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Suuntanumerot Ahvenanmaalle:
Suomesta 018 • Ruotsista +358 18

Ahvenanmaalla museot ja nähtävyydet ovat tiheässä.
Suuret erikoismuseot, pienet kotiseutumuseot ja esinekokoelmat  

elävöittävät Ahvenanmaan kiehtovaa historiaa. Suurimmat museot  
ovat avoinna ympäri vuoden, mutta useimmissa museoissa  

voi vierailla tilauksesta myös sesongin ulkopuolella.

2023

Museot  
Ahvenanmaalla



10 € / 8 €Yhdistelmälippu 
Kastelholman linna & Vita Björn + Ahvenanmaan Kulttuurihistoriallinen museo & Ahvenanmaan 

Kaksi museota saman katon alla yli 1000m2:n näyttelytiloissa
1. Ahvenanmaan kulttuurihistoriallinen 
museo
Tervetuloa kiehtovalle aikamatkalle Ahvenanmaan 
historiaan! Perusnäyttely kertoo Ahvenanmaan 
vaiherikkaasta historiasta 7500 vuoden ajalta, 
mutta myös arkipäivän elämästä, leikeistä 
ja juhlista. Museossa voi tutustua esimerkiksi 
kivikauden ihmisen luurankoon, Suomen 
vanhimpiin keskiaikaisiin lasimaalauksiin ja 
merenpohjasta löytyneisiin sampanjapulloihin. 
Museossa on myös vaihtuvia näyttelyjä. Lisätietoja 
kotisivuilla www.museum.ax

1. Ahvenanmaan taidemuseo
Tule ja tutustu Ahvenanmaan taidemuseon 
monipuolisiin taidekokoelmiin. Koe aisteja 
hiveleviä taide-elämyksiä ja näe, miten eri 
aikakausien teokset täydentävät toisiaan ja 
käyvät vuoropuhelua keskenään. Taidemuseossa 
on myös vaihtuvia erikoisnäyttelyjä, jotka tarjoavat 
vieraille uusia taidevaikutelmia. Tutustu taiteen 
laajaan kirjoon ja sukella maalausten, veistosten 
ja installaatioiden maailmaan. Tervetuloa! 
Lisätietoja tämänhetkisistä näyttelyistä kotisivuilla 
www.museum.ax

AVOINNA
Toukokuu–elokuu päivittäin 10.00–17.00, 
syyskuu-huhtikuu suljettu maanantaisin,  
tiistai–sunnuntai 11.00–17.00,  
torstai 11.00–19.00

PÄÄSYMAKSU
Pääsymaksu kattaa sekä Kulttuurihistoriallisen 
museon että Ahvenanmaan taidemuseon.
Vapaa pääsy kuukauden ensimmäisenä 
torstaina.
Alle 17-vuotiaat ilmaiseksi 
Opiskelijat, eläkeläiset 5 €  
Aikuiset 8 €  
Vuosikortti: aikuinen 20 €, 7–17-vuotiaat/opiskelijat/
eläkeläiset 15 €. Vuosikortti on voimassa 12 
kuukautta ostopäivästä.

RYHMÄT
Yli 10 hengen ryhmille 20% alennus, kun maksu 
suoritetaan suoraan kassalle yhtenä maksuna, ei 
laskutettuna. 
Jälleenmyyjien ryhmävoucher-alennus 20% 
(ennakkoon ostettuna)

Varaukset +358 (0)18 25426 
info@museum.ax

OPASTUKSET
Ennakkoon varattu opastus 
1–9 hengen ryhmät 30 €/tunti 
10–19 hengen ryhmät 40 €/tunti 
20–30 hengen ryhmät 50 €/tunti

www.museum.ax

Suuntanumerot Ahvenanmaalle: Suomesta 018 • Ruotsista +358 18

Kesälippu (toukokuu–syyskuu) Kastelholman linna & Vita Björn + Ahvenanmaan 
kulttuurihistoriallinen museo & Ahvenanmaan taidemuseo  + Bomarsundin vierailukeskus 15 € /10 €
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1. Ahvenanmaan merenkulkumuseo
Ahvenanmaan merenkulkumuseossa esitellään 
meren ja merenkulun vaikutusta Ahvenanmaan 
yhteiskunnan kehitykseen ja ahvenanmaalaisten 
elämään. Tutustu maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuisiin kokoelmiin, jotka kertovat elävästi 
eilispäivän ihmisistä kaukana maailman merillä 
ja kotiväestä – tarinoita surusta ja kaipauksesta, 
löytöretkistä, toveruudesta, arkipäivästä ja 
dramaattisista havereista seitsemällä merellä ja 
saariston kotivesillä. 
Koko perheen museossa voi osallistua 
aarrejahtiin, nähdä aidon merirosvolipun ja 
tutustua Ruby-laivarotan pienoisnäyttelyihin, jotka 
löytyvät Rubyn hauskoista rotankoloista museon 
eri osista. Lapsille on myös mielikuvitusta kiehtova 
leikkihuone ”Ruby ja meri”.

Pommern
Museolaiva Pommernilla pääsee 
purjehdusmatkalle maailman ympäri ankkuria 
nostamatta. Sukella 1930-luvun merimiesten 
arkipäivään ja osallistu Pommernin jokavuotiselle 
matkalle vehnäreitillä Australiaan ja takaisin. 
Salakuuntele miehistön jäsenten mietteitä, 
osallistu merimiestöihin ja koe, miltä tuntuu 
purjehtia säiden armoilla. Purjelaiva Pommern 
tarjoaa ainutlaatuisen vierailuelämyksen.
 
AVOINNA
Ahvenanmaan merenkulkumuseo on avoinna  
vuoden ympäri. 
Kesäkuu–elokuu 10.00–17.00, 
syyskuu–toukokuu 11.00–16.00 
 
Pommern on avoinna kesäkuu–elokuu 10.00–17.00, 
toukokuu ja syyskuu 11.00–16.00. Pommern on 
suljettu lokakuusta huhtikuuhun.

