1987 tehtiin halkovajan piirustukset ja järjestettiin talkootyöleirejä luodolla. 
Kesäkuusta lokakuulle 1988 majakalla tehtiin vielä kunnostustoimenpiteitä, ja lämmitystä 
yritettiin saada toimintakuntoon tuloksetta.151 Tähän päättyivät konkreettiset toimenpiteet, 
ja majakan rappeutuminen jatkui entiseen tahtiin. Majakan huonoon kuntoon kiinnitettiin 
huomiota erityisesti Bengtskärin taistelun muistopäivänä kesällä 1991. Merenkulkuhallitus 
sanoi lopulta Pro Bengtskär ry:n vuokrasopimuksen irti vuoden 1992 alussa sillä 
perusteella, ettei vuokralainen ollut kyennyt pitämään majakalla edes luvattua peruslämpöä. 
Merenkulkuhallitukselta riitti kuitenkin ymmärrystä vuokralaisen ongelmille, sillä lama oli 
vienyt hankkeelta sponsorit.152

150   HKT-arkisto, Pro Bengtskär ry:n jäsenkirjeitä ja toimintakertomus 1985–1987; kustannusarviot majakan 
korjaustöistä 1986–1987.

151   HKT-arkisto, Pro Bengtskär, halkovajan piirustukset 1987; Wilson 2001, 136.
152   Helsingin sanomat 28.1.1992.
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Vuoden 1992 alussa laadittu suunnitelma 
korjaustarpeista. HKT-arkisto.

Turun yliopisto kunnostaa majakan 1990-luvulla
Pro Bengtskärin hankkeen kariuduttua majakan kunnostukseen tarttui Turun yliopiston saaris-
toprojekti, jonka tehtävänä oli kehittää saariston elinkeinoelämää ja elinolosuhteita. Hankkeen 
vetäjäksi tuli saaristoprojektissa työskennellyt Paula Wilson. Turun yliopiston täydennyskou-
lutuskeskuksen johtava suunnittelija Heimo Välimäki otti käytännön vastuun kunnostushank-
keesta, jolle laadittiin suunnitelma ja hankittiin rahoitus ja yhteistyötahot nopeassa aikataulus-
sa vuosien 1991 ja 1992 kuluessa.153

Mittauspiirustuksen ja ensimmäisen restaurointisuunnitelman laati arkkitehti Amanda Es-
kola keväällä 1992. Hän hahmotteli myös prioriteettijärjestyksen sekä kokonaissuunnitelman 
majakalla toteutettavista töistä.154 Syksyllä 1992 suunnittelijaksi palkattiin arkkitehtitoimisto 
Siggen Kim Eklund. Majakassa teetettiin teknisiä kuntoarvioita sekä sisätilojen väritutkimus 
vuonna 1992. Kunnostukseen organisoitiin palkattua työvoimaa sekä runsaasti kurssityövoi-
maa. Ensimmäiset kurssilaiset saapuivat Bengtskäriin 11.5.1992.

Käytetyistä materiaaleista ja sisätiloissa tehdyistä töistä saadaan tarkka käsitys Amanda Es-
kolan ja arkkitehtitoimisto Siggen laatimista suunitteluasiakirjoista, vuosien 1992–1997 ko-
kouspöytäkirjoista sekä useista tuhansista korjaustöiden aikaisista valokuvista. Vuosien 1992–
1997 korjaustyöt on esitetty yksilöidysti seuraavalla aukeamalla olevassa aikajanassa.

Keskeisin ja ensimmäinen toteutettava toimenpide oli lämmitysjärjestelmän saaminen 
käyttökuntoon. Samalla tehtiin sähkö- ja LVI-töitä ja aloitettiin sisätilojen, ikkunoiden ja ovien 
kunnostus. Olennainen työvaihe oli rakenteiden avaaminen ja kuivaaminen. Työt päättyivät 
vuoden 1992 osalta elokuussa.155 Nyt majakka oli ensi kertaa 24 vuoteen ympärivuotisesti 
lämmin.

Majakan sisätilat oli uusittu Bengtskärin taistelun jälkeisissä korjauksissa miltei kauttaltaan. 
Ainoastaan ullakon länsipäädyn huone oli 1900-luvun alkuperäisessä asussaan, ja se päätettiin 
jättää korjaustöissä koskemattomaksi. Ai-
noat säilyneet lämmityslaitteet olivat toisen 
kerroksen majakanvartijan asunnon puuhel-
la sekä ullakkohuoneen kaakeliuuni.

Kesällä 1993 työt etenivät sisätiloissa, 
missä aloitettiin seinien ja kattojen rappaus. 
Lämmitysjärjestelmä oli toiminut hyvin, ja 
peruslämmön ansiosta majakan kosteuson-
gelmat oli saatu hallintaan. Tarkoitus oli 
saada kesän aikana sisätiloissa tehtävät työt 
miltei valmiiksi. Keväällä laaditut suunni-
telmat töiden etenemisestä eivät täysin to-
teutuneet, ja paljon jäi tehtäväksi vuodelle 
1994. Toisen ja kolmannen kerroksen lat-
tioista suuri osa voitiin jättää paikoilleen, ja 
ainoastaan lahonneet osat paikattiin.156 

Vuonna 1994 kurssitöiden organisoin-
tivastuu siirtyi Karjaan kurssikeskukselta 
Turun Ammatilliselle aikuiskoulutuskes-
kukselle. Opettajaksi ja työnjohtajaksi tuli 
muurari Viljo Tuominen. Vuonna 1994 

153   Wilson 2001, 135.
154   HKT-arkisto, Amanda Eskolan esiselvitykset ja mittauspiirustukset sekä restaurointipiirustukset Bengtskä-

rin majakasta 1992–1993.
155   HKT-arkisto, pöytäkirja Bengtskärissä 25.8.1992.
156   HKT-arkisto, tilanne Bengtskärin majakalla 19.8.1994 -muistio.
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kunnostettiin graniittiverhouksen laastisaumoja, ja työn toteutti vuokrasopimuksen mukaises-
ti merenkulkupiiri. Samalla jatkettiin sisätilojen rappausta ja ikkunoiden ja ovien kunnostusta. 
Työt sisätiloissa saatiin pitkälle vuoden 1994 syksyyn mennessä.157

Talvella 1995 raivonneet myrskyt riepottelivat laiturirakenteita, mutta majakkarakennus 
säilyi vauriotta. Majakan uudelleenvihkiminen tapahtui 18.8.1995 huolimatta siitä, etteivät 
korjaustyöt olleet edenneet täysin suunnitellussa tahdissa.158 Työt jatkuivat vielä tämän jälkeen 
vuoden 1996 loppuun, jolloin kunnostustöistä oli saatu valmiiksi noin 90 %, ja pääpaino 
siirtyi ulkorakennusten kunnostukseen. Sen jälkeen majakalla on tehty vuotuisia ylläpito- ja 
kunnostustöitä.

Bengtskärin matkailu- ja museotoiminta pääsi vakiintumaan 1990-luvulla tehtyjen suur-
ten korjaustöiden jälkeen. Tavoitteeksi muodostettiin tuolloin pitää majakka kaikille avoimena 
kulttuuriperintökohteena. Merenkulkijoille suuri käyttöarvo on korvautunut historiallisilla 
arvoilla.159 Vaikka majakan käyttötarkoitus on muuttunut sen yli satavuotisen historian aika-
na paljon, tarve säännöllisille ja luonnonolojen aiheuttamille ylläpito- ja korjaustöille ei ole 
muuttunut. 

Joulukuussa 1999 Bengtskärin majakka kärsi pahoja vaurioita myrskyn vuoksi. Kaikista pie-
nimmät ulkorakennukset olivat säpäleinä ja pienet vajat olivat siirtyneet aaltojen voimasta pois 
paikoiltaan. Suurempien ulkorakennusten seinät rikkoutuivat. Ennätyksellisen korkea aallokko 
myllersi piha-aluetta huuhtoen maa-ainesta mereen ja kuljettaen suuria kiviä nurmikkoalueel-
le. Satamaan pudonnut kalliosta lohjennut kivilohkare esti laivojen kiinnittymisen laituriin 
ennen lohkareen siirtoa pois. Itse majakkarakennus ei kuitenkaan vaurioitunut myrskyssä.160 

Pian tämän jälkeen majakan omistussuhteiden ympärille ilmaantui uhkia, joiden seurauk-
sena Turun Yliopistosäätiö hankki majakan omistukseensa vuonna 2000. 

157   HKT-arkisto, muistio tehdyistä töistä 21.10.1994.
158   HKT-arkisto, Rakennushallinnon muistio 2.2.1994.
159   Wilson 2001, 154.
160   Wilson 2001, 189–193.

Majakan eteläseinää loppukesästä 1992 ennen julkisivun saumausten kunnostusta. Osa 
ikkunoista on korjattavana. HKT-arkisto (Arkkitehtitoimisto Sigge).



1992 1993

Korjaushanketta suunnitellaan keväällä 1992, hankkeen 
johtoon tulee Paula Wilson. Toisena keskeisenä toimijana 
Heimo Välimäki.

Merenkulkuhallitus ja Turun yliopisto solmivat 
vuokrasopimuksen huhtikuussa 1992.

11.5. Ensimmäiset Karjaan kurssikeskuksen korjauskurssin 
osallistujat saapuvat Bengtskäriin.

Arkkitehti Amanda Eskola laatii majakan 
mittauspiirustukset ja restaurointisuunnitelman kesällä 
1992.

27.7. mennessä valmistuneita työvaiheita

• 1. ja 2. kerroksessa poistettiin rappausta ulkoseinistä, 
joihin oli aikanaan levitetty bitumia

• sisätiloissa koerappauksia sementtipitoisella laastilla, 
tarkoitus koerapata yksi seinä kalkkilaastilla

• 1. kerroksen ikkunat pohjamaalattu, ovet suurelta 
osin pohjamaalattu

• 2. kerroksen ikkunoiden ja ovien maalinpoistoa 
jatkettu

• saunan suunnitelmat valmistuneet

27.7. kokouksessa elokuulle suunnitellut työt

• vesikaton maalaus
• seinien piikkauksen jatkaminen ja 2. kerroksen 

sisäkaton vaurioituneiden kohtien piikkaus
• suunnittelutyötä
• huonetilojen, ovien ja ikkunoiden inventointi ennen 

talvea

25.8. kokouksessa päätettyjä toimenpiteitä:

• väliseinien rappausta jatketaan valmislaasteilla
• ulkoseiniin porataan vedenpoistoreikiä, 

kellarikerroksen kivijalkaan porataan reikiä
• lattioita ei avata eikä irroiteta lattiatäytteitä
• uudet ikkunakarmit asennetaan
• länsipäädyn ullakkohuoneelle ei tehdä mitään, sillä se 

on ainoa jäljellä oleva alkuperäinen huone (ei korjattu 
sodan jälkeen)

• ullakon idänpuoleiset komerot voidaan purkaa ja 
lattiat paikata

Korjausrakentamisen kurssit päättyivät elokuun lopussa.

Arkkitehtitoimisto Siggen tarjous (15.9.) majakan 
arkkitehtisuunnittelusta (36 000 mk) hyväksytään 16.10.

Loppuvuodesta 1992 majakkaan kytketään peruslämpö 
ensi kertaa 24 vuoteen.

5.3. kokous:

• arkkitehti Kim Eklund on laatinut viisi 
vaihtoehtoista suunnitelmaa 2. kerroksen 
huonejärjestelyistä, joista yksi valittiin 
jatkosuunnittelun pohjaksi

• kunnonstyöt tarkoitus käynnistää huhtikuun 
aikana

• julkisivun korjaus pyritään aloittamaan 
toukokuussa

• Seilistä tuotu generaattori sijoitetaan 
varastorakennukseen, se toimii vain muutaman 
tunnin ja viedään romutettavaksi

• suunnitelmat on tarkoitus esitellä Museovirastolle 
9.3.

28.4. kokouksen suunnitelmia kesälle 1993:

• toteuttajana Karjaan kurssikeskus
• kaikki väliseinät ja välikatot rapataan
• purettaviksi suunnitellut väliseinät puretaan
• kellarikerroksen lattiat tehdään valmiiksi
• ikkunoiden ja ovien kunnostus saadaan valmiiksi
• majakkarakennuksen ja lähiympäristön metalliset 

rakennelmat kunnostetaan
• vanha vesisäiliö pestään ja sinne vedetään 

sadeveden johdatusputkisto
• ulkorakennuksen päätyyn tehdään uusi 

generaattorihuone

Karjaan kurssikeskuksen korjausrakentamiskurssi 
Bengtskärissä alkoi toukokuussa.

Ikkunoiden, ovien ja lattioiden korjaus jatkui, seinien ja 
kattojen rappaus aloitettiin.

Majakan rakenteiden kosteusongelmat saatiin hallin-
taan.

Aikajana majakan kunnostustöistä 1992–1996. Lähteet: HKT-
arkisto, kokousmuistioita ja muita rakennustöitä koskevia 
asiakirjoja ja suunnitelmia; Wilson 2001.
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2.2. kokouksessa käsiteltyä:

• majakan sisärappaustyöt pyritään saamaan valmiiksi 
vuoden 1994 aikana

• tiedustellaan Turun ammatillisen koulutuskeskuksen 
halukkuutta osallistua hankkeeseen kurssien 
muodossa

• työvoiman tarve: rappaustöihin ainakin 6 henkilöä, 
muihin töihin 10 henkilöä

• tarkoitus aloittaa eteläpuolisen julkisivun korjaukset 
15.5. mennessä

• uuden laiturin mittaukset ja suunnittelutyö aloitettu

Vuoden 1994 aikana tehtävät työt rahoituksen 
järjestyessä:
• sisärappaustyöt
• ikkunoiden ja ovien kunnostus
• uuden generaattorin asentaminen ulkorakennukseen, 

päärakennuksessa oli ennestään kaksi vuonna 1992 
asennettua generaattoria

• LVI-työt kokonaisuudessaan
• selvitys sähkötöistä
• kaikki metallityöt
• laiturin rakentamisen aloittaminen
• lattioiden korjaustyön aloittaminen

Suhteellinen kosteus mitattiin huhtikuussa, kaikissa 
huoneissa alle 50 %.

Turun ammatillisen koulutuskeskuksen monitaitokurssi 
Bengtskärissä 15.5.–15.10.

Viljo Tuominen johtamaan muuraustöitä.

19.8. valmiiksi saadut työt:

• Merenkulkuhallituksen vastuulla olevan tornin 
graniittiverhouksen saumaustyö päättynyt vuoden 
osalta

• asuinosan verhouksen saumaus saatiin valmiiksi
• parveke uusittiin
• 2. ja 3. kerroksen seinien ja kattojen rappaukset olivat 

valmistumassa syyskuun loppuun mennessä
• Ikkunoiden karmit ja pokat olivat valmiina ja 

pellitykset tehtynä mutta pokat vielä pääosin 
asentamatta, arveltiin, että ikkunoiden maalaus ja 
pokien asentaminen ehdittäisiin tehdä vielä syksyllä

• väliovet ja karmit saatiin valmiiksi
• 2. ja 3. kerroksen lattiat saatettiin jättää pääosin 

paikoilleen ja uusittavien lattialautojen kiinnitys 
suunniteltiin aloitettavan vielä syksyn aikana

Vuodelle 1995 suunnitellut työt:
• lattioiden valmiiksi saattaminen
• sähkötöiden aloittaminen
• 1. kerroksen rappaustöiden valmiiksisaattaminen
• ikkunoiden heloitus
• lattioiden hionta ja maalaus
• hellojen entisöinti huoneisiin 106 ja 213
• kaakeliuunin rakentaminen vintillä olevista 

materiaaleista huoneeseen 105
• suurin osa LVI-töistä
• maalaustyöt

Ulko ovet tehtiin talven 
aikana ja asennettiin 
paikoilleen.

