
Pakettijahti Österstjernan  
purjehti vuosina 1815 – 1848 reitillä  
Loviisa - Tukholma kuljettaen sekä matkustajia että rahtia. Historial-
lisen esikuvansa mukaan rakennettu perinnepurjelaiva tarjoaa  
menneiden aikojen tunnelmaa ja kiireetöntä matkantekoa tämän  
päivän purjehtijoille.  

M.aux Österstjernan järjestää kotisatamastaan Loviisasta  
charter-, nuoriso- ja yleisöpurjehduksia. Näitä mieleenpainuvia  
purjehdusretkiä on vuodesta 2007 lähtien järjestetty jo toista sataa.
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ÖÖsterstjernan-purjehduksilla olet konkreettisesti irti  

arjesta. Voit osallistua käytännön purjehtimiseen ja kokea 

millaista oli asua ja elää purjealuksella ennen- 

vanhaan. 

Österstjernan on nopea purjehtija ja hyvällä  

tuulella se saavuttaa jopa 10 solmun nopeuden. 

Päiväpurjehduksille mahtuu 25 henkeä ja  

tarkoituksenmukaisissa tiloissa voi yöpyä  

12 henkeä. Aluksessa on hyvin varustettu 

pentry aterioiden valmistukseen ja riittävästi 

pöytä- ja istumatilaa ruokailuun. Tyvenen 

koittaessa alusta kuljettaa 160 hevosvoi-

man moottori.

Österstjernan on purjehtinut kesästä 2007 

lähtien Suomenlahdella ja Itämerellä.  

Pidempiä purjehduksia alus on tehnyt  

mm. Turkuun ja Maarianhaminaan.   

Charter-purjehduksilla purjehdusohjelma  

ja tarjoilu laivalla järjestetään tilaajan toi-

vomusten mukaisesti. Yleisö- ja nuoriso-

purjehdusten ohjelmat ja hinnat  

löytyvät tästä esitteestä ja osoitteesta  

www.osterstjernan.fi.

Kesällä 2019 järjestetyt Sail Training  

-purjehdukset olivat suosittuja.  

Kesällä 2020 järjestämme kolme Sail Training 

-purjehdusta nuorisolle ja yhden aikuisille. 

Osallistujat saavat harjoitella navigointia ja 

purjehdusta aluksen miehistön jäseninä. 
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21,6 m 6 m

1,9 m 50 t 277 m3

110 kW 16 + 2

Österstjernan



Purjehdusohjelma 2020

Tilaus- ja yleisöpurjehdukset järjestää Oy Pro Österstjernan Ab.  
Österstjernan Ry puolestaan vastaa nuorisopurjehduksista 
Varaukset ja ilmoittautumiset sähköpostilla:  
info@osterstjernan.fi, tiedustelut puh. 044 720 3588 tai 0400 120 929. 

Tietoja purjehduksista löytyy myös Österstjernanin  
kotisivuilta: www.osterstjernan.fi

Purjehduksilla noudatamme Merilain säädöksiä ja  
aluksen ISM-turvallisuusmääräyksiä.

YLEISÖ- JA TEEMAPURJEHDUKSET
Kesällä 2020 järjestämme 7 yleisöpurjehdusta ja yhden  
Lady-purjehduksen. 

Pidemmät purjehdukset ja lähdöt  
muista satamista sopimuksen mukaan.

TILAUSPURJEHDUKSET
Tilauspurjehduksilla alus miehistöineen 
on tilaajan käytössä sovitun ajan.

Reittiesimerkki:

Päiväpurjehdus 4 h

Reitti Loviisa/Laivasilta – Hudön 
selkä – Svartholman meri-
linnoitus – Loviisa/Laivasilta

Hinta 1300 e + alv 10 %
Tarjoilu Eri maksusta sop. mukaan 

NUORISOPURJEHDUKSET
Österstjernan järjestää kesällä 2020 
kolme nuorisopurjehdusta. Nuoriso-
purjehdukset suuntautuvat Itäiselle ja 
Läntiselle Suomenlahdelle.

Nuorisopurjehdus 1, 2 ja 3 

NP1 Sail Training -  
Itäinen Suomenlahti  
8. – 10.6. Lähtö klo 9.  
Hinta 150  e / hlö

NP2 Sail Training -  
Itäinen Suomenlahti  
20. – 22.7. Lähtö klo 9.  
Hinta 150  e / hlö

NP3 Sail Training -  
Läntinen Suomenlahti  
3. – 5.8. Lähtö klo 9. 
Hinta 150  e / hlö

Ilmoittautuminen sähköpostilla:  
info@osterstjernan.fi.
Tiedustelut puh: 044 720 3588 tai 
0400 120 929.
Oikeus reittimuutoksiin varataan.

Yleisöpurjehdukset 

Lady-purjehdus 

YP1 Linturetki Loviisa – Orrengrundin selkä – Loviisa 
16.5. klo 8.30 – 18. Hinta 65  e / hlö. 
Hintaan sisältyy ruokailu ja kahvi.