PÄÄSYMAKSU
Lippu on voimassa sekä Ahvenanmaan 
merenkulkumuseossa että Pommern-laivassa.
Aikuiset 15 € 
Eläkeläiset 10 € 
Opiskelijat 10 €  
7–17-v. lapset 10 €  
Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi

RYHMÄT, VÄHINTÄÄN 10 HENKILÖÄ
Aikuiset 12 €  
Eläkeläiset, opiskelijat 8 € 
7–17-vuotiaat 8 €
Ryhmähinnat koskevat yli 10 hengen ryhmiä, kun 
ryhmän pääsymaksu suoritetaan kertamaksuna. 
Ilmoitattehan  suuremman ryhmän vierailusta 
etukäteen. 

OPASTUS
1–30 henkilöä 80 €/opastus + pääsymaksu. 
Opastus on varattava etukäteen.

www.sjofartsmuseum.ax  
www.pommern.ax
Puh. +358 (0)18 19930
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1. Maarianhaminan museo ja 
pienoismalli  
Museon tavoitteena on edistää sekä paikallisten 
että vieraiden kiinnostusta kaupunkia ja sen 
historiaa kohtaan. Päänähtävyytenä on 1920-
luvun Maarianhaminaa esittävä pienoismalli, 
johon eläkeläisten Nybyggarne-ryhmä on 
rakentanut yli 600 rakennusta mittakaavassa 
1:100 cm. Talojen lukuisat yksityiskohdat, katujen 
ja puutarhojen istutukset, ihmiset, eläimet, laivat 
ja autot luovat pienoismallista ainutlaatuisen ja 
elävän kokonaisuuden. 
Kaupungin pienoismallin yhteydessä on galleria, 
jonka kesänäyttelyssä 2023 esitellään kaupungin 
viheralueita historiallisesta perspektiivistä 
sekä niiden merkitystä kaupunkilaisten 
virkistyskohteina.
Museota ylläpitää Miniatyrstadens vänner 
-yhdistys. 

AVOINNA: 12.6.–13.8. klo 12.00–15.00 tiistai–sunnuntai, 
sulj. juhannusviikonloppuna. Ryhmäopastukset 
sopimuksen mukaan.

PÄÄSYMAKSU: Vapaa pääsy. Esteetön museo. 

Varaukset ja tiedustelut: Maarianhaminan 
eläkeläisyhdistyksen Nybyggarne-ryhmä,  
Sten Hansen puh. +358 (0)18 22644 tai Ralph 
E. Sjöholm, +358 (0)400 723808. Vieraat voivat 
lähettää myös tekstiviestin tai ottaa yhteyttä 
Facebook-sivun ”Mariehamnsmuseet med 
Modellstadenin” kautta.
Ålandsvägen 42 (Mathis-Hallenin alakerrassa).
 
www.mariehamnsmuseet.hembygd.fi  
www.mariehamn.ax/kultur-och-bibliotek/
kulturarv/mariehamnsmuseet

1. Ahvenanmaan Emigrantti-Instituutti 
Ahvenanmaan siirtolaisinstituutti auttaa 
siirtolaishistorian tutkimisessa. Esillä on pieni 
perusnäyttely.

AVOINNA 
Arkisin klo 12.00–16.00 ja sopimuksen mukaan.

PÄÄSYMAKSU 
Vapaa pääsy

Norra Esplanadgatan 5, Mariehamn
Puh. +358 (0)18-13325 
S-posti: emi.inst@aland.net
www.eminst.net
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2. Eckerön posti- ja tullitalo
Eckerön posti- ja tullitalo sijaitsee luonnonkauniissa 
maisemassa Eckerölinjenin satamaterminaalin 
lähellä ja on avoinna sesongin aikana. 
Päärakennuksen näyttelyissä on esillä 
ahvenanmaalaisia taidekäsitöitä ja designia 
sekä postitalon historiaa. Museokaupassa on 
monipuolinen valikoima paikallisia taidekäsitöitä 
ja artesaanimakeisia. Rakennuksen kiehtovaan 
historiaan ja näyttelyihin voi tutustua myös 
opastuksilla, jotka voi varata etukäteen. 
Arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelema posti- 
ja tullitalo valmistui vuonna 1828. Valtiovaltaa 
edustava talo oli ensimmäinen pysähdyspaikka 
Ahvenanmereltä saapuville matkalaisille. Talo 
toimi postimestarin ja tullimiehen asuntona ja 
työpaikkana noin sadan vuoden ajan. 
Jätä postikorttisi ja kirjeesi postitalon postilaatikkoon, 
niin saat niihin posti- ja tullitalon oman 
alkuperäisleiman!

AVOINNA
6.5.–24.9. päivittäin 10.00–18.00 
Vapaa pääsy päärakennukseen.
Ennakkoon varatut ryhmäopastukset, n. 45 min.  
1–9 hengen ryhmät 30 € 
10–19 hengen ryhmät 40 €   
20–30 hengen ryhmät 50 €  

www.postochtullhuset.ax

2. Ahvenanmaan metsästys- ja 
kalastusmuseo
Museorakennus sijaitsee Käringsundin 
luonnonkauniin kalasataman historiaa huokuvilla 
punagraniittisilla silokallioilla. Arkkitehti Folke 
Wickströmin suunnittelema rakennuskokonaisuus 
muistuttaa ranta-aittojen rykelmää. 
Metsästykseen ja kalastukseen liittyvät kokoelmat 
ja täytetyt eläimet kertovat Ahvenanmaan 
eilispäivän, nykypäivän sekä huomisen 
saaristolaiselämästä, luonnosta ja kulttuurista. 
Perusnäyttely tarjoaa vieraille kiehtovan 
katsauksen saaristolaiselämään, hylkeenpyyntiin, 
nuottakalastukseen ja merilintujen 
kevätmetsästykseen viime vuosisadalta lähtien. 
Vuoden uutuutena on venemoottorinäyttely 
ja esillä on myös Åbo Akademin kokoama 
valokuvanäyttely ”Relations with the Sea”. 
Museo on lapsiystävällinen ja Havsbodenin 
museokaupassa on monipuolinen valikoima 
paikallisia tuotteita.

AVOINNA
16.5.–25.6. tiistai–sunnuntai 10.00–17.00,  
Suljettu juhannusaattona 
26.6.–13.8. päivittäin 10.00–17.00, 
14.8.–3.9. tiistai–sunnuntai 10.00–17.00. 