Majakan lämpötila oli 
ollut talvella noin +10 ja 
lämmitysjärjestelmä oli 
toiminut hyvin.

Talvimyrskyt olivat tuhonneet 
laiturirakenteita.

Majakan rakenteissa havaittiin 
enemmän kosteutta kuin 
aiemmin, kosteusongelmia 
pyrittiin ratkaisemaan 
keväällä.

1.6. mennessä valmistuneet 
työvaiheet:
• kaikki 1. ja 2. kerroksen 

seinät rapatttu
• seinien kalkitseminen 

aloitettu 2. kerroksesta
• väliovet toimitettu 

Turkuun kunnostettaviksi
• uusi ulko-ovi tilattu 

Turusta
• uusi generaattori 

asennettu
• laituri ja laiturin ramppi 

korjattu
• arkkitehdin 

värisuunnitelma 
luovutettu työmaalle

Todettiin, että majakan 
kunnostus ei ollut edennyt 
suunniteltuun tahtiin. 
Työt saatiin kuitenkin 
riittävän pitkälle, jotta 
uudelleenvihkimisjuhla 
voitaisiin järjestää.

18.8. Majakan 
uudelleenvihkimisjuhla.

17.5. kokouksessa 
todettua:
• Turun ammatillinen 

aikuiskoulutuskeskus 
varautunut 
järjestämään majakalle 
työvoimakursseiltaan 
5–8 henkilöä 2.5.–31.10

• sähkötyöt ovat 
pitkällä, mutta wc- 
ja suihkutilat ovat 
sähköistämättä

• vuoden 1996 aikana 
ei saada vesi- ja 
viemärijärjestelmiä 
toimintaan, vaikka 
putkitöitä on tehty ja 
lisää suunnitteilla

• majakkarakennuksen 
wc:t tarkoitus rapata 
loppuun ja laatoittaa

• sauna rakennetaan 
ulkorakennus 1:een

Todettiin, että majakan 
kunnostus on edennyt 
suunnilleen aikataulussa. 
Kunnostustöistä olisi 
vuoden 1996 loppuun 
mennessä tehty noin 90 %.

Vuoden loppuun mennessä 
pääosa LVIS-töistä oli 
saatu valmiiksi, ja majakka 
oli käyttökunnossa. 
Työt jatkuivat vuonna 
1997 ulkorakennuksissa 
ja luodon kiinteissä 
rakenteissa.

1995 1996
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Arkkitehti Amanda Eskolan kesällä 1992 laatimat majakan mittauspiirustukset (päivätty 
20.8.1992). Eskola laati myös restaurointi- ja tilankäyttösuunnitelman sekä saunan 
mittauspiirustukset kesällä 1992 ennen, kuin suunnitteluvastuu siirtyi arkkitehti Kim Eklundille. 
HKT-arkisto. 

1. kerros

2. kerros
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kellari

ullakko
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Kuvia syyskuulta 1992.

Ylh. Rappauksen 
alta paljastunut 
tiiliseinä ja taustalla 
tornin portaikko. 
Vasemmalla tiiliseinässä 
nurkkaa vasten näkyy 
Bengtskärin taistelun 
jälkeen tehtyjen tuhojen 
korjaus. 

Alh: lattiat olivat osin 
kauttaaltaan lahonneet 
lattianiskoja myöten. 
Niiden uusiminen oli 
aloitettu jo 1980-luvun 
kunnostustöissä mutta 
jäänyt pahasti kesken.

HKT-arkisto 
(Arkkitehtitoimisto 
Sigge). 
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Syyskuussa 1992 
otetuissa valokuvissa 
näkyvät korjatut 
lattianiskat ja seiniin 
laitettu uusi rappaus. 
Tiiliseinässä erottuu 
leväkasvustoa, joka 
oli levinnyt etenkin 
eteläpuolisten 
huoneiden varisseen 
rappauksen 
paljastuneisiin 
tiiliseiniin (alla). 

Yllä: katosta 
paljastuneita kantavia 
valurautapalkkeja. 

HKT-arkisto 
(Arkkitehtitoimisto 
Sigge).
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Ullakon sumusireenin aukon kohdalle tehty 1940-luvun paikkausmuuraus sekä majakan 
kattorakenteita ja hormeja syyskuussa 1992. HKT-arkisto (Arkkitehtitoimisto Sigge).
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Arkkitehtitoimisto Siggen laatimat skissit majakan käyttö- ja sisustussuunnitelmasta sekä 
pohjapiirrokseen liitetty alustava väristyssuunnitelma vuodelta 1994.

HKT-arkisto (Arkkitehtitoimisto Sigge). 
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Bengtskärin 
ulkorakennuksia 
ja kurssityövoimaa 
varten pystytettyjä 
parakkeja syyskuussa 
1992. HKT-arkisto 
(Arkkitehtitoimisto 
Sigge).
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Turun Yliopistosäätiö omistajana (2000–)
Elokuussa 2000 majakan uudeksi omistajaksi tuli Turun Yliopistosäätiö. Aiemmin samana 
vuonna majakka oli siirtynyt Merenkulkulaitokselta valtion omistamalle kiinteistösijoitusyh-
tiö Kapiteeli Oy:lle, jolta Turun Yliopistosäätiö puolestaan osti majakan 10 000 markalla.161 
Keskeisiä toimijoita olivat Turun yliopiston ja Turun Yliopistosäätiön taholta jo 1990-lu-
vun korjauksissa mukana ollut Heimo Välimäki sekä arkkitehti Benito Casagrande ja Turun 
Yliopistosäätiön asiamies Pekka Kanervisto. 1990-luvulla alkanutta Turun yliopiston ja sen 
täydennyskoulutuskeskuksen toimintaa majakan hyväksi sekä Oy Bengtskär Ab:n jo vuosia 
käynnissä ollutta matkailutoimintaa haluttiin edelleen edistää majakalla entiseen tapaan. Tu-
run Yliopistosäätiö, Turun yliopisto ja Oy Bengtskär Ab neuvottelivat sopimuksen majakan 
ylläpidosta, korjauksista ja majakan matkailu-, kokous- ja näyttelytoiminnan kehittämisestä.162 

Turun Yliopistosäätiön taholta majakan asioita perustettiin hoitamaan neuvottelukunta, 
johon päätettiin kutsua majakan kehittämistä lähellä olevia tahoja. Vuodesta 2000 toimineen 
neuvottelukunnan tehtävänä on vaalia muun muassa majakan arkkitehtuuriin, historiaan, me-
renkulkuun, matkailuun ja yliopistoyhteyksiin liittyviä arvoja ja intressejä. Bengtskärin neu-
vottelukunnan ensimmäisenä puheenjohtajana toimi arkkitehti Benito Casagrande, ja hänen 
jälkeensä puheenjohtajana on vuodesta 2007 alkaen toiminut Eero Vuorio. Koko Turun Yli-
opistosäätiön omistajuuden ajan neuvottelukunnan sihteerinä on toiminut Turun Yliopisto-
säätiön asiamies Pekka Kanervisto, ja neuvottelukunnassa ovat alusta asti olleet jäsenenä myös 
1990-luvun peruskorjausta käynnistämässä ollut Heimo Välimäki sekä Paula ja Per Wilson. 

Bengtskärin neuvottelukunta katsoi toimintansa alkuvaiheista asti tärkeäksi tehtäväkseen 
majakan suojelun, perinteiden jatkumisen sekä majakan rakenteellisen kunnossa pysymisen 
varmistamisen. Jo vuonna 2001 alettiin pohtia joidenkin alkuperäisten rakenteiden, esimer-
kiksi sumutorven, palauttamista säilyneiden rakenusosien vaalimisen ohella. Myös Bengtskärin 
maiseman suojelun todettiin olevan yhtä tärkeää kuin rakenteiden suojelun. Vuosikorjauksis-
ta ja pienimuotoisista peruskorjauksista 2000-luvulla ovat huolehtineet majakan vuokralaiset, 
Wilsonit.163 

Turun Yliopistosäätiön ja Wilsonien toimintaa ja majakan ylläpitoa ohjaavana työkaluna 
on 2000 -luvun alusta lähtien ollut vuosikorjausohjelma, jossa määritellään vuosittain kaikki 
majakalla tehtävät, vuokrasopimukseen kuuluvat peruskorjaus- ja ylläpitotyöt. Vuosikorjaus-
ohjelmien yksityiskohtaisuuden vuoksi niiden kaikkea sisältöä ei ole etenkään jatkuvien kun-
nostustoimenpiteiden osalta aihetta käydä läpi, mutta yleisluontoinen kooste merkittävimmis-
tä vuotuisista töistä esitetään seuraavassa.

Vuonna 2002 neuvottelukunnan kokouksessa kiinnitettiin huomiota majakan turvalli-
suuteen ja maisemanhoitoon liittyviin korjaus- ja parannustöihin. Esimerkiksi majakan lai-
turirakenteiden, kulkusiltojen ja kaiteiden parantamista suunniteltiin tuleville vuosille. Ma-
jakkaluodon maiseman siistinä pysymistä suunniteltiin edistettäväksi muun muassa erillisen 
ulko-olohuoneen ja huoltoalueen rajaamisella.164 Osa korjauksista tehtiin vuoden 2005 alkuun 
mennessä: majakan kaiteet kunnostettiin, kulkusillat uusittiin ja laiturirakenteita paranneltiin. 

Yksi ensimmäisistä 2000-luvun alun mittavammista korjaustöistä oli tornin ikkunoiden 
saumaus ja kunnostus. Se toteutettiin vuosina 2003–2004. Vuosituhannen alkupuolen muihin 
suurempiin korjauksiin lukeutuivat muun muassa sivurakennusten laudoitusten uusiminen, 
pellitysten ja kattojen korjauksia ja sivurakennusten huopakatot. 2000-luvun alkupuoliskon 
vuosikorjausohjelmissa korostuvat niin ikään jätevesihuolto ja majakan vedensaantiin liittyvät 
parannustoimet, joiden loppuunsaattaminen ajankohtaistui vasta tässä vaiheessa.165

161  HKT-arkisto, kauppakirja majakan myynnistä vuodelta 2000.
162   HKT-arkisto, Turun Yliopistosäätiön lehdistötiedote, 1.2.2001; HKT-arkisto, Turun Yliopistosäätiön 

arkisto, Bengtskärin vuokrasopimus 2010; Wilson 2001, 160–162.
163  HKT-arkisto, Turun Yliopistosäätiön arkisto, Bengtskärin neuvottelukunnan kokouspöytäkirja 14.6.2001.
164  HKT-arkisto, Turun Yliopistosäätiön arkisto, Bengtskärin neuvottelukunnan kokouspöytäkirja 6.–

7.8.2002.
165  HKT-arkisto, Turun Yliopistosäätiön arkisto, Vuosineuvotteluiden pöytäkirjoja 2001–2007.
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Tarve helikopterikentän rakentamiselle oli ollut esillä jo 1990-luvun alussa.166 Ympäris-
tölupaa hankkeelle kuitenkin anottiin vasta vuonna 2003, ja kenttä sijoitettiin majakkara-
kennuksen länsipuolelle.167 Majakan ympäristön kuntoon kiinnitettiin runsaasti huomiota 
2000-luvun alkupuolella. Luodolla pidettiin siivoustalkoot vuonna 2003 ja huoltorakennusten 
ympäristöä siistittiin. Myös helikopterikentän parannustöissä otettiin huomioon ympäristön 
säilyminen miellyttävänä. Silti tehtävää jäi vielä tuleville vuosille, sillä talvimyrsky oli tuhonnut 
joitakin kalliolle rakennettuja kulkusiltoja. Laiturirakenteet kaipasivat edelleen vahvistamista 
betonoinnilla.168

166  HKT-arkisto, Kokousmuistiot 1992–1994.
167  HKT-arkisto, ympäristölupa (helikopterikenttä).
168  HKT-arkisto, Turun Yliopistosäätiön arkisto, Bengtskärin neuvottelukunnan kokouspöytäkirja 18.1.2005. 

Helsingin sanomien uutinen tornin kunnostuksesta 25.8.2006.
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Suurin Turun Yliopistosäätiön omistajuuden aikainen kunnostustyö on tornin ulkoseinien 
saumaus vuonna 2006. Tarve saumaukselle oli ollut esillä 2000-luvun alusta alkaen vuosit-
tain, ja majakan 100-vuotisjuhla tarjosi sopivan aikaikkunan kalliimmaan korjaushankkeen 
toteuttamiselle.169 Jo 1990-luvun korjausten yhteydessä oli todettu, että majakan säilymisen 
kannalta on olennaista, että sekä asuinosa että torni ovat kunnossa erityisesti ulkoseinien osalta. 
Yhdestä kohtaa alkava vaurio laastisaumauksessa aiheuttaa ennen pitkää kosteusvaurioita koko 
majakkarakennukseen.170 Viranomaiskäyttöön liittyvän vastuunjaon vuoksi 1990-luvulla oli 
kuitenkin pystytty toteuttamaan vain asuinosan saumausten uusiminen.

Säätiö perusti juhlavuoden valmisteluja varten juhlatoimikunnan ja aloitti varainhankinnan 
tornin korjaamiseksi jo hyvissä ajoin ennen satavuotisjuhlia. Vuonna 2005 tornin korjausten 
kustannusten arvioitiin olevan 200 000 euroa.171 Tornin korjaus oli tärkeää majakan vähit-
täisen rappeutumisen estämiseksi, sillä haljenneista saumoista ja tiilien välistä sisälle tihkuva 
vesi sai jäätyessään tiilet rapautumaan. Korjauksen aikana oli tarkoitus uusia saumat ja laittaa 
niihin uutta laastia.172 Merkittävässä roolissa korjaustöiden suunnittelussa ja toteutetuksessa oli 
Museoviraston arkkitehti Erkki Mäkiö.

