
121

Alueellisesti Brändö on iso kunta, mutta suurin osa siitä on vettä. Saaret ja luodot, jotka aikojen saatossa nousivat merestä, ovat olleet 
enemmän tai vähemmän kosketuksissa ihmisten kanssa viimeisen tuhannen vuoden aikana. Ihmiset ovat asuneet ja saaneet elatuksensa täällä, 
vaikuttaen omalla tavallaan saariston maisemaan. Vanhaa kulttuurimaisemaa ja nähtävyyksiä löytyy matka läpi Brändön kierroksella (Jurmo, 
Åva, Bjönholma, Korsö, Fiskö, Brändö, Torsholma, Asterholma ja Lappo).

brändö K2
Brändön kunta, kunnankanslia, AX-22940 ÅVA
ä 018-56500 • www.brando.ax

Hammarland K1
Hammarlandin kunta, Klockarvägen 3, AX-22240 Hammarland
ä +358 (018) 364 50 • www.hammarland.ax 

Pyhän Katariinan kivikirkko 1200-luvun lopulta. Såliksen patteri ensimmäisen maailmansodan aikainen venäläisten linnoitus. 1700-luvun 
alusta peräisin oleva Skarpnåtön kotiseutumuseo on yksi Ahvenanmaan vanhimmista ja parhaiten säilyneistä maataloista. Märketin luoto ja 
majakka, joka Haminan rauhassa 1809 jaettiin Suomelle ja Ruotsille. Ahvenanmaan ainoa maaraja toisen valtion kanssa. Märketin lähialueella 
on ollut jopa tuhannen hylkeen yhdyskuntia. Ahvenanmaan palomuseo.

Eckerö on yksi Pohjoismaiden aurinkoisimpia paikkoja. Eckerö on Suomen läntisin kunta. Ahvenanmaan ainoaan kaupunkiin Maarianhami-
naan on matkaa n. 35 km. Kunnan alueella on historiallisesti merkittäviä rakennuksia, muistomerkkejä ja kulttuurimaisemaa aina viikinkiajal-
ta nykyaikaan.

NäHtävyyksiä
Kirkko, Posti ja tullitalo, Postisoutu tapahtuma, Ahvenanmaan Metsästys- ja kalastusmuseo, Matkakoti Ängstorp (postikonttori vuodelta 
1778), Kotiseututalo Labbas.

eckerö K1
Eckerön matkailuinfo, Berghamnin lauttasatamassa, ä +358 (0)18 39 462 
www.supertravelnet.com/ad/eckerokommun.eckero/suomeksi 

Finström/Godby: Godby Vandrarhem ***     
Bärvägen 5, 22411 Godby, ä +358 18 41 555 • Avoinna 1.1.-31.12. 
info@idrottscenter.com •  www.idrottscenter.com
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finström K1
Finströmin kunta, Skolvägen 2, AX-22410 Godby
ä+358 18 431 50 • www.finstrom.ax

Bergön näkötornista käsin  voit katsella Länsi- ja Pohjois-Ahvenanmaan maisemia. Näet välähdyksenomaisesti Finströmin sisäjärvien kimal-
luksen, Getan kalliot ja Bergön asutusta. Storbergetin näkötorni Pålsbölessä. Kiipeäminen Storbergetin näkötornille kannattaa, saat todellisen 
luontoelämyksen. Korkea C. Näkötorni Uffe på Berget-kahvilan vieressä. Kirkkaalla säällä voit täältä nähdä ainakin viisi kuntaa ja useita 
kirkkoja. Finströmin kirkko, Pyhän Mikaelin kirkko Pålsbölessä on kaunis maalauksin ja puuveistoksin koristettu harmaakivikirkko.  Seiniä 
koristavat ainutlaatuiset ja erittäin hyvin säilyneet, 1400- luvulta peräisin olevat seinämaalaukset. Kirkon katossa on erittäin harvinainen ihmis-
kasvoja esittävä puuveistos. Aivan kirkonportin vieressä on Ahvenanmaan kansansivistysoloihin aikanaan keskeisesti vaikuttaneen Frans Petter 
von Knorringin patsas. Läheisyydessä on myöskin Vapaudenkivi muistona vuosien 1808- 1809 talonpoikaiskapinasta.

Föglö tarjoaa sinulle sen pienen lisän monine saarineen ja luotoineen ja vaihtelevalla luonnolla. Kesäisin saarella on paljon toimintaa useiden 
vierailijoiden ansiosta – sekä maalla että ympäri kaunista saaristoa. Täällä voit valita haluatko kävellä luonnonkauniilla polulla, meloa, kalas-
taa tai vain nauttia hyvästä ruoasta. Kaikille aisteille löytyy jotain ja saarella on paljon nähtävää, pysähdy vähän pidemmäksi aikaa kuin vain 
yhdeksi tai kahdeksi päiväksi. Föglöön pääsee saaristolaislautoilla tai omalla veneellä. Yöpyminen on mahdollista yhdessä hienoista vierassa-
tamistamme. 
Idyllinen Degerbyn kylä kuvankauniine puutaloineen ja vanhoine kapteenintaloineen on vierailemisen arvoinen. Kylän keskustasta löydät tar-
peelliset palvelut kuten postin, pankin ja aidon saaristolaispuodin. Kylässä sijaitsee myös Föglömuseet, joka on sijoitettu tullipakkahuoneeseen, 
luova, teema-aiheinen museo, jossa eri näyttelyjä joka kesä. Degerbyssä sijaitsee myös Föglön turisti-info, joka on auki kesäisin.

föglö K2
Föglön kunta, Tingsvägen 3, 22710 Föglö, ä + 358 18 51037, 
+358 18 50322  • www.visitaland.com/foglo_kommun/fi  • www.foglo.ax 

Dånön kotiseutumuseo. Dånön kotiseutumuseo sijaitsee Getan kauniissa Dånössä vuonomaisen lahden rannalla. Museo kertoo entisajan 
luotsi- ja kalastajatorpan elämästä.

Getan kirkko on pyhitetty Pyhälle Yrjölle. Pohjoisen runkohuone ja sakaristo ovat mahdollisesti 1460-luvulta. Etelän holvattu asehuone on 
vuodelta 1826. Kellotapuli, från 1600-luvulta, on lajissaan ainutlaatuinen koska se on erillään kirkosta.

Getabergen 107 mpy. suojaa pohjoisilta tuulilta ja myrskyisältä Pohjanmereltä. Huipulla on näköalapaikka ja 15m korkea näkötorni.

geta K1
Getan kunta, Getavägen 2115, AX-22340 Geta
ä +358 18 49300 • www.geta.ax 