Katso lisätietoja osoitteesta  
www.jaktfiskemuseum.ax

Tervetuloa tutustumaan!
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3. Kastelholman linna
Kastelholma on Ahvenanmaan ainoa linna. 
Aikojen saatossa linnassa on asunut sekä 
palvelusväkeä, virkamiehiä, kuninkaallisia että 
vankeja aina 1380-luvulta lähtien. Vaasa-suvun 
kuninkaalliset liittyvät tiiviisti linnan historiaan: Eerik 
XIV oli vankina linnan tornissa ja Kustaa Vaasan 
puoliso, leskikuningatar Katarina Stenbock vieraili 
linnassa kesäaikaan. Pitkään raunioituneena 
olleen linnan ensimmäiset kunnostustyöt aloitettiin 
1800-luvulla. Kastelholman linna on nykyisin 
Ahvenanmaan suosituimpia nähtävyyksiä ja 
tarjoaa museonäyttelyiden lisäksi aktiviteetteja koko 
perheelle sekä opastettuja kierroksia kesäkaudella. 
Linnan lähellä sijaitsee Jan Karlsgårdenin 
ulkoilmamuseo ja entinen kruununvankila Vita Björn, 
joka on nykyisin museona.
AVOINNA päivittäin 2.5.–30.9. klo 10.00–17.00. 
Pääsiäisenä 7.–9.4. ja syyslomalla 19.–21.10. 
PÄÄSYMAKSU: Kastelholma-lippu linnaan ja Vita 
Björniin 8 € aikuiset, 5 € eläkeläiset, lapset ja 
opiskelijat. Perhelippu 20 €.  
Yli 10 hengen ryhmille 20% alennus, kun maksu 
suoritetaan suoraan kassalle yhtenä maksuna, ei 
laskutettuna. 

Jälleenmyyjien ryhmävoucher-alennus 20% 
(ennakkoon ostettuna)    

3. Ulkoilmamuseo Jan Karlsgården
Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseoon on 
vapaa pääsy. Alueella voi tutustua 1800-luvun 
jälkipuoliskolle tyypilliseen ahvenanmaalaiseen 
talonpoikaistilaan. Ulkoilmamuseoon 
kuuluu parikymmentä rakennusta, jotka on 
siirretty alueelle maakunnan muista osista. 
Rakennuskokonaisuus antaa hyvän kuvan 
paikallisesta rakennus- ja talonpoikaiskulttuurista, 
eilispäivän elämästä ja toimeentulosta.
Heinäkuussa museoalueella järjestetään 
käsityöläispäiviä keskiviikkoisin. Juhannusta 

juhlitaan näyttävästi juhannussalon nostolla, 
puheilla ja musiikilla. Jan Karlsgårdenin 
pikkujoulumarkkinat on Ahvenanmaan suurin 
markkinatapahtuma
AVOINNA päivittäin 2.5.–24.9. klo 10.00–17.00.  

PÄÄSYMAKSU: maksuton

3. Vankilamuseo Vita Björn
Kastelholman linnan kukoistuskauden jälkeen 
linnan viereen perustettiin kruununvankila Vita 
Björn, joka valmistui 1784. Vita Björn on lajissaan 
Suomen vanhin vankilarakennus, joka toimi 
vankilana vuoteen 1975 saakka. Vita Björn on 
entisöity oman aikansa maaseutuvankilan asuun. 
AVOINNA päivittäin 2.5.–24.9. klo 10.00–17.00.
PÄÄSYMAKSU: Kastelholma-lippu Vita Björniin  
ja linnaan 8 € aikuiset, 5 € eläkeläiset,  
lapset ja opiskelijat. Perhelippu 20 €.  
Pääsymaksu Vita Björniin 2 € aikuiset,  
1 € eläkeläiset, lapset ja opiskelijat. Alennus yli  
Yli 10 hengen ryhmille 20% alennus, kun maksu 
suoritetaan suoraan kassalle yhtenä maksuna, ei 
laskutettuna. 
Puh. +358 (0)457 350 0558,  
kastelholm@museum.ax
www.kastelholm.ax 
www.museum.ax 

Kesälippu (toukokuu–syyskuu) Kastelholman linna & Vita Björn + Ahvenanmaan 
kulttuurihistoriallinen museo & Ahvenanmaan taidemuseo + Bomarsundin vierailukeskus 15 € /10 €
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1. Ahvenanmaan kauppiasmuseo  
Pieni maalaiskauppatyylinen museo Tullarns 
äng -puistoalueen laidalla Maarianhaminassa. 
Museo tarjoaa historiallisen yhteenvedon 
ahvenanmaalaisen sekatavarakaupan 
tarjonnasta ja sisustuksesta 1800-luvun 
alkupuolelta lähtien. Museossa on esillä esineistöä 
ja kalustoa useasta eri  maalaiskaupasta, 
esimerkiksi Rautasin saaristolaispuodista 
Lumparsundista. Puoti oli alkusysäys myös 
Ahvenanmaalla 1800-luvulla toimineen 
menestyksekkään laivanvarustaja-kauppiaan 
Nikolai Sittkoffin liikeuralle. 
Museossa on esineistöä myös J.G. Erikssonin 
vanhasta suutariverstaasta ja kenkäpuodista, 
joka oli Maarianhaminan ensimmäisiä kaupallisia 
käsityöverstaita. 
Sanomalehti Tidningen Ålandin 25-vuotisjuhla-
julkaisu kertoo muista Ahvenanmaan varhaisen 
elinkeinoelämän vaiheista, esimerkiksi 
ahvenanmaalaisesta aloitteesta, jonka ansiosta 
Paulig aloitti irtokahvin valmispaketoinnin.

AVOINNA: Keskiviikkoisin klo 12.00–15.00, 
juhannuksesta elokuun puoliväliin.. Aukioloajat 
sovitaan myös muina aikoina sopimuksen 
mukaan puhelimitse. (Museovieraiden lukumäärä 
vallitsevien rajoitusten mukaan.) 
Yhteyshenkilö: Karl-Johan Åkerfelt,  
puh. +358 (0)40 052 9461 

PÄÄSYMAKSU: Vapaa pääsy 

SIJAINTI: Övernässtuganin vieressä,  
Skillnadsgatan 2, Maarianhamina. 