Korjauksen suunnitteli insinööritoimisto Pertti Ranta Oy. Korjauksen yhteydessä saatiin 
runsaasti lisää tietoa torni rakenteista, joihin Per Wilson toteutti koeavauksen. Nyt selvisi var-
maksi, että tiilirakenteen ja graniittipäällysteen sidos oli tehty yksinomaan sidekivin, eikä vä-
lissä ollut ilmarakoa. Korjaustyöt alkoivat keväällä 2006 vaikean jäätilanteen vuoksi hieman 
myöhässä aikataulusta, mutta ne valmistuivat kuitenkin suunnitelmien mukaisesti. Kevään ja 
kesän aikana kaikki graniittivaipan saumat uusittiin ja tiivistettiin. Työ oli suuri, sillä saumoja 
on tornin ulkovaipassa yhteensä 3600 metriä. Suurin osa alkuperäisistä graniittilohkareista oli 
edelleen hyvässä kunnossa. Niistä jouduttiin vaihtamaan vain kymmenisen kappaletta. Sotien 
aikana graniittipintaan syntyneet vauriot jätettiin edelleen näkyviin, sillä ne ovat olennainen 
osa majakan vaiheista kertovia aineellisia jälkiä. Korjausurakka saatiin valmiiksi loppukesästä 
2006. Kunnostustyöt tulivat maksamaan kustannusarvion mukaisesti 200 000 euroa. Puolet 
rahoituksesta saatiin opetusministeriöltä ja puolet lahjoituksina yksityisiltä kansalaisilta, sää-
tiöiltä ja yrityksiltä. Saumauksen yhteydessä korjattiin myös majakan painovoimainen ilman-
vaihtojärjestelmä uusimalla tornin seinissä ikkunoiden alla olevat venttiilit.173

Kuluvan vuosikymmenen aikana tehtyjä suurempia yksittäisiä, vuosikorjauksiin liittyviä 
töitä ovat muiden muassa saunan julkisivujen saumaus 2008, majakkaa ympäröivien rauta-
kaiteiden kunnostus samana vuonna sekä kattojen maalaustyöt ja sisäseinien jatkuvat kosteu-
desta johtuvat korjaukset ja maalaukset. Korjausohjelmasta erillisenä, Bengtskärin rahaston ja 
valtionavustuksen turvin toteutettiin valohuoneen kunnostus vuonna 2009. Lisäksi Wilsonit 
ovat vuosien varrella tehneet lukuisia omia invenstointeja etenkin energiainfrastruktuuriin. 
2010-luvulla keskeiseksi kysymykseksi on noussut luodon energiantuotannon ja lämmitys-
muodon tulevaisuus, sillä tällä hetkellä majakan tarvitsema energia tuotetaan polttoöljyllä. 
Neuvottelukunta onkin toteuttanut vuonna 2018 energiaselvityksen, johon pohjautuen tar-
koitus on toteuttaa toimiva, uusiutuviin energianlähteisiin perustuva ratkaisu majakan lämmi-
tykseen ja sähköntuotantoon.174

169  Ks. esim. Västra Nyland, ”Bengtskärs fyr behöver akut renovering”, 19.6.2004.
170  HKT-arkisto, näkökohtia Bengtskärin majakan kunnostukseen, muistio 4.8.1992; Bengtskär-kokous, 

muistio 12.6.1992.
171  HKT-arkisto, Turun Yliopistosäätiön arkisto, tornin saumausta koskevia juhlatoimikunnan muistioita ja 

kokouspöytäkirjoja.
172  HKT-arkisto, Turun Yliopistosäätiön arkisto, tornin saumausta koskevia asiantuntijalausuntoja ja kokous-

pöytäkirjoja. 
173   HKT-arkisto, tornin saumasta koskevia kokouspöytäkirjoja, rakennesuunnitelmia ja lausuntoja. Helsingin 

Sanomat, ”Bengtskärin majakkatorni kunnostettiin uhmaamaan säitä”, 25.8.2006.
174  HKT, arkisto, Turun Yliopistosäätiön arkisto, vuosineuvettolujen pöytäkirjoja ja vuosikorjausohjelmien 

muistiot 2001–2019 (uusimmat saatu Paula Wilsonilta 31.7.2019).
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Ullakon muuttaminen asuintilaksi tuli ajankohtaiseksi 2010-luvun alussa. Lupapiirustukset 
laadittiin vuonna 2012. HKT-arkisto (Arkkitehtitoimisto Sigge).



 Rakennushistoria         91

1990-luvun suurissa remonteissa oli keskitytty pelastamaan majakka uhkaavalta tuhoutu-
miselta sekä saattamaan vierailijoille avoimet asuinosan kerrokset hyvään kuntoon. Vuonna 
2012 oli mahdollisuus keskittyä ullakkokerroksen kunnostamiseen. Vanha sumutorven aukko, 
joka oli ollut muurattuna umpeen, päätettiin kunnostaa lähemmäs alkuperäistä asuaan. Lisäksi 
ullakkokerrokseen anottiin lupaa entisen ullakkotilan muuttamiseksi asuinkäyttöön.

Ullakon rakentamisen arkkitehdiksi valittiin Bengtskärin majakan aikaisemman kokemuk-
sen kautta hyvin tunteva Kim Eklund arkkitehtitoimisto Sigge Oy:stä. Eklund laati suunni-
telman ullakon sisustamisesta ja tilajaosta.175 Arkkitehtitoimisto Sigge Oy laati vuonna 2012 
luonnoksen, jossa vanha sumutorven aukko palautettiin alkuperäisen sumusireenin suojaovien 
jaotusta mukailevaksi ikkunaksi.176  Ullakkohuoneiden muutostyö valmistui vuonna 2019.

Majakan omistus ja hallintomalli
Majakan ylläpitoon, korjauksiin ja matkailutoimintaan on 2000-luvun alussa vakiintunut Tu-
run Yliopistosäätiön luoma hallintomalli. Majakan omistaa Turun yliopistosäätiö, ja vuokralai-
nen vastaa vuosikorjauksista ja matkailutoiminnan ylläpitämisestä. Suuremmat peruskorjauk-
set tai restauroinnit rahoitetaan erikseen sovittavalla tavalla. Omistajan ja vuokralaisen sekä 
majakkaa ja sen kehittämistä lähellä olevien tahojen välillä toimii vuonna 2000 perustettu 
Bengtskärin neuvottelukunta. 

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina Turun yliopisto, Turun Yliopistosäätiö, Kemiön-
saaren kunta, liikennevirasto, Saaristomeren merivartiosto, Saaristomeren meripuolustusalue, 
Suomen majakkaseura, Forum marinum, rajavartiolaitos, Bengtskär Oy ja Varsinais-Suomen 
liitto. Neuvottelukunta toimii suosituksia ja päätöksiä tekevänä tahona Turun Yliopistosäätiön, 
vuokralaisen ja majakkaan liittyvien intressiryhmien välillä. Tarpeen mukaan neuvottelukun-
taan kutsutaan uusia tahoja.

Majakan siirryttyä Turun Yliopistosäätiön haltuun säätiö perusti Bengtskär-rahaston, joka 
rahoittaa Turun yliopistossa majakan hyväksi tehtävää työtä. Varojen käytöstä päättää Turun 
Yliopistosäätiön hallitus Bengtskärin neuvottelukunnan lausuntojen perusteella.177 Suurimmil-
le korjauksille suunnitellaan erillinen varainhankinta, mistä on hyvänä esimerkkinä vuonna 
2006 toteutettu tornin saumaus.

Hallintomalli on toiminut hyvin ja mahdollistanut sekä majakan kulttuuriarvojen ja ra-
kennusperintöarvojen vaalimisen sekä matkailutoiminnan kehittämisen taloudellisesti kestä-
vällä tavalla ilman julkista rahoituspainetta. Toimintatapoja ei ole ollut tarpeen muuttaa Turun 
Yliopistosäätiön omistajuusaikana. Vuonna 2010 solmitussa vuokrasopimuksessa vuokra-aika 
märiteltiin vuoteen 2025, jotta nykyisellä vuokralaisella, Wilsoneilla, olisi mahdollisimman 
hyvät edellytykset suunnitella majakan matkailutoimintaa pitkäjänteisesti.178 

175  HKT-arkisto, Pekka Kanerviston (Turun Yliopistosäätiö) sähköpostiviesti Pekka Lehtiselle (Museovirasto), 
24.7.2012; HKT-arkisto, Skiss 1:50, Kim Eklund, 6.7.2012.

176  HKT-arkisto, Luonnos, Arkkitehtitomisto Sigge Oy, 3.10.2012.
177  Kanervisto 2016, 126–127.
178  HKT-arkisto, Turun Yliopistosäätiön arkisto, Bengtskärin vuokrasopimus 2010.
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Majakkatornin portaikkoa 
heinäkuussa 2019.
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Inventointi: säilyneisyys ja ajalliset kerrokset

Tässä luvussa käsitellään Bengtskärin majakan inventoinnissa tehdyt havainnot säilyneisyy-
destä ja ajallisista kerroksista. Luvun tarkoitus on toimia käsikirjana tuleville kunnostustöille 
osoittaen, minkä aikakauden rakennusosia ja detaljiikkaa majakka käsittää nykytilassaan vuo-
den 2019 kesällä.

Julkisivut ja rakennusrunko

Rakennusrunko ja graniittiverhoilu

Julkisivujen rakenne koostuu tiilimuurauksesta ja sen suojaksi tehdystä graniittiverhoilusta, 
joka on kiinnitetty kantavaan tiilirakenteeseen sidekivin. Tiilirakenteen ja graniittiverhoilun 
välissä ei ole ilmarakoa.179 Graniittiverhoiluun kuuluu kivien välit tilkitsevä, alun perin kalkki-
laastilla tehty saumaus.

Majakkarakennuksen julkisivut ovat säilyneet hyvin pitkälti alkuperäisessä, vuoden 1906 
asussaan. Yksittäisiä kiviä on vaihdettu ja korvattu ainakin vuosien 1923–1925 sekä Bengtskä-
rin taistelun jälkeisissä korjauksissa. Tornin korjauksissa 2006 kiviä vaihdettiin noin kymme-
nen kappaletta. Bengtskärin taistelun jälkeisenä päivänä 27.7.1941 sortunut nurkka on raken-
nettu kokonaan uudelleen vuosina 1942–1943. Julkisivujen graniittilohkareisiin on piirtynyt 
jälkiä sekä ensimmäisen maailmansodan aikaisista että Bengtskärin taistelun 1941 ammuksista. 

Julkisivujen saumaus on vuodesta 1906 alkaen ollut alttiina säännölliselle ja voimakkaalle 
sääeroosiolle. Graniittilohkareiden välisten saumojen rapautuminen on nopeaa erityisesti ete-
lä- ja länsijulkisivuissa, ja pohjoisjulkisivussa on huomattavasti enemmän jäljellä alkuperäistä 
saumausta. Eteläosan saumausta on uusittu ensimmäisen kerran laajemmin 1920-luvulla, sen 
jälkeen 1940-luvulla ja viimeksi asuinosan osalta vuonna 1994 ja tornin osalta vuonna 2006.

Ikkunat ja ulko-ovet

Majakkarakennuksen ikkunat ja ovet ovat vanhimmilta osiltaan alkuperäisiä. Alkuperäisyyden 
käsite poikkeaa Bengtskärin majakan tapauksessa merkittävästi mantereen suojissa sijaitsevista 
rakennuksista, sillä sääeroosio tuhoaa etenkin puuosia moninkertaisella nopeudella. Alkuperäi-
syydellä tarkoitetaan jäljempänä sitä, että rakennusosaa on alusta asti kunnostettu perinteisin 
työtavoin ja alkuperäistä mallia noudattaen eikä rakennusosaa ole vaihdettu materiaaleiltaan ja 
rakennustekniikaltaan uudenlaisiin osiin. Ensimmäinen ikkuna mainitaan uusitun jo vuonna 
1914, vain kahdeksan vuotta majakan valmistumisen jälkeen, mikä kertoo havainnollisesti sää-
olosuhteiden poikkeuksellisuudesta.

Asuinosan ikkunat ovat alkuperäisiä ja osin 1940-luvun sodanjälkeisistä korjauksista. Ne 
noudattavat kaikki alkuperäistä ruutujakoa. Ne on korjattu 1990-luvun kunnostustöissä, ja 
korjauksia ja huoltoa on tehty säännöllisesti sen jälkeen. Sumusireenin aukon paikalla oleva 
ikkuna sekä kattoikkunat ovat vuosina 2012–2019 toteutetun ullakon kunnostustyön tulosta.

Tornin ikkunat on uusittu 1970-luvun lopulla tai 1980-luvulla kauttaaltaan, ja lasit on 
kiinnitetty listoilla ikkunakitin sijaan. Tornin ikkunat on sittemmin kunnostettu ja saumattu 
vuosina 2003–2004 Per Wilsonin toimesta osana majakan vuosikorjauksia.

Majakan pääovi on uusittu 1990-luvun korjauksissa vuoden 1920 mallin mukaiseksi. Poh-
joisseinän ja konehuoneen ovet ovat sodanjälkeiseltä ajalta, ja niiden paikoilla on alkuaan ollut 
kaksipeiliset lasipariovet.

179  Per Wilson, suullinen tiedonanto 31.7. Tieto pohjautuu Wilsonin vuonna 2005 tekemään rakenneavauk-
seen.
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Julkisivujen säilyneisyys ja aikakerrokset. Julkisivu etelään.

peltikatto uusittu 1948, 
pienempiä korjauksia 
jatkuvasti

valohuoneen rautaosat 
pääosin alkuperäisiä, 
katto uusittu vanhan 
katon päälle 1948, 
valohuone kunnostettu 
2009, ja jatkuvan huollon 
alaisena (mm. maalaus ja 
hajonneiden lasien vaihto)

torni saumattu uudelleen 
1940-luvulla ja vuonna 2006

tornin ikkunat uusittu 
vuosien 1976 ja 1992 
välillä ja korjattu 
2003–2004

ulko-ovi uusittu 
1990-luvulla

asuinosan 
ikkunat 
alkuperäisiä, 
kunnostettu 
vuosina 
1992–1993

sumusireenin ikkuna ja 
kattoikkunat 2013–

Alkuperäiset rakennusosat

Sodanaikaiset ja -jälkeiset 1940-luvun korjaukset

Autiovaiheen (1968–1992) aikaiset korjaukset

Vuodesta 1985 alkaen tehdyt muutokset

ikkunoiden alapuoliset 
ilmanvaihtoventtiilit 
uusittu paremmin 
toimiviksi vuonna 
2006

graniittiverhoilu 
alkuperäinen, ellei toisin 
mainita

savupiippu muutettu 
nykyiseen muotoonsa 
1942–1943

parvekkeen 
kaide uusittu 
julkisivujen 
saumauksen 
yhteydessä 
1992–1993.
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Majakka etelästä 28.7.2019
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Julkisivujen säilyneisyys ja aikakerrokset. Julkisivu itään.

tornin ikkunat uusittu 
vuosien 1976 ja 1992 välillä 
ja korjattu 2003–2004.

Alkuperäiset rakennusosat

Sodanaikaiset ja -jälkeiset 1940-luvun korjaukset

Autiovaiheen (1968–1992) aikaiset korjaukset

Vuodesta 1985 alkaen tehdyt muutokset

torni saumattu uudelleen 
1940-luvulla ja vuonna 2006

valohuoneen rautaosat 
pääosin alkuperäisiä, 
katto uusittu vanhan 
katon päälle 1948, 
valohuone kunnostettu 
2009, ja jatkuvan huollon 
alaisena (mm. maalaus ja 
hajonneiden lasien vaihto).

Bengtskärin taistelussa 
romahtanut nurkka korjattu 
1942–1943.

ikkunoiden alapuoliset 
ilmanvaihtoventtiilit uusittu 
paremmin toimiviksi vuonna 
2006

graniittiverhoilu 
alkuperäinen, ellei toisin 
mainita
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Majakka idästä 31.7.2019
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Julkisivujen säilyneisyys ja aikakerrokset. Julkisivu pohjoiseen.

peltikatto uusittu 1948, 
pienempiä korjauksia 
jatkuvasti

valohuoneen rautaosat 
pääosin alkuperäisiä, 
katto uusittu vanhan 
katon päälle 1948, 
valohuone kunnostettu 
2009, ja jatkuvan huollon 
alaisena (mm. maalaus ja 
hajonneiden lasien vaihto).

torni saumattu uudelleen 
1940-luvulla ja vuonna 2006

tornin ikkunat uusittu 
vuosien 1976 ja 1992 välillä 
ja korjattu 2003–2004.

asuinosan 
ikkunat 
alkuperäisiä, 
kunnostettu 
vuosina 
1992–1993.

kattoikkunat 2013–

romahtanut nurkka ja 
ikkunat uusittu Bengtskärin 
taistelun jälkeisissä 
korjauksissa 1942–1943.

Alkuperäiset rakennusosat

Sodanaikaiset ja -jälkeiset 1940-luvun korjaukset

Autiovaiheen (1968–1992) aikaiset korjaukset

Vuodesta 1985 alkaen tehdyt muutokset

ikkunoiden alapuoliset 
ilmanvaihtoventtiilit uusittu 
paremmin toimiviksi vuonna 
2006

graniittiverhoilu 
alkuperäinen, ellei toisin 
mainita savupiippu muutettu 

nykyiseen muotoonsa 
1942–1943
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Majakka koillisesta 31.7.2019
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Julkisivujen säilyneisyys ja aikakerrokset. Julkisivu länteen.