YP2 Yleisöpurjehdus Loviisa – Pyhtään Kaunissaari – 
Loviisa 4.7. klo 8.30 – 18. Hinta 65  e / hlö.  
Hintaan sisältyy ruokailu ja kahvi. 

YP3  Perhepurjehdus Loviisa – Svartholman meri- 
linnoitus – Loviisa 11.7. klo 11 – 15.  
Hinta 45 e / hlö, lapset alle 15 v. ilmaiseksi.  
Hintaan sisältyy kahvi- ja mehutarjoilu. 

YP4  Perhepurjehdus Loviisa – Svartholman meri- 
linnoitus – Loviisa 18.7. klo 11 – 15.  
Hinta 45 e / hlö, lapset alle 15 v. ilmaiseksi.  
Hintaan sisältyy kahvi- ja mehutarjoilu. 

YP5 Orrengrundin yleisöpurjehdus Loviisa – Orren-
grund – Loviisa 25.7. klo 9 – 16.  Hinta 55  e / hlö. 
Hintaan sisältyy ruokailu ja kahvi.

YP6 Yleisöpurjehdus Loviisa – Pyhtään Kaunissaari – 
Loviisa 1.8. klo 8.30 – 18. Hinta 65  e / hlö.  
Hintaan sisältyy ruokailu ja kahvi.

YP7 Sail Training - Aikuiset - Itäinen Suomenlahti 
21. – 23.8. Lähtö klo 9. Hinta 295  e / hlö.  
Hintaan sisältyy purjehduskoulutus, majoitus ja 
ruokailut.

 Kaikille purjehduksille ennakkovaraus!  
Varaukset ja lisätiedot: info@osterstjernan.fi tai 
puh. 044 720 3588 tai 0400 120 929.

 Laiva Avoinna 29. – 30.8.2020  klo 10 – 17.  
Tervetuloa tutustumaan Österstjernan-alukseen 
Loviisan Wanhat Talot -tapahtuman aikana  
Loviisan Laivasillalla, aluksen kotisatamassa. 
 

LP Lady-purjehdus Loviisa – Hudön selkä – 
Svartholman merilinnoitus – Loviisa 27.6.  
klo 11 – 15.  Matkustajalaivoissa työskennellyt som-
melier kertoo shampanjasta ja kuohuviineistä sekä 
antaa tarjoilusuosituksia. Hinta 50  e / hlö. 
Hintaan sisältyy ohjelma ja kevyt ruokailu.
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Oy Pro Österstjernan Ab     Ry Österstjernan Rf
Laivasilta, PL 63, 07901 LOVIISA
Puhelin 0400  120 929 tai 044 720 3588
Sähköposti info@osterstjernan.fi
Internet www.osterstjernan.fi
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Österstjernan historiaa
Alkuperäinen Österstjernan-alus valmistui Pietarsaaressa 1814 ja aloitti 1815 liiken-
teen Loviisa – Tukholma reitillä, kuljettaen sekä matkustajia että rahtitavaraa. Liikenne 
jatkui ennätyksellisen pitkään, peräti 34 vuotta. Purjehduksista on säilynyt matkustaja- 
ja rahtiluetteloita sekä mittakirjoja merenkulkuviranomaisten alusmittauksista. 

Alkuperäisen pakettijahti Öster-
stjernanin mukaisen purjelai-
van rakentaminen alkoi v. 2002. 
Österstjernan ry:n talkoolaiset ja 
Kuggomin koulun laivanraken-
nuskurssin oppilaat rakensivat 
aluksen runkovalmiiksi kolmessa 
vuodessa. Elokuussa v. 2005 oli 
juhlallinen vesillelasku Valkon 
satamassa. 

Vuonna 2014 tuli kuluneeksi  
200 vuotta alkuperäisen  
Österstjernan-aluksen valmistumisesta. Merkkivuoden kunniaksi Österstjernan ry 
julkaisi toukokuussa 2014 kirjan ”Österstjernan silloin ja nyt”. Kirja kertoo alkuperäisen 
aluksen vaiheista ja uuden, tämän päivän Österstjernanin rakentamisesta sekä  
sen purjehduksista.   
Österstjernan-kirjaa voi tilata osoitteesta: info@osterstjernan.fi.

Österstjernan-halli
Loviisan Laivasillalla sijaitsee  
varustamon käyttöön rakennettu 
Österstjernan-halli. Siellä järjes-
tetään kokouksia ja koulutustilai-
suuksia. Hallia vuokrataan myös 
yrityksille ja yksityisille. Suuri sali 
on mitä mainioin paikka tunnel-
mallisten yleisötilaisuuksien ja 
vaikkapa henkilökohtaisten juhla-
päivien järjestämiseen.   
Tiedustelut puh. 0400 120 929.