4. Ahvenanmaan kameramuseo sr
Ahvenanmaan valokuvausmuseo tunnetaan 
kansainvälisesti valokuvauskalustoa esittelevistä 
kokoelmistaan ja kuuluu esineistöltään 
maailman suurimpien kameramuseoiden 
sarjaan. Museo esittelee kameroiden historiaa 
ja kaikkea valokuvaukseen ja valokuvien ja 
filmien tallentamiseen liittyvää esineistöä. 
Museossa on pimiö, valokuvausliike ja -ateljee, 
tv- ja äänityslaitteita sekä sanomalehti Dagens 
Nyheterin vanhoja kameroita ja lehdistökuvia. 

AVOINNA 
15.6–31.8. tiistai–lauantai klo 11.00–18.00  
Opastukset klo 12.00, 14.00 och 16.00
Syyskuussa lauantaisin ja sunnuntaisin klo  
11.00–16.00. Opastukset klo 12.00 ja 14.00

Museo on avoinna myös muulloin 
etukäteisvarauksesta. 
puh. +358 (0)457 059 5967 tai  
+358 (0)457 342 7898

PÄÄSYMAKSU
Pääsymaksu 8 €/hlö, lapset 4 €.  
Ryhmät sopimuksen mukaan.

Bastövägen 7, Pålsböle
www.cameramuseum.com
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6. Museotila Hermas
Museotila Hermas on vanha ahvenanmaalainen 
saaristolaistila Enklingen saaressa Kumlingen 
kunnassa.
Tila, jonka viimeinen asukas kuoli vuonna 1973, 
koostuu 19 rakennuksesta, jotka edustavat 1500-
luvun alkupuoliskolle ulottuvaa ahvenanmaalaista 
rakennusperintöä. Ainutlaatuinen esineistö kertoo 
perinteisestä elämäntavasta, jollaista ei enää ole. 
Hermasin asukkaat olivat kalastajatalonpoikia, 
joilla oli vähän karjaa ja viljelymaita 
omaan tarpeeseensa. He elivät pitkälti 
omavaraistaloudessa, jossa ruoka, vaatteet, kodin 
tekstiilit, varusteet ja työkalut valmistettiin itse. 
Monet käyttöesineistä ovat säilyneet, koska tilan 
asukkaat säästivät kaiken. Vierailu Hermasin tilalle 
on kuin aikamatka viime vuosisadan alkuun.

AVOINNA
20.6.–6.8. päivittäin klo 10.00–16.00
Museotila suljetaan klo 14 juhannusaattona.
Vapaehtoinen pääsymaksu

www.museum.ax

9. Lappon saaristomuseo
Lappon saaristomuseossa on esillä perinteistä 
ahvenanmaalaista saaristo- ja kalastuskulttuuria. 
Kokoelmissa on talonpoikasveneitä ja 
esimerkiksi ainoa Ahvenanmaalla säilynyt 
isovene. Saaristolaiset käyttivät veneitä 
kalastus-, metsästys- ja markkinamatkoilla sekä 
postinkuljetukseen. 
Valokuvanäyttely esittelee kylän elämää aikojen 
saatossa. Museossa on myös täytettyjä lintuja, 
jotka edustavat saariston linnustoa.
Museon yhteydessä on alkuperäisasuunsa 
entisöity paja, jossa voi seurata sepän 
työskentelyä sekä ostaa paikallisia taontatöitä. 
Pajassa on esillä myös historiallisia käyttöesineitä.

AVOINNA
Avoinna 17.6.-5.8.2023. Vieraat ovat tervetulleita 
myös muina aikoina ympäri vuoden.
Ruotsinkieliset opastukset ryhmille:  
Dan-Ole Åkerberg puh. +358 (0)407 386 896
Opastukset suomeksi:  
Erik Ohlsson puh. +358 (0)400 529 462

PÄÄSYMAKSU
Pääsymaksu 4 €, alle 12-vuotiaat maksutta  
RYHMÄT 4 €/hlö, sis. opastuksen 
Ryhmäkoko 50 – 60 henkilöä

Facebookissa: Skärgårdsmuseet i Lappo
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10. Önningebyn taidemuseo
Önningebyn taide- ja kulttuurihistoriallinen museo 
kertoo Victor Westerholmin Önningebyn kylään 
perustamasta taiteilijayhdyskunnasta, johon kuului 
ensisijaisesti suomalaisia ja ruotsalaisia, mutta 
myös virolaisia taiteilijoita. Taiteilijasiirtokunta 
toimi lähes kolmen vuosikymmenen ajan, vuosina 
1886–1914. Taiteilijoita inspiroivat Pariisista levinneet 
ulkoilmamaalaustaiteen uudet ihanteet. Vuosien 
aikana taiteilijasiirtokunnassa vierailivat esimerkiksi 
J.A.G. Acke, Anna Wengberg, Hanna Rönnberg, Elin 
Danielson-Gambogi ja Edvard Westman.
Vuonna 1992 perustettu Önningebyn taidemuseo 
toimii vanhassa vuonna 1869 rakennetussa 
kivinavetassa. Vaikuttavaan taidekokoelmaan 
kuuluu huomattavia töitä, esim. J.A.G. Acken kookas 
”Lumivalo” sekä ”Aamu-usva”. Perusnäyttelyn ohella 
museossa järjestetään erikoisnäyttelyjä ja esillä on 
myös nykytaidetta. Museon yhteydessä toimii myös 
pieni kahvila, hyvien valikoimien museokauppa ja 
vanhan tavaran myymälä. 

AVOINNA: Toukokuu lauantai 11.00–15.00. Kesäkuu–
elokuu tiistai–lauantai 11.00–16.00. Syyskuu torstai 
18.00–20.00, lauantai–sunnuntai 11.00–15.00. 
Muulloin sopimuksen mukaan,   
puhelin +358 (0)405 533 804

PÄÄSYMAKSU: 5 € aikuiset ja 3 € opiskelijat.  
Alle 16-vuotiaat ilmaiseksi aikuisen seurassa.
Opastus ryhmille 100 € (arkipäivisin) 
ja 150 € (sunnuntaisin).