Alkuperäiset rakennusosat

Sodanaikaiset ja -jälkeiset 1940-luvun korjaukset

Autiovaiheen (1968–1992) aikaiset korjaukset

Vuodesta 1985 alkaen tehdyt muutokset

valohuoneen rautaosat 
pääosin alkuperäisiä, 
katto uusittu vanhan 
katon päälle 1948, 
valohuone kunnostettu 
2009, ja jatkuvan huollon 
alaisena (mm. maalaus ja 
hajonneiden lasien vaihto)

Torni saumattu uudelleen 
1940-luvulla ja vuonna 2006

tornin ikkunat uusittu 
vuosien 1976 ja 1992 välillä 
ja korjattu 2003–2004

asuinosan 
ikkunat 
alkuperäisiä, 
kunnostettu 
vuosina 
1992–1993.

paloportaat 2015

ikkunoiden alapuoliset 
ilmanvaihtoventtiilit uusittu 
paremmin toimiviksi vuonna 
2006

graniittiverhoilu 
alkuperäinen, ellei toisin 
mainita
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Majakka luoteesta 29.7.2019
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Graniittiseen ikkunapenkkiin mahdollisesti 
Bengtskärin taistelussa 1941 syntyneitä vaurioita.

Uusittuja, osin rapautuneita saumauksia, joiden 
välistä on vuotanut kalkkilaastia.

Saumauksen ja kosteusolojen kannalta 
haastavin kohta on tornin ja asuinosan välinen 
kaakkoisnurkka.

Vinssi länsiseinän pohjakerroksen ikkuna-
syvennyksessä. Kiinteät rakennusosat ja laitteet ovat 
osa lain nojalla suojellun majakan kokonaisuutta.



 Inventointi: säilyneisyys ja ajalliset kerrokset        103

Eteläseinän alkuperäisiä, 1990-luvulla korjattuja 
ikkunoita.

Torniosan ikkunat on uusittu 1970- tai 1980-luvulla, 
ja niissä lasit ovat kitin sijaan kiinni listoilla.

Asuinosan alkuperäisten ikkunoiden jugendtyylistä 
puitejakoa.

Sumusireenin aukon paikalle tehty ikkuna (2013) 
noudattaa aukon alkuperäisten ovien puitejakoa.
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Vesikate ja savuviiput

Majakkarakennuksen asuinosan vesikate on peräisin 1940-luvun lopun uudistuksista, ja sitä on 
uusittu senkin jälkeen säännöllisesti mm. huoltomaalauksin ja paikkauksin. Savupiiput ja hor-
mit muutettiin nykyiseksi yksiosaiseksi rakenteeksi sodanaikaisissa korjauksissa 1942–1943.

Kattoikkunat on tehty ullakon vuosina 2012–2019 toteutetussa muutostyössä.

Majakan 1940-luvulla totetettu ja sittemmin monesti paikattu peltikatto kesällä 2019. 
Ankarat olosuhteet edellyttävät jatkuvaa huoltomaalausta, ja korroosio etenee katteessa 
nopeasti. Kattoikkunat on toteutettu 2010-luvun muutostöissä, joissa ullakolle on rakennettu 
asuinhuoneita.



 Inventointi: säilyneisyys ja ajalliset kerrokset        105

Valohuone

Valohuoneen kantavan rakenteen metalliosat ovat alkuperäisiä, ja ne ovat säilyneet ankarat olo-
suhteet huomioon ottaen hyvin, mikä johtuu säännöllisistä huoltomaalauksista. Valohuoneen 
vesikate on uusittu ilmeisesti 1948 suoraan vanhan katemateriaalin päälle.

Valohuoneen ulkoreunalla olevat messinkiset tangot, ”lintusuojat”, vaurioituvat säännölli-
sesti ja edellyttävät toistuvaa vaihtamista. Valohuoneen lasiruudut ovat hajonneet majakan his-
torian aikana niin sodankäynnin kuin ilkivallankin seurauksena, mutta ilmeisesti ne särkyvät 
myös kantavan rakenteen lämpölaajenemisen aiheuttaman väsymisen seurauksena. Tästä syystä 
myös lasiruutuja on vaihdettu säännöllisesti.

Valohuoneen kattorakenteet ovat alkuperäiset vuodelta 1906. Kuvassa näkyvä, pyöreä 
katolle johtava luukku ei enää avaudu, sillä vuoden 1906 peltikatteen päälle on vuoden 1948 
korjauksissa laitettu uusi peltikate.
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Majakan valohuoneen funktionaalisin tehtävä on 
nykyään toimia tukiasemien kiinnitysalustana. 

Alkuperäisiä valurautarakenteita. Taustalla 
messinkitangoista koostuva lintusuojaus.

Alkuperäinen, ylätasanteelta valohuoneeseen 
johtava valurautaporras.

Valurautarakenteen maali varisee nopeasti pois, 
ja jatkuva huoltomaalaus on välttämätön ehto 
rakenteen säilymiselle.
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Luodon luonnonmaisema, majakan graniittinen kuori ja herkkäpiirteinen valohuone muodostavat 
teknisistä lähtökohdista toteutetun, arkkitehtonisten vastakohtien jännitteen.
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Sisätilat ja kiinteä sisustus

1. kerros

Tornin 1. kerros eli maantasossa sijaitseva pohjakerros on jo alkuaan ollut majakan teknistä- ja 
varastotilaa. Noin kaksi kolmaosaa pohjakerroksen pinta-alasta on nykyisin teknistä tilaa ja 
varastoja ja kolmasosa yleisölle avointa kahvila- ja näyttelytilaa.

Huonejako ja väliseinät ovat säilyneet alkuperäisinä lukuun ottamatta pohjoispuolen 
Bengtskärin taistelussa osittain tuhoutuneita varastoja, joissa väliseinäjakoa on muutettu. Mer-
kittävin kiinteän sisustuksen osa on entisen leivintuvan leivinuuni, toinen säilyneistä alkupe-
räisistä lämmityslaitteista majakassa.

Mahdollisesti alkuperäistä seinärappausta punaisine maaleineen on säilynyt noin puolen 
neliömetrin alue leivintupaan johtavan olven yläpuolella. Muutoin tekniset tilat on ilmeisesti 
1970-luvulla roiskerapattu, ja osin seinät ovat vailla rappausta.

Lattiat ovat asuinosassa maalaamatonta (tekniset tilat) ja maalattua (yleisölle avoinna olevat 
tilat) betonia. Tornin pohjakerroksessa on alkuperäinen mosaiikkibetoni vuodelta 1906. 

lattia 
mosaiikkibetonia

tornin keskellä olleen 
vesisäiliön paikalla on 
betonivalu

alkuperäinen sumusireenin 
moottoreiden ja 
kompressorinen konehuone, 
tärkeänä, huoneen 
käyttötarkoitusta osoittavana 
kiinteän sisustuksen osana 
siltanosturi

suihku- ja varastotiloja 
1990-luvulta.

alkuperäinen leivinuuni
oven yläpuolella jäljellä 
kellarin mahdollisesti 
alkuperäistä rappausta ja 
punaista maalia

seinä 1992 h=770 mm.

seinä 1992

1. kerroksen säilyneisyys- ja muutosvaihekaavio

Teknisissä tiloissa 
maalaamattomat betonilattiat

Yleisölle avoimissa tiloissa 
maalatut betonilattiat

Alkuperäiset rakennusosat

Sodanaikaiset ja -jälkeiset 1940-luvun korjaukset

Vuodesta 1985 alkaen tehdyt muutokset

Alkuperäinen mosaiikkibetonilattia

Maalattu betonilattia
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001002

003

004
005

006
007

008

009

010

011

013

012

014

nro Nykyinen 
käyttötar-
koitus

Aiemmat 
käyttötar-
koitukset

Lattiat Seinät Katot Ikkunat ja 
ovet

Kiinteä sisutus 
ja laitteet

001 tornin pohja-
kerros

tornin poh-
jakerros

alkup. 
mosaiikkibe-
toni, betoni 
(1942)

tiili, alkup. 
rappaus va-
rissut pois 

porrastasan-
teen alapinta 
roiskerapattu 
(1976)

Ulko-ovet 
(1990-luku), 
ikkuna vuo-
sien 1976 ja 
1991 väliltä

Alkup. rautai-
nen porras-
kaide, alkup. 
betoniset por-
rasaskelmat

002 käytävä käytävä maalattu 
betoni

rappaus 
(1990-luku)

rakennuslevy Alkuperäiset 
ovet korjattu 
1990-luvulla

–

003 kahvila/näyt-
telytila

sumusi-
reenin 
konehuo-
ne (1906-
1941), 
generaat-
torihuone 
(1942–
1968), ko-
nehuone 
(1968–
1991)

maalattu 
betoni

rappaus 
(1990-luku)

betoni, 
kevyesti 
roiskerapattu, 
maalattu

Ulko-ovi uu-
sittu vuosien 
1942 ja 1968 
välillä

Katossa oleva 
alkuperäinen 
siltanosturi, 
1950-luvun ra-
diaattori katon 
rajassa

004 varasto varasto punainen 
klinkkeri 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alaslaskettu 
kipsilevykatto 
(1990-luku)

ikkuna (1940-
luku). ei ovia

metalliset va-
rastokaapit

005 varasto suihkutila punainen 
klinkkeri 
(1990-luku)

valkoinen 
kaakeli 
(1990-luku)

alaslaskettu 
kipsilevykatto 
(1990-luku)

ikkuna (1940-
luku), ei ovia

suihkun 
vesikalusteet 
(1990-luku)

tornin keskellä olleen 
vesisäiliön paikalla on 
betonivalu
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nro Nykyinen 
käyttötar-
koitus

Aiemmat 
käyttötar-
koitukset

Lattiat Seinät Katot Ikkunat ja 
ovet

Kiinteä sisutus 
ja laitteet

006 varasto varasto punainen 
klinkkeri 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alaslaskettu 
kipsilevykatto 
(1990-luku)

ikkuna 
1940-luvulta, 
ei ovia

–

007 varasto suihkutila punainen 
klinkkeri 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alaslaskettu 
kipsilevykatto 
(1990-luku)

ikkuna 
1940-luvulta, 
ei ovia

suihkun 
vesikalusteet 
(1990-luku)

008 varasto näyttely-
tila

maalattu 
betoni

rappaus, 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

itäisin ikkuna 
1940-luvulta, 
muut kaksi 
alkuperäisiä 

–

009 käytävä käytävä betoni tiili, jälkellä 
puolen 
neliömet-
rin ala 
alkuperäistä 
rappausta 
punaisine 
maaleineen, 
pinnat osin 
roiskerapat-
tu toden-
näköisesti 
1976

betoni ovet alku-
peräisiä, 
korjattu ja 
maalattu 
useaan 
otteeseen

sähkö- ym. 
teknisiä lait-
teita pääosin 
1900-luvun 
lopulta

010 verstas generaat-
torihuone

betoni tiili, mine-
raalivilla

betoni alkuperäiset 
ikkunat

2 generaattoria 
laitteineen

011 varasto tekninen 
tila

betoni tiili betoni alkuperäinen 
ovi

tukiaseman 
laitteita

012 varasto tekninen 
tila

betoni tiili betoni alkuperäinen 
ovi

tukiaseman 
laitteita

013 leivintupa varasto/
tekninen 
tila

betoni betoni, tiili, 
roiskerap-
paus (ilmei-
sesti 1976)

betoni alkuperäiset 
ikkunat

alkuperäinen 
leivinuuni 
(1906), lämmis-
tyskattiloita 
(1985)

014 puuvarasto öljysäiliö-
huone

betoni tiili betoni alkuperäiset 
ikkunat

5 öljysäiliötä
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Entinen sumusireenin konehuone on nykyään näyttelytila ja kahvila. Äärimmäisenä katonrajassa 
1900-luvun puolivälin radiaattori ja lähempänä ja oikealla huoneeseen tunnelmaa luova siltanosturi.

Porrastasanteen pohjakerroksen 
alkuperäistä mosaiikkibetonilattiaa.

Pohjakerroksen käytävää.
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2. kerros

Majakan toisessa kerroksessa on alkuaan sijainnut yhteinen työhuone (slöjdsal, gemensamt ar-
betsrum) sekä kahden majakkamestarin ja sumusireeninhoitajan asunnot. Kerroksen käyttö on 
muuttunut jo toisen maailmansodan jälkeen, kun majakan miehitystä oli mahdollista supistaa 
merkittävästi. Nykyisin majakan toisessa kerroksessa sijaitsevat majakan kahvila- ja ravintolati-
lat, museohuone, keittiö aputiloineen, majoitushuone sekä kappeli.

Sisätilojen huonejako on säilynyt täysin vuoden 1906 mukaisena, vaikka alkuperäiset asun-
not eivät museoituja majakanvartijan keittiötä ja kamaria lukuunottamatta ole enää tilajaos-
ta hahmotettavissa. Lattiat ovat pääosin alkuperäisiä, mutta niissä erottuu eriaikaisia, osin jo 
1910-luvulta alkaen tehtyjä paikkauksia. Selkeimmin erottuvat 1990-luvulla tehdyt paikkauk-
set ja osin kokonaisten lattiapinta-alojen uusinnat. Lattioissa näkyvät yhä kiinnostavasti tulisi-
jojen pohjat, jotka kertovat kävijälle kiehtovina johtolankoina huoneiden aiemmasta käytöstä. 
Jalkalistat on toteutettu kaikissa huoneissa 1990-luvulla alkuperäisen mallin mukaisesti.

Seinien rappaukset ovat miltei kauttaaltaan 1990-luvulta. Väritys on arkkitehti Kim Eklun-
din vuonna 1993 suunnittelema, ja se pohjautuu majakan väritutkimuksessa löydettyihin sä-
vyihin. Niin ikään kattojen rappaukset ovat 1990-luvulta. Asuinosan ikkunat ovat alkuperäisiä, 
joskin moneen otteeseen perusteellisesti kunnostettuja. Romahtaneen nurkan alueella ikku-
nat on uusittu 1942–1943. Ainoa alkuperäinen kiinteän sisustuksen osa on majakanvartijan 
keittiön liesikupu. Ovien vetimet on vaihdettu kauttaltaan 1990-luvulla. Raitisilmaventtiilit 
on uusittu 1990-luvulla, mutta keittiössä on jäljellä kiintoisana kuriositeettina alkuperäinen 
raitisilmaventtiili.

2. kerroksen säilyneisyys- ja muutosvaihekaavio

1900-luvun alkupuolen 
radiaattori

Alkuperäiset rakennusosat

Sodanaikaiset ja -jälkeiset 1940-luvun korjaukset

Vuodesta 1985 alkaen tehdyt muutokset

wc 1940-luvulta, uusittu 
1990-luvulla

pääosin alkuperäiset lautalattiat länsipuolen huoneissa, 
lämmityslaitteiden paikat kertovat rakennuksen historiaa

alkuperäinen puuhellan kupu alkuperäinen 
raitisilmaventtiili

kaakeliuunien ja puuhellojen 
pohjat
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nro Nykyinen 
käyttötar-
koitus

Aiemmat 
käyttötar-
koitukset

Lattiat Seinät Katot Ikkunat ja 
ovet

Kiinteä sisutus 
ja laitteet

101 porrashuone porrashuo-
ne

betoni tiili, alku-
peräinen 
rappaus 
varissut 
pois

porrastasan-
teen alapin-
nan roiskerap-
paus (1976), 
osin varissut 
pois ja alla 
näkyvissä 
alkup. keltai-
seksi maalattu 
rappaus

Alkuperäinen 
asuinosaan 
johtava ovi, 
ikkunat vuo-
sien 1976 ja 
1991 väliltä

1900-luvun 
alkupuolen 
radiaattori, 
joka peitetty 
roiskerappauk-
sella todennä-
köisesti vuonna 
1976

102 kahvila/näyt-
telytila

eteinen lautalattia 
(1940-luku), 
mahdollisia 
myöhempiä 
paikkauksia

Rappaus 
(1990-luku)

Rappaus 
(1990-luku)

Ikkunat 
uusittu 
1942–1943, 
ovet alkupe-
räisiä

valaisimet 
vanhan mallin 
mukaiset 
pallovalaisimet, 
radiaattori 
1980-luvulta

103 wc varasto klinkkeri 
(1990-luku)

rappaus rappaus – wc-kalusteet 
1990-luvulta

104 kappeli sumusi-
reenin-
hoitajan 
kamari

lautalattia 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäinen 
ikkuna

muistolaatat 
kaatuneista,  
radiaattori 
1980-luvulta

105 kahvila/myy-
mälä

yhteinen 
työhuone

pääosin 
alkuperäinen 
lautalattia

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäiset 
ikkunat, 
alkuperäiset 
ovet

radiaattori 
1980-luvulta

106 majoitus-
huone 
”Sjöman”

sumusi-
reenin-
hoitajan 
keittiö

pääosin alku-
peräinen lat-
tia, nurkassa 
kaakeliuunin 
pohja

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäinen 
ikkuna

radiaattori 
1980-luvulta

101

102 103

104

105

106107
108

109

110
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nro Nykyinen 
käyttötar-
koitus

Aiemmat 
käyttötar-
koitukset

Lattiat Seinät Katot Ikkunat ja 
ovet

Kiinteä sisutus 
ja laitteet

107 keittiö majakan-
vartijan 
keittiö

Alkuperäinen 
lattia, nurkas-
sa puuhellan 
pohja

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäinen 
ikkuna, ovi 
huoneeseen 
108 alkupe-
räinen

keittiö-
kalusteet 
1990-luvulta, 
alkuperäinen 
raitisilmavent-
tiilli pohjoissei-
nässä 

108 varasto majakan-
vartijan 
kamari

pääosin 
alkuperäinen 
lattia

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäinen 
ikkuna

radiaattori 
1980-luvulta

109 museohuo-
ne

majakan-
vartijan 
keittiö

pääosin 
alkuperäinen 
lattia, puu-
hellan pohja

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäinen 
ikkuna

radiaattori 
1980-luvulta, 
alkuperäinen 
puuhellan kupu

110 museohuo-
ne

majakan-
vartijan 
kamari

pääosin 
alkuperäinen 
lattia

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäinen 
ikkuna

radiaattori 
1980-luvulta

Majakanvartijan keittiön lattiassa on jäljellä puuhellan pohja ja hellan edustalla ollut laatoitus.
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Entinen 2. kerroksen eteinen, nykyinen kahvila- ja näyttelytila. Huone tuhoutui kauttaaltaan Bengtskärin 
pommituksessa mutta korjattiin 1942–43. Nykyiset pintamateriaalit ovat lattiaa lukuun ottamatta 
peräisin 1990-luvun korjauksista. Alkuperäiset ovet kunnostettiin 1990-luvulla.

Majoitushuoneiden ilme on yhdenmukainen 
kaikkialla majakassa, ja pintakäsittely ja väritys 
on toteutettu alkuperäisten ratkaisujen 
mukaisesti.

Majakanvartijan keittiö on sisustettu 1930-luvun 
asuun.
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3. kerros

Majakan kolmannessa kerroksessa on alkuaan sijainnut eteinen, majakanvartijan huoneen ja 
keittiön käsittänyt asunto sekä majakkamestarin keittiön, salin ja kaksi huonetta käsittänyt 
asunto. Kerroksen käyttö on muuttunut jo toisen maailmansodan jälkeen, kun majakan mie-
hitystä oli mahdollista supistaa merkittävästi. Nykyisin majakan kolmannessa kerroksessa on 
viisi majoitushuonetta, kokoustila ja aula.

Sisätilojen huonejako on säilynyt täysin vuoden 1906 mukaisena, joskin alkuperäisiä ovi-
aukkoja on levytetty umpeen ja tehty yksi uusi oviaukko. Lattiat ovat neljässä huoneessa alku-
peräisiä, joskin niitä lienee paikattu vuosien varrella useampaankin otteeseen. Entisessä eteises-
sä lattia on uusittu vuoden 1941 pommitusten jälkeen täysin, ja kolmessa huoneessa lattiat on 
kokonaan uusittu 1990-luvulla. Toisen kerroksen tapaan lattioissa näkyvät tulisijojen pohjat, 
ja entisessä majakanvartijan huoneessa on jäljellä puuhellan alkuperäinen kupu. Jalkalistat on 
toteutettu kaikissa huoneissa 1990-luvulla alkuperäisen mallin mukaisesti. Laajin 1990-luvun 
korjauksissa toteutettu uudistus on aulan wc-tila.

Seinien rappaukset ovat miltei kauttaaltaan 1990-luvulta. Väritys on arkkitehti Kim Eklun-
din vuonna 1993 suunnittelema, ja se pohjautuu majakan väritutkimuksessa löydettyihin sä-
vyihin. Niin ikään kattojen rappaukset ovat 1990-luvulta. Asuinosan ikkunat ovat alkuperäisiä, 
joskin moneen otteeseen perusteellisesti kunnostettuja. Romahtaneen nurkan alueella ikkunat 
on uusittu 1942–1943, ja ne erottaa siitä, että ikkunat ovat syvemmällä julkisivussa. Käytäväl-
lä on jäljellä todennäköisesti 1920-luvun lopulta peräisin oleva radiaattori. Sen ympärille on 
mahdollisesti 1930-luvulla rakennettu rankarakenteinen vanerikomero, jonka sisäpuolella on 
säilynyt alkuperäistä punaista ja vihreää maalipintaa.

3. kerroksen säilyneisyys- ja muutosvaihekaavio

Alkuperäiset rakennusosat

Sodanaikaiset ja -jälkeiset 1940-luvun korjaukset

Vuodesta 1985 alkaen tehdyt muutokset

alkuperäinen puuhellan liesikupu

ovet levytetty umpeen 1990-luvulla uusi oviaukko 1990-luvulta wc-tila 1990-luvulta

radiaattori 1920-luvun lopulta 
ja komero todennäköisesti 
1930-luvulta
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nro Nykyinen 
käyttötar-
koitus

Aiemmat 
käyttötar-
koitukset

Lattiat Seinät Katot Ikkunat ja 
ovet

Kiinteä sisutus 
ja laitteet

201 porrashuone porrashuo-
ne

betoni tiili, alku-
peräinen 
rappaus 
varissut 
pois

porrastasan-
teen alapin-
nan roiskerap-
paus (1976), 
osin varissut 
pois ja alla 
näkyvissä 
alkup. keltai-
seksi maalattu 
rappaus

Alkuperäinen 
ovi asuinosan 
huoneisiin, 
tornin ikku-
nat uusittu 
vuosien 1976 
ja 1991 välillä

alkuperäinen 
porraskaide

202 aula eteinen lautalattia 
(1940-luku), 
mahdollisia 
myöhempiä  
pieniäpaik-
kauksia

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäiset 
ovet, yksi 
oviaukko 
levytetty um-
peen 1990-lu-
vulla, ikkunat 
vuoden 1941 
korjauksista

radiaattori 
1980-luvulta, 
majakan raken-
nusajankohdan 
tyyliin sopivat 
uudet pallova-
laisimet

203 WC ei ole (uusi 
huonetila 
1990-luvul-
ta)

punainen 
klinkkeri

rakennusle-
vy, maalattu

alaslaskettu 
levytys

1990-luvun 
ovet

wc-kalusteet 
1990-luvulta

204 majoitus-
huone 
”Lindeb-
rand”

Majakan-
vartijan 
keittiö

lautalattia 
1990-luvulta, 
puuhellan 
pohja jäljellä

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäiset 
ikkunat ja 
ovet

alkuperäinen 
puuhellan kupu

201

202 203

204

205

207208

209

210 206
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nro Nykyinen 
käyttötar-
koitus

Aiemmat 
käyttötar-
koitukset

Lattiat Seinät Katot Ikkunat ja 
ovet

Kiinteä sisutus 
ja laitteet

205 käytävä majakka-
mestarin 
eteinen

alkuperäinen 
lautalattia

rappaus 
(1990-luku), 
komeron 
sisäpuolella 
alkuperäistä 
rappausta 
ja vihreää 
ja punaista 
väritystä

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäiset 
ovet

radiaattori 
mahdollisesti 
vuodelta 1928 
(majakan ens. 
keskuslämmis-
tys), raknka-
rakenteinen ja 
vaneripinnoit-
teinen komero 
ehkä 1930-lu-
vulta, majakan 
rakennusajan-
kohdan tyyliin 
sopivat uudet 
pallovalaisimet

206 majoitus-
huone 
”Laine”

majakka-
mestarin 
keittiö

lähes 
kokonaan 
alkuperäinen 
lautalattia, 
jäljellä puu-
hellan pohja 
ja edustalla 
ollut laatoi-
tus

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäiset 
ikkunat ja 
ovet, oven 
luodinreiät 
jätetty muis-
toksi 

radiaattori 
1980-luvulta

207 majoitus-
huone 
”Andersin”

majakan-
vartijan 
kamari

lautalattia 
1990-luvulta

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäinen 
ikkuna

radiaattori 
1980-luvulta

208 majoitus-
huone 
”Granholm”

majakka-
mestarin 
huone

alkuperäinen 
lautalattia, 
jäljellä kaake-
liuunin pohja

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäinen 
ikkuna

radiaattori 
1980-luvulta

209 kokoustila 
”Granö-sali”

majakka-
mestarin 
sali

alkuperäinen 
lautalattia, 
jäljellä kaake-
liuunin pohja

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

alkuperäiset 
ikkunat ja 
ovet

radiaattori 
1980-luvulta

210 majoitus-
huone 
”Luther”

majakka-
mestarin 
huone

lautalattia 
1990-luvulta

rappaus 
(1990-luku)

rappaus 
(1990-luku)

oviaukko 
keittiöön 
levytetty 
umpeen 
1990-luvulla, 
alkuperäinen 
ikkuna

radiaattori 
1980-luvulta
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Lindebrand-majoitushuoneessa 
eli entisessä majakanvartijan 
asunnon keittiössä on jäljellä 
alkuperäinen puuhellan kupu ja 
laatoitus.

Laine-majoitushuoneen nykyistä 
sisustusta. Alkuperäisessä ovessa 
ovat muistona vuoden 1941 
luodinreiät.
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Käytävä eli entinen majakkamestarin asunnon eteinen. Vasemmalla ainoa ensimmäisen 
puulämmitteisen keskuslämmistysjärjestelmän (1928) aikainen radiaattori ja sen päälle rakennettu 
komero todennäköisesti 1930-luvulta. Käytävän lattia on alkuperäinen. 
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Kolmannen kerroksen käytävän (huone 205) komeron sisäpuolella on jäljellä alkuperäistä rappausta 
maalauksineen.

Toisen ja kolmannen kerroksen jalkalistat 
on uusittu 1990-luvulla, ja ne mukailevat 
alkuperäistä mallia.

1990-luvun korjauksissa toteutettu väritys 
pohjautuu väritutkimuksiin ja majakan asuinosan 
alkuperäiseen vihreään ja vaalenpunaiseen 
sisäväritykseen.
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Kaikki sisäovet ja ikkunat kunnostettiin 1990-luvun korjauksissa, ja ainoastaan ulko-ovi teetettiin 
uudelleen vanhan mallin mukaan.  Yllä kunnostettavia ikkunoita ja ovia. Alla majakan kolmannen 
kerroksen eteinen uusine rappauksineen ja irrotettuine ikkunoineen kuvattuna kohti länttä. HKT-arkisto 
(Arkkitehtitoimisto Sigge).
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Ullakon säilyneisyys- ja muutosvaihekaavio

Alkuperäiset rakennusosat

Sodanaikaiset ja -jälkeiset 1940-luvun korjaukset

Vuodesta 2013 alkaen tehdyt muutokset

huone säilynyt kauttaaltaan 
alkuperäisessä asussaan lattioita, 
seinien ja katon rappauksia, 
väritystä, radiaattoria ja 
paisuntasäiliötä myöten.

alkuperäinen ovi säilynyt 
vetimineen

ullakon muuttaminen asuinhuoneiksi 2012–2019

ullakon muuttaminen 
asuinhuoneiksi 2012–
2019

Ullakko

Ullakolla on alkuaan ollut asuinhuone ja varastotilaa sekä avointa ullakkotilaa. Länsipään 
asuinhuone on säilynyt poikkeuksellisesti täysin alkuperäisessä asussaan, ja huoneessa on muun 
muassa majakan ainoa 1900-luvun alusta säilynyt kaakeliuuni. Huone päätettiin säilyneisyy-
tensä tähden jättää koskemattomaksi vuosien 1992–1996 korjauksissa.

Sodan jälkeen toteutettu hormiston muutos yhdeksi savupiipuksi näkyy ullakon keskio-
sissa. Sodanaikaisista vaiheista kertovat myös majakan ullakolla, etenkin katelaudoituksessa 
näkyvät luodinreiät.

Ullakon eteläsivulla ja pohjoissivun itäpäässä on vuosina 2012–2019 toteutettu laajempi 
muutostyö, jossa ullakolle on sisustettu asuinhuoneita majakan henkilökunnalle. Arkkitehti 
Kim Eklundin suunnittelemassa uudistuksessa ullakolle on saatu viisi uutta makuuhuonetta 
sekä toimistotila.
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Ullakkokamarin uuni on majakan ainoa säilynyt kaakeliuuni. Kuva vuodelta 1992. HKT-arkisto 
(Arkkitehtitoimisto Sigge).
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Alkuperäisenä säilyneen ullakkohuoneen katto. 
Rappauksen alta paljastuneet valurautapalkit 
ovat välipohjien kantavia rakenteita.

Ullakkohuoneen alkuperäinen väritys, jonka 
mukaisesti 2. ja 3. kerroksen väristyssuunnitelma 
tehtiin vuonna 1993.

Näkymä kohti ylös kohti tornia 2010-luvulla 
puhkaistusta kattoikkunsta. 

Ullakkohuoneen ovi, joka on säilynyt 
alkuperäisenä vetimineen ja saranoineen.
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Kattorakenne

Majakan kattorakenne koostuu konttikattotuoleista. Itä- ja länsipäädyn kattotuoleissa on kita-
puut ja rakenteen keskellä olevia kattotuoleja kannattavat pitkittäiset harjan suuntaiset orret, 
jotka on kiinnitetty selkäpuihin rautaisilla pannoilla. Vaivalloinen järjestely johtuu siitä, että 
rakennusmassan keskellä oleva leveä hormi halkaisee kattorakenteen pitkittäissuunnassa, jol-
loin kitapuita ei ole voitu käyttää keskimmäisissä kattotuoleissa. Molempien lappeiden keskellä 
kulkevia pitkittäisiä orsia kannattelee kummallakin puolella kaksi kolmihaaraista pilaria, joita 
idän puoleiset on uusittu. Länsipään pilarit ovat alkuperäisiä. Kaikki kattorakenteen liitokset 
ovat naulaliitoksia, ja osa liitoksista on lovettu.

Kattorakenteet ovat neljää selkäpuuta ja 1941 muutettua savupiipun kohtaa lukuun otta-
matta alkuperäiset, kesältä 1906. Piiluamisjäljistä on tunnistettavissa useita erilaisia käsialoja. 
Aluskate on höylättyä ja pontattua sahalautaa, jota on uusittu ainakin 1942–1943 korjauksiss-
sa, mutta aluskatteessa näkyvät luodinreiät siellä täällä viittaavat siihen, että se on suurelta osin 
ajalta ennen vuotta 1941, luultavasti majakan rakennusajalta. Koillispuolen neljä selkäpuuta 
ovat sahatavaraa, ja ne on uusittu Bengtskärin taistelun jälkeisissä korjauksissa 1942–1943. 
Kattorakenteesta on helppo havaita, että haastavan tavarankuljetuksen vuoksi rakenteita on 
myöhemminkin uusittu ainoastaan välttämättömiltä osin, ja turhilta korjauksilta on vältytty.