Vierailuosoite: Jonesasgatan 3, Önningeby 
Jomala 
Puh. +358 (0)18 33 710, info@onningeby.com 
www.onningeby.com 
www.facebook.com/onningebymuseet

7. Laivurintalo Pellas
Elävä museo talonpoikaispurjehduksen 
aikakaudelta. Kauniisti ja huolella entisöity 
1800-luvun laivurintalo on ollut koti 
monelle laivanvarustajasukupolvelle, joista 
jokainen on jättänyt taloon omat jälkensä. 
Merenkulku on punainen laaka 1800-luvun 
talonpoikaispurjehduksen pienistä puulaivoista 
aina 1900-luvun komeisiin purjealuksiin, joilla 
purjehdittiin maailman ympäri. Pellasin laivurintalo 
tarjoaa nostalgiamatkan tuttuun, mutta jo 
menneeseen aikakauteen.  Päärakennuksen 
keittiössä on viihtyisä kahvitupa, jossa tarjoillaan 
kotileivonnaisia, voileipiä, Ahvenanmaan 
pannukakkua ja lounaskeittoa. Ullakon 
Vindsgallerietissa on taidenäyttely sekä Pamela 
Erikssonin valokuvia purjelaiva Herzogin Cecilieltä 
1934–1936.

AVOINNA
13.6.–27.8. tiistai–sunnuntai klo 11.00–16.00 
Ryhmille sopimuksen mukaan 1.4.– 31.10..

PÄÄSYMAKSU
Aikuiset 5 € 
Alle 15-vuotiaat maksutta. 
Opastus 60 € ryhmille etukäteisvarauksesta.
 
Varaukset puh. +358 (0)457 313 4012, 
skeppargardenpellas@gmail.com tai museon 
emännälle freya.darby@gmail.com

skeppargardenpellas.ax
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11. Bomarsundin vierailukeskus
Bomarsundin vierailukeskus on portti 
linnoitusraunioille ja venäläislinnoituksen 
historiaan, joka antoi leimansa Ahvenanmaalle 
1800-luvun alkupuoliskolla. Näyttely 
havainnollistaa tapahtumia, jotka sitoivat 
Ahvenanmaan kohtalon Euroopan 
suurvaltapolitiikkaan. Näyttelyssä kerrotaan 
myös elämästä valtavan linnoituksen 
rakennushankkeen aikana.
 
AVOINNA
2.5.–30.9. päivittäin klo 10.00–17.00

PÄÄSYMAKSU
Aikuinen 8 €, 7–17-v. lapset, opiskelijat/eläkeläiset 
5 €.
Yli 10 hengen ryhmille 20% alennus, kun maksu 
suoritetaan suoraan kassalle yhtenä maksuna, 
ei laskutettuna. Jälleenmyyjien ryhmävoucher-
alennus 20 % (ennakkoon ostettuna).
 
Varaukset sähköpostitse bomarsund@museum.ax
 
www.museum.ax

22. Ahvenanmaan palokuntamuseo
Museo sijaitsee Hägerin perheen tilalla 
Mörbyn kylässä Hammarlandissa, osoitteessa 
Mörbyvägen 121. Museossa on noin 20 paloautoa 
sekä muuta palontorjuntakalustoa Ahvenanmaan 
eri osista.  

AVOINNA
Tiistai–lauantai 1.6.–15.8., klo 12.00–16.00. Suljettu 
juhannusaattona ja -päivänä. Muulloin 
sopimuksen mukaan, varaukset puhelimitse  
+358 (0)40 184 6696

PÄÄSYMAKSU
Aikuiset 3,50 €, 7–12-v. lapset 2 €. Alle 7-v. 
maksutta. Yli 10 hengen ryhmille ryhmäalennus  
1 €/hlö. Ainoastaan käteismaksu euroissa. 
Opastus tilauksesta. 
Sähköposti: json2008@hotmail.com

www.brandkar.ax

Mörbyvägen 121, Hammarland

15 € / 10 €
Kesälippu (toukokuu–syyskuu) 
Kastelholman linna & Vita Björn + 
Ahvenanmaan kulttuurihistoriallinen 
museo & Ahvenanmaan taidemuseo 
+ Bomarsundin vierailukeskus 
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20. Dånön kotiseutumuseo
Elämää Dånössä ennen ja nyt – vieraile 
ainutlaatuisessa kotiseutumuseossa.
Tervetuloa mielenkiintoiseen museoon lumoavan 
kauniiseen saaristomaisemaan. Entinen 
luotsitorppa on palautettu 200 vuotta vanhaan 
asuunsa. Museossa on esillä monille nykyajan 
ihmisille tuntemattomia taloustavaroita ja 
työkaluja. Museon helmiin kuuluvat esim. 1700-
luvun talonpoikaiskaappi ja laivan keulakuva, joka 
on koristanut aikoinaan getalaista purjealusta. 
Dånön kotiseutumuseo sijaitsee Getassa, 40 km 
Maarianhaminasta pohjoiseen. Autotie perille. 
Teemanäyttely: Vuodevarustus 
omavaraistalouden aikana. 

AVOINNA
18.6.–20.8. päivittäin klo 13.00–16.00 paitsi 
keskiviikkoisin, jolloin aukioloaika on klo 
16.00 – 19.00.

PÄÄSYMAKSU
Pääsymaksu ja opastus 5 €  
Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi 

RYHMÄT
Koululaisryhmät 7–20 hlöä 30 €  
Yli 20 hengen ryhmät 45 €  
Muut ryhmä sopimuksen mukaan.

Puh. +358 (0)40 768 5782, +358 (0)45 352 3695,
+358 (0)40 501 9727

21. Skarpnåtön kotiseutumuseo
Koe 1700-luvun alkupuoli luonnonkauniissa 
ympäristössä. Päätalossa ja aitoissa esillä tilan 
vanhoja esineitä.
Tilalla on kuvattu myös otteita elokuviin 
”Myrskyluodon Maija” ja”Iris”.
Myytävänä lampaantaljoja, räsymattoja ja 
seudusta kertovaa kirjallisuutta.
Museo sijaitsee Hammarlandissa, 35 km 
Maarianhaminasta.