Kattorakenne on hyväkuntoinen. Lahovaurioita on nähtävissä pohjoispuolen sisemmässä 
jalasparrussa. Ulompi jalasparru kulkee rakenteen sisällä eikä ole silmämääräisesti havainnoita-
vissa. Lisäksi aluskatteessa on siellä täällä nähtävissä vähäisiä, vanhoja ja sittemmin kuivuneita 
lahovaurioita. Tornin ja asuinosan saumakohdassa rakenteen pohjoispuolella on aluskatteessa 
laajempi lahovaurio, jota on syytä seurata.

Kattorakenteen säilyneisyys ja vauriot

pilarit uusittu

kattotuoleissa kitapuut kattotuoleissa kitapuut

selkäpuut uusittu 
(todennäköisesti 1942–43)

sisempi jalasparru osin lahonnut
aluskate 
lahonnut
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Kattorakenteen yläosaa kohti itää. Keskellä kitapuihin pilarein ja rautapannoin tuettu pitkittäinen orsi, 
joka kannattelee keskeimmäisiä, ilman kitapuita olevia kattotuoleja.

Samaisen orren päätöskohta rakenteen länsipäässä.
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Rakenteen länsipääsyn selkäpuu ja hyväkuntoista 
aluslaudoitusta.

Liitokset ovat lovettuja naulaliitoksia, ja ne ovat 
kestäneet poikkeuksetta raukeamatta.

Männyn sydänpuuta vastikään poikkisahatussa 
konttipuussa.

Konttien ja 2013 alkaen toteutetun uuden 
rakenteen liitos. Taustalla näkyvästä avattavasta 
valeikkunasta on mahdollisuus tarkkailla 
tiilirakenteen ja uuden seinärakenteen välisen n. 
30 cm raon olosuhteita.
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Sumusireenin aukon kohdalla on näyttävät 
kattorakenteet jätetty näkyviin osaksi uuden 
toimistotilan arkkitehtuuria.

Sumusireenin aukon kaarevaa, alkuperäistä 
aluslaudoitusta.

Uusittu pilari kattorakenteen koillispäässä. Kattorakenteen pitkittäiset orret on kauttaaltaan 
tuettu rakenteeseen sekä pilarein että kiinnitetty 
rautaisin pannoin.
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Torni

Tornin sisätila on säilynyt lähes täysin alkuperäisessä asussaan poislukien 1900-luvun jälkipuo-
liskolla uusitut ikkunat ja sadan vuoden aikana pois varissut sisäpinnan keltaiseksi maalattu 
rappaus, joka on alkuaan perittänyt tornin seinäpinnat ja porrasaskelmien alapinnan. Tornin 
kantava tiilirakenne on toteutettu renessanssilimityksellä, ja ulkopinnan graniitti on kiinnitetty 
siihen tiilirakenteen sisään työntyvin sidekivin. Tornin ilmanvaihto on alusta alkaen järjestetty 
ikkunoiden alapuolella olevista, yhä käytössä olevista venttiileistä.

Tornin arkkitehtuurissa tapahtuneet muutokset liittyvät ikkunoiden ohella lyhdyn ja sitä 
pyörittävän koneiston teknologiaan. Alkuaan, vuoteen 1941, porraskuilussa sijaitsi lyhtyä pyö-
rittävän kellokoneiston paino. Vuoteen 1941 asti tornin pohjakerroksen keskellä oli pyöreä 
vesisäiliö, jonka paikalla on nykyään betonivalu. Vuonna 1968 kuiluun asennettiin automa-
tisoidun kaasulyhdyn putkisto, joka purettiin sähkökäyttöisen lyhdyn käyttöönoton jälkeen 
vuonna 1983. Nykyisin porraskuilun keskellä kulkevat lukuisat sähköjohdot ja tornissa sijait-
sevien tukiasemien kaapelit.

Betonisten porrasaskelmien alapinta oli alkuaan rapattu ja maaalattu keltaiseksi. Rappaus 
on varissut portaiden alapinnasta pois vähitellen kuten seinistäkin. Vuonna 1976 tapahtuneen 
tulipalon jälkeen porrasaskelmien nokeentunut alapinta ja tornin sisäseinät käsiteltiin kauttaal-
taan roiskerappauksella, joka on sekin reilussa neljässä vuosikymmenessä pääosin rapautunut 
irti. 

Tornin ylätasanteella on jäljellä alkuperäinen seinäpanelointi, ja valohuoneen lattiat, portaat 
ja tasanteet ovat alkuperäisiä. Valohuoneen kantavia rakenteita on käsitelty lähemmin edellä 
julkisivut ja rakennusrunko -luvussa (sivu 93).

Tornin porraskuilu, Bengtskärin majakan ikoninen vertikaalinen näkymälinja.
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Porrastasanteita kannattavat tiilirakenteen sisään työntyvät valurautaiset H-palkit, jotka ovat 
paljastuneet vuosien 1906 ja 1976 rappausten alta.

Alkuperäistä keltaiseksi maalattua rappausta ja 
sen alta paljastuneet betoniset porrasaskelmat

Etenkin tornin yläosassa erottuvat selkeästi 
alkuperäinen rappaus ja sen päälle vuonna 1976 
tehty roiskerappaus.
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Seinistä keltaiseksi maalattu rappaus on lähes 
tyystin irronnut, ja sitä on jäljellä lähinnä 
tornin yläosassa. Keltaisen maalin päällä näkyy 
jälkiä roiskerappauksesta, jolla tornin seinät 
pinnoitettiin vuonna 1976.

Ikkuna-aukkojen ylitykset on tehty valurautaisin 
H-palkein, jotka ovat paikka paikoin näkyvissä 
irtoilleen tiilimuurauksen takaa.

Muurareiden nimikirjaimia (J.H. E.E. S.W. ja 
H.L) tornin ylimmän kerroksen ikkunapenkin 
tuoreeseen betoniin piirrettyinä.

Jokaisessa ikkunapenkissä on karmista veden 
poisjohtamiseen tarkoitetut urat ja syvennys.
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Alkuperäinen valurautakaide on säilynyt hyvin. 
Kaiteen korroosiota on ehkäisty säännöllisellä 
huoltomaalauksella, ja kaide maalattiin ainakin 
kahteen kertaan myös vuosina 1968–1992, jolloin 
majakka oli autiona.

Kaide ja porrasaskelmat ovat kestäneet aikaa ja 
ankaria olosuhteita hyvin. Kuvassa ainoa laajempi 
portaikon vaurio. Muutama askelma on halki ja 
kaide vääntynyt.

Ikkunasyvennysten yläpintojen korroosio on 
paikka paikoin päässyt etenemään pitkälle.

Betonisiin porrasaskelmiin tehtyjä korjausvaluja 
on tarvittu vain vähän, ja pääosin askelmat ovat 
erittäin hyvässä kunnossa.
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Tekniikka ja laitteet
Majakan alkuperäisestä talotekniikasta ja laitteista vuodelta 1906 on jäljellä tornin ylätasan-
teella sijaitseva majakan kellokoneisto, 2. kerroksen ilmanvaihtoventtiili ja konehuoneen sil-
tanosturi. Lisäksi alkuperäisestä linssirummusta on tallella linssirummun yksi linssi. Vuoteen 
1939 asti käytössä olleesta ja vuonna 1941 tuhoutuneesta sumusireenistä moottoreineen ja 
kompressoreineen, aikanaan majakan tilavuudeltaan suurimmasta laitekokonaisuudesta, ei ole 
jäljellä mitään. 

Lämmitysjärjestelmä uusittiin keskuslämmitykseksi vuonna 1928, ja tästä vaiheesta on jäl-
jellä kaksi radiattoria: 2. kerroksen porrastasanteella ja 3. kerroksen käytävällä. Lämmityslait-
teet ovat muutoin peräisin 1980-luvun lopulta ja 1990-luvun uudistuksista. Ullakkohuoneessa 
on lämmistysjärjestelmän luultavasti 1940-luvun paisuntasäiliö.

Konehuoneessa on näyttelyesineenä jäljellä sähkölyhdyn (1943–1968) ja kaasulyhdyn 
(1968–1983) linssistö. Valohuoneen nykyinen linssistö on muualta tuotu museolinssirumpu, 
jossa ei ole lyhtyä. Majakan valo saadaan aikaan kahdella vuonna 1983 asennetulla sähköva-
lolla.

Bengtskärin vuonna 1906 Ranskasta tilattu Fresnelin 2. 
luokan linssistö tuhoutui Bengtskärin taistelussa 26.7.1941. 
Linssistöstä on majakalla tallella yksi lähes kokonainen linssi 
sekä pienempiä palasia. 
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Pohjakerroksen Kahvila Konehuoneessa ovat esillä majakan kaasulyhdyn linssistö sekä muualta tuotu, 
alkuaan majakkalaivassa ollut 1900-luvun alkupuolen linssistö.

Tornin ylätasanteella on jäljellä vuonna 1906 
asennettu kellokoneisto valmistaja Barbier, Bénard 
& Turennen nimikilvellä.

Nykyiset sähkövalot sijaitsevat valohuoneen 
eteläseinustalla.
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Valohuoneen nykyinen museolinssirumpu, joka on tuomassa tunnelmaa. Majakan valo tuotetaan 
valohuoneen eteläsivustalla olevilla sähkövaloilla.
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Ilmanvaihtoventtiilit on uusittu 1990-luvulla yhtä lukuun ottamatta. 
Oikealla 2. kerroksen keittiössä sijaitseva venttiilli.

Tornin ylätasanteella on 
alkuperäiseen puupanelointiin 
kiinnitettynä seitsemän 
alkuperäistä, koristeellista 
ilmanvaihtoventtiiliä.

3. kerroksen käytävällä sijaitseva radiaattori, 
mahdollisesti 1920-luvulta.

Lämmitysjärjestelmän paisuntasäiliö 
ullakkokamarissa.
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Sivurakennukset

Sauna

Sauna on säilynyt miltei täysin rakentamisaikansa asussa. Vuonna 1907 valmistunut rakennus 
on säilynyt julkisivuiltaan alkuperäisenä. Saunan ikkunat ovat vuodelta 1907. Sisustusta on 
uusittu useaan otteeseen, mutta huonejako on alkuperäinen. Lisäksi saunassa on säilynyt ka-
marista pesuhuoneeseen johtava väliovi lukkoineen.

Kamarissa on alkuaan sijainnut kaakeliuuni, jonka purkuajankohdasta ei ole tietoja. Muu-
toin kamarin sisäpinnat ovat pitkälti 1900-luvun alun asussaan. Nykyinen pesuhuoneen ja sau-
nan väliseinä ja näiden huoneiden sisustus on toteutettu 1990-luvun korjaustöiden yhteydessä.

Saunan graniittijulkisivun saumaukset on uusittu vuonna 2008, ja saumaus on hyvässä 
kunnossa. 

Saunan länsijulkisivu. Päätykolmion yläosa tuhoutui 
Bengtskärin taistelussa, ja se korjattiin vuosina 1942–1943.

Saunakamarin sisäpinnat, ovi ja 
ikkuna ovat alkuperäisiä.

Alkuperäisiä lukkoja ja 
vetimiä on jäljellä ainoastaan 
saunan ovessa sekä majakan 
ullakkohuoneen ovessa ja tornin 
komeroiden ovissa.

Saunan alkuperäiset ikkunat edellyttävät kunnostusta, ja 
niiden suojaksi oli kesällä 2019 laitettu vaahtomuovia.
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Petrolikellari

Petrolikellari on saunan ja majakan tapaan tehty saaren graniitista, mutta siitä puuttuu tiilira-
kenne, ja graniitti on kantavana ja ainoana rakenteena. Rakennus on säilynyt alkuperäisessä, 
vuoden 1907 asussaan, ja sen luoteisnurkassa on muistona Bengtskärin taistelusssa 1941 syn-
tynyt aukko. 

Rakennus on petrolikäyttöisestä lyhdystä luopumisen jälkeen (1941) ollut toisijaisella käy-
töllä varastona ja on hitaasti raunioitumassa.

Petrolikellarin graniitista 
ja betonikatosta koostuva 
rakenne raunioituu 
erittäin hitaasti. Kivien 
väliset laastisaumat ovat 
vähitellen varisseet pois. 
Rakennus on keskeisellä 
paikalla luodolla ja tärkeä 
osa majakan alkuperäistä 
ulkorakennusten 
kokonaisuutta.
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Makeavesisäiliö

Makeavesisäiliö on petrolikellarin tapaan rakennettu kantavana rakenteenaan saaren graniitti. 
Graniittirunko on alkuperäinen, vuodelta 1907, ja betonikatto on toteutettu vuosina 1942–
1943. Alkuaan rakennuksessa oli jyrkempi, puurakenteinen aumakatto ja kateaineena pelti. 
Vesisäiliö on yhä alkuperäisessä käytössään ja tärkeä osa sekä saaren toiminnassa olevaa infra-
struktuuria että rakennettua maisemaa ja ulkorakennusten kokonaisuutta. Makea vesi kerätään 
yhä 1900-luvun alun tapaan katoille satavasta sadevedestä.

Petrolikellari ja makeavesisäiliö 
kuvattuna pohjoisilta kallioilta ja 
majakan tornista.
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Makasiini

Makasiinin graniittinen kivijalka on vuodelta 1907, mutta itse puurakennus on uusittu use-
aan otteeseen. Kaikki puurakenteiset sivurakennukset tuhoutuivat Bengtskärin pommitusten 
27.7.1941 aiheuttamassa tulipalossa. Makasiini rakennettiin sodan jälkeen uudelleen vanhalle 
kivijalalle, ja rakennusta on sittemmin uusittu useaan otteeseen. Kattorakenteissa olevat piilu-
tut selkäpuut kuitenkin kertovat, että ainakin rakennusrungon vanhimpien rakenteiden osalta 
kyseessä on sodan jälkeen pystytetty sivurakennus. Pohjoisseinän ikkunat ovat todennäköisesti 
alkuperäiset 1940-luvulta.

Makasiinin nykyiset, vuoden 1999 myrskyn jälkeen laitetut paneloinnit ja pystyjaotukset 
nousdattavat tarkoin vuoden 1907 valokuvien mukaista jäsentelyä. Rakennuksessa on nykyisin 
varastoja, generaattori, sauna sekä yksi majakan henkilökunnan asuinhuone. Makasiinissa oli 
1990-luvulle saakka tiilikatto, joka on vaihdettu bitumikermiin viimeisimmässä korjauksessa.

Makasiini kuvattuna etelästä ja makeavesisäiliön katolta.
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Puuvaja

Puuvaja on ulkomitoiltaan samankokoinen kuin tälle kohtaa vuonna 1907 pystytetty puura-
kennus. Rakennus on pystytetty uudelleen sodan jälkeen ja rakenteista päätellen se on raken-
nettu uudelleen vielä tämänkin jälkeen. Nykyinen ulkovuoraus on makasiinin tapaan vuoden 
1999 myrskyn jälkeisistä korjauksista. 1990-luvulla rakennukseen on sisustettu kolme majoi-
tushuonetta, ja eteläseinän ikkunat on toteutettu tässä vaiheessa. Länsiseinän ikkunatyyppi on 
päärakennuksen jugentyyppiä ja lienee kierrätystavaraa majakkarakennuksesta. Rakennuksessa 
oli 1990-luvulle saakka tiilikatto, joka on vaihdettu bitumikermiin samaan aikaan kuin maka-
siinin katto.

Puuvaja kuvattuna etelästä. Ikkunat on tehty 1990-luvulla.

Juomavesisäiliö

Pieni betonirakenteinen juomavesisäiliö on toiminut majakan juomaveden lähteenä vuodesta 
1906 automatisointiin 1968 saakka. Säiliöön tuotiin vettä Rosalasta. 

Käymälä

Luodon käymälä on majakan historian aikana sijainnut useassa paikassa. Nykyinen käymälä on 
rakennettu 1990-luvun korjaustöiden yhteydessä.

Juomavesisäiliö (vas.), puuvaja ja käymälä.
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Kiinteät rakenteet ja ihmisen jäljet luodon kallioissa

Kiinteät rakenteet

Osa Bengtskärin majakkaluodon rakennus- ja kulttuurihistoriallista kokonaisuutta ovat saaren 
kiinteät rakenteet ja kalliohakkaukset. Osa niistä on yli satavuotiaina myös muinaismuistolain 
suojaamia kaiverroksia ja rakenteita.

Saaren vanhimmat kiinteät rakenteet ovat peräisin majakan rakentamisajalta. Vuodelta 
1906 peräisin olevat kivilouhosten jäljet löytyvät majakkaluodon länsipuolen satamasta (1). 
Tällöin kiveä louhittiin keskitetysti tältä alueelta, ja luodon silokalliot jätettiin muutoin siis-
teiksi ja koskemattomiksi. Räjäytystyömaiden jäljet ja siivoamattomat louhokset (7) ovat pe-
räisin vuosilta 1942–1943, jolloin luodon linnoittamisen ja juoksuhautojen toteuttamisessa oli 
ymmärrettävästi kiire.

Majakan aikaisiin kiinteisiin rakenteisiin kuuluvat (2) majakan ympäristöön tehdyt harmaa-
kivimuurit ja terassoinnit sekä niiden päällä kiertävä, alkuperäisen mallin mukaan 1990-luvulla 
uusittu valurautainen kaide ja terassille johtavat portaat.

Mielenkiintoinen, niin ikään rakentamisvuodelta (1906) peräisin oleva fragmentti, on kak-
si makasiinin itäpuolelle valettua majakkatornin porrasaskelmaa (3). Kysymys on mitä luul-
tavimmin ylijäämäaskelmista, jotka majakan muurarit ovat sommitelleet sopivaan kohtaan 
jälkipolvien ihmeteltäviksi.

Vuodelta 1914 on peräisin tälle paikalle siirretyn pajan betonisokkeli (4). Sokkelin päällä 
on osin vuosina 1942–1943 toteutetun bunkkerin sisäänkäynnin rakenteita. Kiinteänä raken-
teena pajan pohja on oven edessä sijainneine graniittiportaineen jäänne luodon kadonneesta 
rakennuskannasta.

Varsin suuri osa saaren kiinteistä rakenteista liittyy toiseen maailmansotaan. Luodon poh-
joisissa kallioissa on jälkiä suomalaisten patterien kohti Bengtskäriä 26.7.1941 ampumsta tyk-
kitulesta (5). Länsi- ja itäpuolen tykkiasemat, bunkkerit ja konekiväripesäkkeet (6), kallio-
louhokset (7), eteläosan juoksuhaudat (8) sekä konekivääripesäkkeiden kiinnikkeet tai niiden 
jäänteet (9) kertovat saaren historian lyhytaikaisesta mutta merkittävästä vaiheesta strategisena 
kohteena.

Satamatoimintoihin liittyvät kiinteät rakenteet ovat itärannan betonilaiturit (10) sekä ny-
kyiselle paikalleen vuonna 1921 valettu vetotelakka (11). Vuonna 2018 saaren eteläosaan on 
toteutettu uusi betonilaituri (12) Hangon laivaliikennettä varten.

Majakan 1990-luvun kunnostustöiden aikainen kiinteä rakenne on tavarakuljetuksia var-
ten vuonna 1993 valettu betonisilta (13). Vuonna 1999 majakkarakennuksen länsipuolelle on 
valettu helikopterikenttä (14). Saaren pohjoispuolella on kaksi betonista valettua kulkureittiä 
(15). Majakan eteläseinustalla on säilynyt myös nautofonin alusta (16).
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Vuoden 1906 louhos muodostaa saaren itäosaan pystysuoran jyrkänteen.

Vuosina 1942–1943 luoto linnoitettiin. Kiviä louhittiin mitä ilmeisimmin kiireessä mikä näkyy hukkaan 
menneen tavaran määränä ja luodolla yhä lojuvina louhoskasoina.
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Majakan valmistuttua sen ympäristöön toteutettiin harmaakivinen terassointi vuonna 1907. Terassin 
reunaa kiersi valurautakaide, jonka tolpat on uusittu 1992–1993. Vaakatangot lähtevät myrskyjen ja 
korroosion vuoksi säännöllisesti ”kävelemään”, ja niitä voi löytää luodon poukamista.

Terassoinnin pystytolpissa on koristeelliset nupit, 
jotka mukailevat alkuperäisiä tolppia. Nykyiset 
tolpat on valettu Salossa vuosiona 1992–1993.

Terassilta eteläpuoliselle kalliolle johtavat portaat.
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Makasiinin itäpuolelle vuonna 1906 valetut kaksi majakkatornin porrasaskelmaa, ilmeisesti 
ylijäämäaskelmia.

Pajan perustukset portaineen vuodelta 1914 ja vuosina 1942–1943 rakennetun bunkkerin sisäänkäynti. 
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Luodon eteläosaa. Etualalla sodanaikainen tykkiasema ja louhos (a). Edempänä poukaman oikealla 
puolen graniittiin louhittujen juoksuhautojen jäljet (b).

a

b
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Nykyiselle paikalleen vuonna 1921 siirretty 
vetotelakka.

Luodon rannat ovat täynnä eri-ikäisiä kiinnikkeitä, 
jotka korroosio vähitellen pyyhkii näkymättömiin.

Länsipuolen bunkkeri tunneleineen on luodon massiivisin kiinteä rakenne.
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Kalliohakkaukset

Luodolla on vähintään kolmattasataa kalliohakkausta, joista vanhin on vuodelta 1896 ja uu-
simmat aivan viimeaikaisia. Kalliohakkauksista vanhimmat ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä. 
Joukossa on jonkin verran majakan rakentamisajan 1906–1907 hakkauksia, jotka ovat sääeroo-
sion vuoksi jo kuluneita.

Kalliohakkauksia on joka puolella luotoa, mutta selkeimmät tihentymät ovat satama-aluei-
den läheisyydessä ja majakkarakennuksen eteläpuolisilla kallioilla, mistä löytyvät myös luodon 
näyttävimmät, taiteellisesti kunnianhimoisimmat hakkaukset. Taidokkaimmat hakkaukset 
ajoittuvat 1940- ja 1950-luvuille, ja niissä on sekä taitavasti toteutettuja kuva-aiheita että typo-
grafiaa.

Uudemmissa kalliohakkauksissa dominoivat nimikirjaimet, jotka on useinmiten tehty kii-
reessä ja kömpelösti. Joukossa on joitain uudempiakin viitseliäästi tehtyjä hakkauksia. Monissa 
uudemmissa hakkauksissa toistuu majakkarakennuksen eteläjulkisivun luonnosmainen hah-
motelma, mikä on kalliohakkausten suosituin kuva-aihe.

Kalliohakkaukset muodostavat katkeamattoman ajallisen jatkumon, ”graniittisen vieraskir-
jan” Paula Wilsonin käyttämää ilmaisua lainaten. Saaren nykyiset matkailijamäärät ovat kui-
tenkin niin suuria, että tradition laajamittainen jatkuminen ei ole toivottavaa. Tällä hetkellä 
luodon graniitista nousevat yhä selvästi esiin vanhemmat ja taidokkaasti tehdyt hakkaukset.

Bengtskärin tunnetuin, sotilaskotisisarta esittävä kaiverros jatkosodan ajalta.
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Kalliohakkaus Bengtskärin taitelua edeltävältä tai 
aivan sen jälkeiseltä ajalta vuodelta 1941.

Nimikirjaimet vuodelta 1928.

Kaksi hakkausta, ylempi ilman päiväystä, typografian perusteella 1900-luvun jälkipuoliskolta.
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Vuoden 1906 louhokseen tehtyjä uudempia, 
kömpelöitä nimikirjaimia ja etunimiä.

Kalliohakkaus vuodelta 2001.

Majakkaa esittävä kalliohakkaus 2000-luvun 
alkupuoliskolta.

Usko, toivo, rakkaus -teemainen kalliohakkaus 
toisen maailmansodan ajalta.
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Arvot ja merkitykset sekä restauroinnin 
avaintekijät

Suojelustatus
Majakkaluodon, sen rakennusten ja kiinteiden rakenteiden suojelun ja restauroinnin reunaeh-
dot ovat korkeimmat mahdolliset mitä Suomessa voi olla. Majakkaluoto on kokonaisuudes-
saan valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY, 2010), ja majakkara-
kennus ja sauna on suojeltu kattavin kriteerein lain rakennusperinnön suojelemisesta nojalla 
vuonna 2019. Lisäksi luodon rakennusten suojelusta määrätään maakuntakaavassa ja ranta-
osayleiskaavassa.

Majakkarakennuksen ja saunan sekä niiden ympäristön keväällä 2019 annettu suojelumää-
räys käsittää seuraavat osiot:

1. Suojeltuja rakennuksia ei saa purkaa. Majakkaluotoa rakennuksineen, rakenteineen ja 
ympäristöineen tulee hoitaa ja käyttää niin, että kokonaisuuden kulttuurihistoriallinen 
arvo säilyy. Korjaus- ja muutostöiden tulee perustua luodon rakennuskannan, histo-
rian, alkuperäistoteutuksen, muutosvaiheiden ja säilyneisyyden hyvään tuntemukseen.

2. Majakan ja saunan ulkoasu, kiinteä sisustus ja rakennusrunko sekä siihen kuuluvat al-
kuperäiset tai niitä vastaavat rakennusosat, yksityiskohdat ja materiaalit tulee säilyttää.

3. Majakan ja saunan sisätilojen alkuperäiset huonetilat ja tilajako sekä kiinteä sisustus ja 
majakan käytön historiaan liittyvät laitteet on säilytettävä. Sisätiloissa voidaan tehdä ra-
kennuksen matkailutoimintaa tukevia, tilojen ominaispiirteisiin soveltuvia muutoksia.

4. Majakan ja saunan rakennusosia tulee korjata ja tarvittaessa uusia siten, että rakenteet, 
materiaalit ja työtavat vastaavat säilynyttä alkuperäistoteutusta tai ovat muuten raken-
nuksen ominaispiirteisiin sopivia.

5. Muutoksissa ja rakentamis- ja korjaustöissä on asiantuntijana kuultava Museovirastoa. 
Museovirastolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita suojelumääräysten soveltamisesta.

6. Luovuttaessaan suojeltavaksi määrätyn rakennuksen tai kysymyksessä olevan kiinteis-
tön kokonaan tai osittain, luovuttajan on luovutuskirjaan otettavalla maininnalla tai 
muutoin todistettavasti ilmoitettava saajalle tästä päätöksestä.

7. Jos suojeltavaksi määrätty rakennus on vahingoittunut tai tuhoutunut, rakennuksen 
omistajan on ilmoitettava siitä viipymättä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

8. Lisäksi on noudatettava mitä laissa rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) on 
vielä säädetty

Seuraavassa esitetään yhteenveto ja analyysi niistä tässä selvityksessä esiin tulleista tekijöistä, 
jotka täsmentävät suojelumääräysten merkitystä ja kohdentamista sekä luovat pohjan luodon 
rakennuskannan historian ja arvojen tunnistamiselle ja pitkäjänteiselle vaalimiselle. 
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Bengtskär on Suomen ainoa selvästi kansallisromantiikkaa eli jugendia edustava majakka. Tekniikan 
hallitseva osa ja rakennusrungon säänkestävyyden periaate enteilevät funktionalistista ajattelua. 
Sumutorven aukko on osa majakan arkkitehtuuria, ja siitä on tehty eteläjulkisivun päämotiivi. 
Valohuoneen rautainen runko kestää esteettisesti hyvin alati uudistuvan teknologian ja tukiasemien 
muotokielen. Muuttuva, sähkömagneettista spektriä käyttävä teknologia on ollut osa majakan 
arkkitehtuuria alusta asti.
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Majakan arkkitehtuuri ja rakennushistorialliset erityispiirteet
Majakan arkkitehtuurin keskeiset arvotekijät liittyvät rakennuksen yksilölliseen muotoon ja 
hahmoon, kansallisromantiikan tai jugendin soveltamiseen majakka-arkkitehtuuriin sekä ra-
kennuksen detaljiikkaan. Sen arkkitehtuurin arvot ulottuvat mittakaavan ääripäistä toiseen: 
rakennuksen aavaa merimaisemaa hallitsevasta muodosta vetimiin, kaiteisiin ja laitteisiin.

 Majakkarakennus ja sauna ovat rakennusrungon osalta alkuperäisiä. Tyylillisesti graniit-
tiverhous kytkeytyy moniin muihin vastaavan aikakauden kansallisromantiikkaa tai jugendia 
edustaviin rakennuksiin, tunnetuimpina Kansallismuseo (1905) ja Kansallisteatteri (1902). 
Bengtskärin majakan tapauksessa graniittiverhouksesta tekee erityisen sen tekninen funktio 
kantavaa tiilirakennetta suojaavana kuorirakenteena. Luodolta louhitussa graniitissa yhdistyvät 
poikkeuksellisella tavalla arkkitehtuurityyli ja haastaviin olosuhteisiin valittu tekninen ratkaisu. 
Tyylihistoriallisesti ja Suomen arkkitehtuurin historian näkökulmasta majakan suunnittelu ja 
rakentaminen kolmine suunnitelmineen (1897, 1902, 1906) sijoittuu merkittävään ja nope-
aan tyylilliseen ja arkkitehtuuri-ideologiseen taitekohtaan, jonka seurauksena myös majakkara-
kennuksen tyyli vaihtui uusrenessanssista kansallisromantiikkaan tai jugendiin. 

Majakkarakennuksella on omaleimainen ja ainutlaatuinen hahmo, joka pohjautuu raken-
tamisajankohdan tekniikalle annettuun rooliin arkkitehtuurin lähtökohtana. Sumusireenin 
aukko hallitsee majakan eteläjulkisivua, ja se luo koko rakennukselle yksilöllisen hahmon. Rat-
kaisu sijoittaa sumusireeni majakkarakennuksen sisään keskeiselle paikalle johtui todennäköi-
sesti luodon haastavista olosuhteista, mutta samalla muutospiirustukset vuonna 1906 tehnyt 
arkkitehtiylioppilas Harald Andersin muotoili teknisestä välttämättömyydestä arkkitehtoni-
sen aiheen. Vuonna 2013 toteutettu alkuperäisiä suojaluukkuja imitoiva ikkunan puitejaotus 
on palauttanut majakan alkuperäisen arkkitehtuurin hahmoa. Lyhtyä ympäröivä valohuone 
ja sumusireenin aukko muodostavat majakkarakennuksen estetiikan ja arkkitehtuurin kiinto-
pisteet, jotka korostavat rakennustyypin omalaatuista roolia rakennuksen ja teknisen laitteen 
välimuotona.

Majakan arkkitehtuurin arvojen merkittävimpiä seikkoja ovat kokonaishahmon ohella 
ikkunat puitejaotuksineen, tornin portaikko ja kaide sekä valohuoneen valurautainen kanta-
va rakenne ja metallisten rakennusosien kokonaisuus. Valohuoneen rakenteet ovat säilyneet 
metalli- ja valurautaosienosien ohella puupaneeleita ja ilmanvaihtoventtiileitä myöten vuoden 
1906 asussa.