AVOINNA 
27.6.–19.8. tiistai–lauantai klo 11.00–18.00, 
sunnuntaisin ja maanantaisin suljettu.
Muina aikoina sopimuksen mukaan,  
puh. +358 (0)40 553 8712

PÄÄSYMAKSU
Vapaaehtoinen pääsymaksu 
Opastus: Aikuiset 5 € 
Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi

www.skarpnato.ax
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23. Ahvenanmaan koulumuseo
Kansakoulunopettaja Viktor Jansson rakennutti 
vuonna 1888 Vårdöhön koulun, jossa toimii 
nykyisin Ahvenanmaan koulumuseo. Jansson 
työskenteli ja asui koulussa kuolemaansa 1895 
saakka. Vanha koulutalo luokkahuoneineen ja 
asuntoineen on peruskorjattu ja entisöity 1900-
luvun vaihteen asuunsa. Koulun esineistöä on 
kerätty eripuolilta Ahvenanmaata. 
Suurin osa esineistä on Ahvenanmaan 
museon omistamia, mutta esillä on myös 
yksityishenkilöiden ja Vårdön kunnan esineitä. 
Osa esineistä ovat alkuperäisiä ja kuuluivat Viktor 
Janssonille ja hänen perheelleen. Museo on 
avoinna vieraille ainoastaan kesäisin.

AVOINNA
Avoinna 27.6.– 6.8. päivittäin klo 10.00–16.00

PÄÄSYMAKSU
Aikuiset 2 € 
Eläkeläiset, opiskelijat ja 7–17-v. 1 € 
Yli 10 hengen ryhmille 20% alennus,, kun maksu 
suoritetaan suoraan kassalle yhtenä maksuna,  
ei laskutettuna. 
Jälleenmyyjien ryhmävoucher-alennus 20% 
(ennakkovarauksena).

www.museum.ax

25. Museotila Nybonds Krogstadissa
Tutustu eilispäivän tunnelmaan Nybondsin tilalla 
Krogstadin kylässä Lumparlandissa. Tila on 
Ahvenanmaan harvoja 1700-luvun loppupuolelta 
säilyneitä rakennuksia. 
Päätalo on jätetty samaan asuun kuin se oli 
talon viimeisen asukkaan Wilhelm Anderssonin 
kuollessa 1980-luvun alussa, ilman sähköä tai 
vettä. Taloa ylläpitää nykyisin yhdistys Nybonds i 
Krogstad r.f. 
Yhdistyksen tavoitteena on säilyttää vanha 
päärakennus ja entisöidä tilan pihapiiri.

AVOINNA
Tiistai-iltaisin juhannuksesta elokuun puoliväliin 
klo 18.00–21.00 jolloin avoinna myös kahvila ja 
kirpputori. Muut vierailut ja opastukset sopimuksen 
mukaan.

PÄÄSYMAKSU
Pääsymaksu 3 € hengeltä, alle 15-vuotiaat 
ilmaiseksi. Opastus 20 € kork. 20 hengen ryhmille.

• Kurssitilojen kahvilassa tilat noin 40 hengen 
ryhmille.

• Koululaisryhmille sopivia teemapäiviä 
eilispäivän elämästä.

• Erilaisia entisöintitalkoita.

Yhteydenotot Facebook-sivulla  
@nybondsikrogstad, puhelin +358 (0)45 7570 8180 
tai annsofi.joelsson@aland.net

Gamla Krogstadvägen 192, Lumparland
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29. Kirjailijakoti Strömmen
Kirjailija Anni Blomqvist tuli tunnetuksi 
Myrskyluodon Maija -romaaneistaan, joissa 
hän kuvasi Ahvenanmaan saariston elämää. 
Kirjat ovat kiehtoneet useita lukijasukupolvia. 
Åke Lindman ohjasi Myrskyluodon Maijasta 
1970-luvulla myös rakastetun tv-sarjan. 
Parhaillaan on tekeillä myös elokuva, joka saa 
ensi-iltansa vuonna 2024.
Anni Blomqvist oli kiinnostunut Ahvenanmaan 
pohjoissaaristossa sijaitsevan kotisaarensa 
Simskälan yhteiskunnallisista asioista. Hän 
testamenttasi kotitalonsa kulttuurisäätiö 
Ålands kulturstiftelselle, joka on ylläpitänyt taloa 
kirjailijakotina ja museona kirjailijan toiveiden 
mukaan.

AVOINNA
Strömmen on avoinna vierailijoille 
etukäteisvarauksesta 15.5.–31.8. 
Puh. +358 (0)457 344 5383.
Opastukset: Marja Ojanen  
puh. +358 (0)457 345 4007.

PÄÄSYMAKSU 
2 € hengeltä ja 20 € yli 10 hengen ryhmiltä.

www.kulturstiftelsen.ax 
www.aland.com/se/skrivarhemmet_strommen

27. Getan nostalgia- ja moottorimuseo
Pohjois-Ahvenanmaalla Getassa sijaitseva museo 
oli alun perin veteraaniautojen autotalli, josta 
kehittyi vähitellen jotain aivan muuta. Museossa 
on ajoneuvoja 1919–60-luvuilta, mutta myös 
paljon muuta lahjoitettua esineistöä. Vuonna 2019 
museo siirsi kaikille maarianhaminalaisille tutun, 
vuonna 2018 suljetun legendaarisen Edos mack 
-huoltoaseman kaikkine irtaimistoineen Getaan.
Tutustu museoon Facebookissa: Geta nostalgi 
motor museum 

PÄÄSYMAKSU  
Vapaaehtoinen 

Utgårdsbackan 20, Geta. 
Avoinna sopimuksesta. 
Puh. +358 (0)40 079 1534, +358 (0)40 589 7880

www.motormuseum.ax
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28. Puumerkkimuseo Bomärket
Maailman suurin puumerkkikokoelma.
Göran Dahl on kerännyt puumerkkejä 1970-luvulta 
lähtien. Ahvenanmaalla on noin 1500 maatilaa 
ja torppaa, joista noin puolelta Dahl on saanut 
kokoelmiinsa pari tuhatta esinettä.
Puumerkkien ikää ei tiedetä, mutta niiden 
käyttö ulottuu ainakin kahden vuosituhannen 
taakse. Jotkut puumerkeistä muistuttavat 
riimuja, vaikkakin puumerkkien käyttö on riimuja 
vanhempaa.
Entisaikoina seudun jokaisella maatilalla oli oma 
puumerkkinsä, mutta käytössä oli myös niiden 
kopioita. Maatiloja jaettaessa luotiin samalla 
uusia puumerkkejä vanhoja muuntelemalla.
Göran Dahl on laatinut laajan dokumentaation 
puumerkeistä. Hän on jäljentänyt 10 000 
luonnollisessa koossa olevaa puumerkkiä ja 
tehnyt tarkat muistiinpanot niiden alkuperästä. 
Puumerkkejä voidaan jäljittää kylän ja talon nimen 
mukaan, mutta myös niiden ulkonäön perusteella.

Avoinna sopimuksen mukaan.

PÄÄSYMAKSU
2 € hengeltä, sis. opastuksen. 
Lahjoittajat maksutta.

Saltviksvägen 212 
Puh. +358 (0)400 450 004

30. Lasse Erikssonin laivamuseo 
Museo kertoo Ahvenanmaan merenkulun 
1950–70-lukujen höyry- ja moottorialuksista 
taulujen, valokuvien, kirjallisuuden sekä laivojen 
esineistön avulla.
Kokoelmissa on konehuoneen esineistöä ja 
merenkulkuhistorian julkaisuja, joita voi myös 
lainata. Mukana on myös laivojen ja niiden 
dieselmoottoreiden julisteita ja piirustuksia. 
Matkustajaliikenne ja ensimmäiset autolautat ovat 
myös hyvin edustettuina. Algots Varv -telakan 
esineistö on saanut oman museonurkkauksensa.
Kokoelmiin kuuluu muutamia veteraanitraktoreita 
vuosilta 1937–1964. Vanhoja veteraanimoottoreita 
saatetaan käynnistää pyynnöstä. Näytteillä myös 
lennätinlaite ja konehuoneen hälytysjärjestelmä 
sekä höyrykone.

AVOINNA
Heinä- ja elokuussa keskiviikkoisin klo 12.00–20.00. 
Muulloin sopimuksen mukaan, myös opastettuja 
kierroksia.

PÄÄSYMAKSU
Vapaa pääsy. 40 € ryhmältä, 10–15 henkilöä (sis. 
pääsymaksun).
Museon voi vuokrata pienelle seurueelle 
tapaamisia ja pitopalvelutarjoilua varten, myös 
iltaisin.

Lasse Eriksson, puh. +358 (0)18 47626,  
+358 (0)457 382 8459, lee@pp1.inet.fi

Grundsundavägen 271, Vårdö
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30. Wennströmin maalaiskauppa
Wennströmin maalaiskaupalla Vårdön 
Grundsundassa on pitkä ja rikas historia. Kaikki 
alkoi 1800-luvulla, jolloin Gustav Adolf Wennström 
peri isältään metsää ja rakensi itselleen veneen. 
Vuonna 1979 lääkintöneuvos Carl-Erik Vænerberg 
ja hänen Agneta-vaimonsa, joka on Wennströmin 
sukua, muuttivat tilalle ja aloittivat maalaiskaupan 
kymmenen kesää kestäneen entisöinnin.

AVOINNA
1.6.–30.9. klo 12–20 tai sopimuksen mukaan.

PÄÄSYMAKSU 
Vapaaehtoinen pääsymaksu

Skolvägen 32, Grundsunda
Puh. +358 (0)40 071 4866
Sähköposti carl-erik.vaenerberg@fimnet.fi
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11. BOMARSUNDIN LINNOITUKSEN RAUNIOT  
Bomarsund, Sund. www.museum.ax
15. HAMNÖN LUOSTARIKELLARI  Hamnö, Kökar. 
Avoinna huhtikuusta–lokakuuhun. Arkeologisten 
kaivausten esineistöä. Puh. +358 (0)18 25426.  
www.museum.ax
16. KUNGSÖN RANNIKKOPATTERI Jomala.  
Puh. +358 (0)18 25426.
17. LEMBÖTEN KAPPELINRAUNIOT Lemland.  
Puh. +358 (0)18 25426.
19. SÅLISIN RANNIKKOPATTERI Hammarland.  
Puh. +358 (0)18 25426.

HISTORIALLISIA NÄHTÄVYYKSIÄ
Alueelle vapaa pääsy ympäri vuoden.

20. DÅNÖN KOTISEUTUMUSEO Dånö, Geta.  
Avoinna 18.6–20.8. Puh. +358 (0)40 768 5782,  
+358 (0)40 501 9727. kgk@aland.net.  
www.visitaland.com
21. SKARPNÅTÖN KOTISEUTUMUSEO Skarpnåtö, 
Hammarland. Avoinna 27.6.–19.8, tiistai–lauantai klo 
11–17. Puh. +358 (0)40 553 8712. www.skarpnato.ax
25. MUSEOTILA NYBONDS KROGSTADISSA 
Lumparland. Maalaistalo, jonka juuret ulottuvat 
1700-luvulle. Kesäkaudella sopimuksen mukaan.  
Puh. +358 (0)457 570 8180
26. MUSEOTILA MATTSMÅRS Bråttöv. 11, 
Hummersö, Föglö. Avoinna kesäkaudella.  
Puh. +358 (0)40 553 3804. 
www.facebook.com/matsmarsmuseigard
29. KIRJAILIJAKOTI STRÖMMEN Vårdö. Avoinna 
sopimuksen. Puh. +358 (0)457 344 5383, opastukset 
+358 (0)457 345 4007.