Rakennushistoriallisesti majakan merkitys liittyy vuoden 1906 rakennustyömaan infra-
struktuuriin ja nopeaan rakentamiseen, joka oli haastavissa olosuhteissa poikkeuksellinen tai-
donnäyte. Rakennushistoriallisiin arvoihin kuuluu myös majakan julkisivujen ja osin sisäti-
lojen alkuperäisyys tai 1990-luvulla tapahtunut kunnostus alkuperäisiä ratkaisua ja väritystä 
kunnioittaen ja mukaillen.
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Sisätilat ja rakennuksen historiallinen käsitettävyys
Majakan sisätilat ovat säilyneet väliseinien osalta miltei kokonaan vuoden 1906 alkuperäisessä 
muodossaan. Huonetilojen alkuperäiset käyttötarkoitukset eivät kuitenkaan, majakkatornia 
lukuun ottamatta, enää ole käsitettävissä itse rakennuksesta. Museoitu majakkamestarin keit-
tiö ja asunto antavat käsityksen keittiön ja huoneen asunnosta, mutta asuinsiiven alkuperäinen 
viidestä asunnosta koostunut tilaratkaisu ei muutoin ole ymmärrettävissä perehtymättä alku-
peräispiirustuksiin.

Keskeisiä majakan historialliseen käsitettävyyteen liittyviä tekijöitä ovat myös entisten tek-
nisten tilojen saavutettavuus (nykyään kahvilana oleva konehuone), esillä olevat tekniset lait-
teet kuten vanhat linssirummut sekä valohuoneen avoimuus yleisölle. Majakan pohjakerroksen 
ja tornin arkkitehtuurin ja detaljiikan viehätys muodostuu osin teknisten laitteiden kerronnal-
lisesta voimasta itsestään: valohuone ei kaipaa kylttejä tai selitystekstejä. Asuinosassa tilojen 
alkuperäisistä käyttötarkoituksista kertovia huomaamattomia ja kevyitä opasteita, linkitettyä 
koodeja tai muuta tilojen käyttötarkoitusten historiaa selittävää tausta-aineistoa voisi harkita. 

Muutamissa huoneissa kiinteän sisustuksen jäljet kertovat majakan huoneiden alkuperäisistä 
käyttötarkoituksista. 
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Kysymys rakennusosien alkuperäisyydestä
Yksi tärkeimmistä majakan arkkitehtuurin arvoista on rakennusosien jatkuva huolto ja ylläpi-
to, joka on välttämätön edellytys puu- ja metalliosien säilymiselle sääoloiltaan kenties Suomen 
haastavimmassa paikassa. Alkuperäisyyden käsite on Bengtskärin tapauksessa paljon vaikeampi 
kuin lähes missä tahansa muussa suomalaisessa rakennuksessa, sillä sääolot ja sijainti kiihdyttä-
vät rakennusosien eroosion, lahoamisen ja korroosion moninkertaiseen nopeuteen verrattuna 
mantereella sijaitseviin rakennuksiin.

Alkuperäisyyttä täytyykin Bengtskärin majakan tapauksessa tarkastella enemmän raken-
nusosia ylläpitävänä prosessina kuin rakennusosien materiaalisena alkuperäisyytenä. Tällä on 
erityistä merkitystä ajatellen rakennuksen jatkuvaa ja vähittäistä ylläpitoa sekä menneisyyden 
että tulevaisuuden ja pitkäjänteisen jatkuvan restauroinnin näkökulmasta. Näin ollen luodon 
rakennusten, erityisesti majakkarakennuksen ja saunan, ylläpidossa ja restauroinnissa tärkeään 
osaan nousevat perinteiset työmenetelmät sekä alkuperäisyyden ja autenttisuuden käsitteiden 
jatkuva ja riittävä pohtiminen. Majakan rakennusosien autenttisuutta ja alkuperäisyyttä vaali-
vaa kunnostusta on osaltaan auttanut ja auttaa tulevaisuudessa syrjäisen sijainnin ja kuljetus-
kustannusten aiheuttama luontainen tarve uusia vain välttämätön ja kierrättää mahdollisim-
man suuri osa käyttökelpoisesta rakennustavarasta.

Kriittisimpiä ja nopeimmin kuluvia rakennusosia majakan julkisivuissa ovat ikkunat sekä 
valohuoneen rautaosat. Yhtä lailla graniittiverhoilun saumaus edellyttää säännöllistä seurantaa, 
sillä julkisivun sisään pääsevä vesi aiheuttaa varsin nopeasti kosteutta sisärappaukseen, joka 
ennen pitkää irtoilee seinistä.

Ikkunat kertovat havainnollisesti, miten rakennuksen elinkaari kulkee Bengtskärin 
majakalla moninkertaisella nopeudella verratttuna mantereen suojissa oleviin rakennuksiin. 
Autenttisuuden ja alkuperäisyyden vaatimuksissa korostuu ylläpidon ja restauroinnin prosessi 
ja jatkuvuus.
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Talotekniikka ja tekniset laitteet
Majakkarakennukset ja saunan arkkitehtonisiin arvoihin kuuluvat myös käytössä olevat ja käy-
töstä poistetut talotekniset järjestelmät. Keskeisin ja tärkein vuodesta 1906 käytössä ollut ta-
lotekniikan osa-alue on painovoimainen ilmanvaihto. Kanavineen ja säilyneine alkuperäisine 
venttiileineen se on muodostaa osan rakennuksen arkkitehtuurihistoriallisista arvoista. Lisäksi 
painovoimainen ilmanvaihto on haastavissa oloissa yhä toimiva ja todennäköisesti ainoa toi-
miva ratkaisu. 

Alkuperäiset lämmityslaitteet, kaakeliuunit, on ullakkohuonetta lukuun ottamatta purettu 
jo vuonna 1928 sekä viimeistään 1940-luvulla, jolloin rakennukseen asennettiin ensin hiili-
lämmitteinen ja sodan jälkeen öljykäyttöinen keskuslämmitys. 

Majakan toimintaan liittyvistä teknisistä laitteista on 1900-luvun alusta jäljellä ainoastaan 
konehuoneen siltanosturi ja vuonna 1906 asennettu kellokoneisto, joka on piilossa linssistön 
jalustan sisällä. Myöhempien vaiheiden ja valolaitteiden tekniikkaa valohuoneessa ei enää ole 
lukuun ottamatta vuonna 1984 asennettuja sähkölyhtyjä ja majakkalinssi pyörittävää mootto-
ria. 1990-luvulla valohuoneeseen asennettu museolinssi on tilan tunnelmallisuuden ja vaikut-
tavuuden kannalta olennainen, vaikka linssistö ei lyhdyttömänä ole toiminnassa.

Kulttuuri- ja sosiaalihistorialliset arvot
Kulttuurihistoriallisilla arvoilla tarkoitetaan sellaisia rakennettuun ympäristöön liittyviä mer-
kityksiä ja arvoja, jotka kiteytyvät rakennuksiin ja paikkoihin mutta ovat kollektiivisesti muis-
tettuja ja kuviteltuja, tieteellisen tutkimuksen avulla rakennettuja tai fiktion ja kerronnan tuot-
tamia.

Merkittävimmät Bengtskärin luodon rakennettuun ympäristöön liittyvät kulttuurihisto-
rialliset arvot ovat seuraavat: 

•	 majakkarakennuksen pääosin hävinnyt merkitys meriväylien ja paikallisten merenkul-
kijoiden maantieteellisenä ja maisemallisena kiintopisteenä ja merenkulun historian 
paikkana

•	 Bengtskärin majakka 1900-luvun alun autonomisen Suomen merenkulun arkkitehtuu-
rin ja teknologian lippulaivana

•	 majakkarakennuksen ja ulkorakennusten kertovuus luodolla eläneen suurehkon yhtei-
sön paikkana ja kotina sekä henkilöhistoriallisena kohteena

•	 majakkaluodon elämään liittyvä aineeton kulttuuriperintö, kirjalliset lähteet, tarinat 
ja viimeisimpänä kerrostumana saaren neljännesvuosisadan kestänyt historia matkai-
lukohteena

•	 majakan merkitys strategisena kohteena, taistelupaikkana (1914–1919 ja 1939–1944) 
ja sodankäynnin tarinapaikkana 

•	 luodon kiinteät rakenteet ja ihmisen kallioon tekemät jäljet lain suojaamina muinais-
jäännöksinä ja arkeologisena kulttuuriperintönä

Majakan linssistö ja valohuone kesällä 1996. HKT-arkisto.

Bengtskärin taistelun 1941 jättämiä jälkiä luodon pohjoisilla kallioilla.
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Maisema, majakkaluoto ja paikan henki
Bengtskärin maisema, aavasta avomerestä kohoava rakennusmassa, on poikkeuksellisen vaiku-
tusvoimainen näky ympäristönsä ainoana ihmisen luomuksena. Luotoa lähestyttäessä majakka 
on hallitseva maisemaelementti ja lähes ainoa maamerkki. Luodolta erottuvat vähitellen pie-
nimittakaavaiset ulkorakennukset ja majakan graniittinen, luodon luonnonmateriaalista jalos-
tettu rakennus.

Luodon maisema kestäisi hyvin vähän lisäyksiä menettämättä tätä majakkarakennuksen 
mittakaavan sekä luonnonmaiseman ja rakennuksen välistä herkkää jännitettä. Mahdolliset 
tulevaisuuden energiaratkaisut ja mahdolliset välttämättömät lisärakennukset tulee suunnitella 
siten, että ne asettuvat mahdollisimman harmonisesti tämänhetkiseen maisemakokonaisuuteen. 
Saaren graniitin käyttö mahdollisissa välttämättömissä lisärakennuksissa voisi olla yksi keino 
luoda uutta arkkitehtuuria käyttäen majakan ja luodon arkkitehtuurin alkuperäistä ideaa.

Majakkaluodon kiinteät rakenteet ja kalliohakkaukset ovat varsin keskeinen osa luodon 
kulttuuriperintöä. Sataa vuotta vanhemmat rakenteet ja kalliohakkaukset ovat muinaismuis-
tolain suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Sodanaikaiset tykkitulen jäljet ja bunkkeroinnit 
ovat graniittiin piirtyneitä arpia, joilla on tärkeä merkitys osana saaren kulttuurihistoriaa so-
dankäynnin kertomusten paikkana.

Bengtskärin eksoottinen, syrjäinen sijainti ja avomeren ankaria olosuhteita uhmaava, gra-
niittinen arkkitehtuuri luovat majakalle omintakeisen paikan hengen. Bengtskärin ainutlaa-
tuinen tunnelma kehkeytyy pitkälti luonnonmaiseman ja rakennusperinnön ainutlaatuisista 
arvoista. Niiden vaalimisen laiminlyönti tekee tyhjäksi jokaisen investoinnin saaren rakennuk-
siin, infrastruktuuriin ja energiajärjestelmiin, joiden ainoa tehtävä on palvella rakennusperin-
nön ja historiallisen paikan säilymistä ja saavutettavuutta. Bengtskärin majakan tapauksessa 
vaikeasti mitattavien kulttuuristen, arkkitehtonisten ja luonnonympäristön arvojen taloudelli-
nen ulottuvuus nousee saaren syrjäisen sijainnin vuoksi poikkeuksellisen konkreettisesti esiin. 

Majakka on aavan merimaiseman hallitseva maisemaelementti. Luotoa lähestyttäessä 
majakkarakennuksen hienopiirteinen, luodon luonnonmateriaalista jalostettu arkkitehtuuri 
paljastaa yksityiskohtansa vähitellen.
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Läntiset kalliot majakan rakennustöiden aikaan kesällä 1906 ja kesällä 2019. Ylempi kuva Sjöhistoriska 
institutet vid Åbo Akademi.
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Lopuksi
Tämä selvitys palvelee toivon mukaan majakan arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristön merki-
tyksistä kiinnostuneita tahoja mahdollisimman pitkään. Rakennussuojelussa ja restauroinnissa 
on muistettava, että arvot, arvostukset ja ohjeistukset ovat yhden aikakauden ajatusrakennel-
mia. Ne vanhenevat niin kuin ne luonut sukupolvi, muuttuvat vanhanaikaisiksi, joskus jopa 
päätyvät hyvää tarkoittaneiden periaatteidensa irvikuviksi. 

Rakennuksen restauroinnin parhaat käytännöt syntyvät käsityön ja ajatustyön yhdistyessä. 
Kohteen säilyttämisen ja restauroinnin perusteita on jatkuvasti pohdittava uudelleen ja peilat-
tava jatkuvasti ja kriitisesti aikakauden vallitseviin käsityksiin restauroinnista. Siksi on viisasta 
olla antamatta tarkkoja ohjeita restaurointiin. Arkkitehti ja restaurointifilosofi Albert Reginald 
Powys on kiteyttänyt tämän seuraavasti: ”Olen tullut siihen tulokseen, että rakennusten suo-
jelun ei tule perustua ehdottomiin sääntöihin, sillä silloin kun niitä sovelletaan, päädytään 
väkisin tilanteisiin, joissa ne eivät toimi” (A. R. Powys: Repair of Ancient Buildings, 1929).

Vuonna 1969, vasta autioksi jätetyllä majakalla, olisi ollut mahdotonta ennustaa majak-
katornin nykyinen käyttötarkoitus tietoliikenteen tukiasemien alustana, varsin erikoinen idea 
luoda majakasta matkailukohde ja vähintäänkin vaikea nähdä ennalta, millaisia Bengtskärin 
majakan piirteitä viidenkymmenen vuoden kuluttua arvostetaan ja suojellaan lainsäädännöl-
lä. Yhtä lailla nyt on haastavaa arvioida, millaisia ehkä ovat Bengtskäriin majakkaan liittyvät 
esteettiset, historialliset ja toiminnalliset arvot 2060-luvun lopun maailmassa, ja mihin niistä 
ihmiskunnalla on mahdollisuuksia ja resursseja keskittyä.

Yleisöopastus majakalla kesällä 2019. Bengtskärin majakka on kaikkien saavutettavissa 
ainoastaan sen vuoksi, että luodon ja rakennetun ympäristön ainutlaatuisuus ja paikan henki 
houkuttelee vuosittain saarelle riittävästi matkailijoita ja luo edellytykset matkailuelinkeinolle. 
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Pohjakerros

2. kerros

Sumusireenin konehuone

Näyttelytila / kahvila
Leivintupa

Kattilahuone

Puuvarasto

Öljysäiliöhuone

Varasto

Näyttelytila

Verstas

Generaattori-
huone

Varasto

Varasto

Työhuone

Kahvila / ravintola

Eteinen

Näyttelytila / kahvila

Majakanvartijan huone

Museohuone

Majakanvartijan keittiö

Museohuone

Majakanvar-
tijan keittiö

Keittiö
Majakanvartijan huone

Varasto

Sumusi-
reeninhoita-

jan keittiö

Majoitushuo-
ne ”Sjöman”

Sumusireeninhoitajan 
huone

Majoitushuone

1906

2019
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3. kerros

Ullakko

Majakkamestarin huone

Majoitushuone ”Luther”

Majakkamestatin sali

Kokoustila ”Granö-sali”

Majakkamestarin keittiö

Majoitushuone ”Laine”

Majakka-
mestarin 

huone

Majoitus-
huone 

”Granholm”

Majakanvartijan 
keittiö

Majoitushuone 
”Lindebrand”

Majakanvar-
tijan huone

Majoitus-
huone 

”Andersin”

Eteinen

Aula / olohuone

WC

Asuinhuone

Asuinhuone

Ullakko

Henkilökunnan tiloja







Saaristomeren uloimmalla luodolla sijaitseva Bengtskär on 
yksi Suomen tunnetuimmista majakoista. Vuonna 1906 

ulkosaariston äärimmäiselle luodolle rakennettu majakka on 
kansallisesti merkittävä arkkitehtuurihistoriallinen monumentti. 

Tässä rakennushistoriaselvityksessä tarkastellaan Bengtskärin 
majakan suunnittelua, arkkitehtuuria, rakentamista sekä majakan 

rakennusperinnön ja historian arvoja. Selvitys on tarkoitettu käsikirjaksi 
majakan ja luodon rakennuskannan ja rakenteiden tuntemukseen, 
suojeluun ja restaurointiin. Selvitys on tarkoitettu myös majakan 
rakennushistoriasta ja arkkitehtuurista kiinnostuneelle yleisölle.
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