KOTISEUTUMUSEOITA

1. MERIKORTTELI Östra hamnen, Maarianhamina.  
Avoinna päivittäin kesäkuun puolivälistä elokuun 
alkuun. Puh. +358 (0)40 528  38 99.  
www.sjokvarteret.ax 
1. AHVENANMAAN MERENKULKUMUSEO & 
POMMERN Västerhamn, Maarianhamina. 
Ahvenanmaan Merenkulku museo avoinna 
ympäri vuoden, Pommern avoinna toukokuusta 
syyskuuhun. Puh. +358 (0)18 19930,  
www.sjofartsmuseum.ax, www.pommern.ax
5. LUOTSITUPA Degerby, Föglö. Kesäkaudella.  
Puh. +358 (0)18 50322, www.foglo.ax
7. LAIVURINTALO PELLAS Granboda, Lemland.  
Avoinna kesäkaudella. Puh. +358 (0)457 570 1688,  
+358 (0)457 313 4012, +358 (0)18 34420.
skeppargardenpellas.ax
8. RÖDHAMNIN MUSEO vanhassa 
radiomajakassa, Rödhamn. Avoinna 
kesäkaudella. Puh. +358 (0)18 54028.  
www.segel.ax/sv.gasthamnar/rodhamn 
9. LAPPON SAARISTOMUSEO Brändö.  
Avoinna kesäkaudella. Muina aikoina puh.  
+358 (0)400 529 462.
30. LASSE ERIKSSONIN LAIVAMUSEO  
Grundsundavägen 271, Vårdö. Avoinna sop. 
mukaan. Puh. +358 (0)18 47626, +358 (0)457 382 8459. 
lee@pp1.inet.fi

MERENKULKUMUSEOITA 4. AHVENANMAAN VALOKUVAUSMUSEON 
SÄÄTIÖ Bastövägen 7, Pålsböle. Avoinna 
kesäkaudella, muulloin sopimuksen mukaan. 
Puh. +358 (0)18 43898. www.visitaland.com/
alands-fotografiska-museum
5. FÖGLÖN MUSEO Degerby, Föglö. Kesäkaudella. 
Puh. +358 (0)18 50322. www.foglo.ax 
6. MUSEOTILA HERMAS Enklinge.  
Avoinna kesäkaudella. 20.6.–6.8. klo 10–16  
Puh. +358 (0)40 559 5562. www.museum.ax 
11. BOMARSUNDIN VIERAILUKESKUS 
Bomarsund, Sund. Kesäkaudella päivittäin 
2.5.–30.9. klo 10–17. www.museum.ax
13. IDAN MÖKKI Borgboda, Saltvik.  
Avoinna huhtikuusta–lokakuuhun.
22. AHVENANMAAN PALOKUNTAMUSEO   
Mörby, Hammarland. Avoinna kesäkaudella. 
Puh. +358 (0)40 733 2627. www.brandkar.ax
23. AHVENANMAAN KOULUMUSEO Storbacken, 
Vårdö. Avoinna päivittäin 27.6.–6.8. klo 10–16.  
Puh +358 (0)457 548 3934. www.museum.ax
24. KÖKARIN MUSEO Hellsö. Avoinna ympäri 
vuoden sop. muk. Puh. +358 (0)457 524 4077. 
www.kokar.ax
27. GETAN NOSTALGIA- JA MOOTTORIMUSEUO  
Upp gårdsbackan 20, Geta. Avoinna sopimuksen 
mukaan. Puh. +358 (0)40 079 1534, +358 (0)40 589 
7880,  www.motormuseum.ax
28. PUUMERKKIMUSEO BOMÄRKET Saltviksvägen 
212, Saltvik. Avoinna sopimuksen mukaan.  
Puh. +358 (0)400 450 004.
30. WENNSTRÖMIN MAALAISKAUPPA   
Skolvägen 32, Grundsunda, Vårdö. Kesäkaudella. 
Puh. +358 (0)40 071 4866.

KULTTUURIHISTORIALLISIA MUSEOITA

1. MAARIANHAMINAN MUSEO JA PIENOISMALLI 
Ålandsvägen 42, Maarianhamina. 12.6.–14.8. klo 12–15, 
ti–su. Puh. +358 (0)18 22644. www.mariehamn.ax 
1. AHVENANMAAN EMIGRANTTI-INSTITUUTTI  
Norra Esplanadgatan 5, Maarianhamina.  
Avoinna arkisin klo 12–16 sekä sopimuksen mukaan.  
Puh. +358 (0)18 13325. www.eminst.net 
1. AHVENANMAAN KULTTUURIHISTORIALLINEN 
MUSEO Storagatan 1, Maarianhamina. Avoinna 
ympäri vuoden. www.museum.ax
1. AHVENANMAAN KAUPPIASMUSEO 
Övernässtuganin vierssä (Skillnadsgatan 2), 
Maarianhamina. Kesäkaudella. Puh. +358 (0)40 052 
9461
2. ECKERÖN POSTI- JA TULLITALO  Sandmovägen 
111, Storby. Avoinna kesäkaudella. Puh. +358 (0)457 
530 1435. www.museum.ax 
2. POSTIRUOTUMUSEO Eckerön Posti- ja Tullitalo 
Pohjoisiipi, Eckerö. Avoinna kesäkaudella.  
Puh. +358 (0)457 530 1300. www.museum.ax 
2. AHVENANMAAN METSÄSTYS- JA 
KALASTUSMUSEO Käringsund, Eckerö.  
Avoinna kesäkaudella. Puh. +358 (0)40 588 6716,  
+358 (0)18 38299. www.jaktfiskemuseum.ax
3. VANKILAMUSEO VITA BJÖRN  
Kastelholm, Sund. Avoinna kesäkaudella.  
Puh. +358 (0)457 350 0556. www.museum.ax 
3. ULKOILMAMUSEO JAN KARLSGÅRDEN 
Kastelholm, Sund. Avoinna kesäkaudella. Vapaa 
pääsy. Puh. +358 (0)457 350 0557. www.museum.ax 
3. KASTELHOLMAN LINNA Kastelholm, Sund.  
Avoinna kesäkaudella. Puh. +358 (0)457 350 0558.  
www.museum.ax

TAIDEMUSEOITA

1. AHVENANMAAN TAIDEMUSEO Storagatan 1, 
Maarianhamina. Avoinna ympäri vuoden.   
www.museum.ax
10. ÖNNINGEBYN TAIDEMUSEO  
Jonesasgatan 3, Önningeby. Avoinna 
kesäkaudella. Puh. +358 (0)18 33 710, +358 (0)40 
5533 804. www.onningeby.com


