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aluksi
Tämä kirja on Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n toiminnan tulosta. Yhdis-

tys perustettiin vuonna 2013 edistämään Selkämeren kansallispuiston toteutusta 

ja alueen asukkaiden tietoa kansallispuiston suuresta arvosta ja merkityksestä 

alueen kehitykselle. Olemme havainneet, että sitoutuminen ja ymmärrys vahvis-

tuvat tekemisen myötä. Samalla toimijoiden verkosto oppii tuntemaan jäseniään 

paremmin ja luottamaan toisiinsa. Sosiaalista pääomaa tarvitaan, jotta tuloksia 

saadaan aikaan niin luonnon kuin kulttuurinkin kentällä.

Merikarhun Kierroksen toteutusta auttoi EU:n maaseudun kehittämisohjelman 

LEADER-hankerahoitus sekä hankkeen toimijoiden ja kumppanien mielenkiinto 

ja sitoutuminen talkootöiden tekemiseen. Karhuseudun ja Joutsenten reitin 

LEADER-yhdistykset puolsivat hankeideaamme ja saimme seitsemän jokivarren 

kaupunkia ja kuntaa kumppaneiksemme. Olennaista lisäarvoa hankkeen sisäl-

lölle antoivat kuntien museot ja kulttuuritoimijat, erityisesti matkailuoppaiden 

yhdistykset ja monet opettajat. Myös Rauman merimuseo   antoi asiantuntemus-

taan hankkeeseen.

Hankesuunnitelma laadittiin toimintavoille, jotka olivat normaaleja ennen vuotta 

2020.   Hankkeen työn aikana selvisi, että olimme tehneet ajankohtaisen ja hyö-

dyllisen hankesuunnitelman, mutta edessä oli melkoisia ”korona-ajan” haasteita 

kaikessa toteutuksessa.  Kotimaan luonto- ja kulttuurimatkailun tueksi kaivattiin 

oikeaa ja kiinnostavaa sisältöä, mielikuvitusta ja ajattelua syventävää tarinataus-

taa sekä nopeasti kehittyvän digitaalisen tekniikan antamaa tehoa informaation 

jakeluun ja saavutettavuuteen.  Tutkimusarkistojen kätköissä ja viranomaisten 

sisäisessä tiedonhallinnassa oli piileviä tietovarastoja, joiden tuominen helposti 

tavoitettavassa ja kansanomaisessa muodossa suomalaisten luonto- ja kulttuuri-

matkailijoiden ja kotiseutuharrastajien saataville oli tehtävämme.

Merikarhun Kierroksen alkupiste on Sastamalan Karkun rantamalla Palvialan kylässä Rautaveden kansallismaisemassa. 

Taustalla näkyvät maiseman maamerkit Ellivuori ja Pirunvuori. 

Valokuva: Maiju Vuorenoja.
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Tarinat ovat tänään kuten aina ennenkin matkailijan perusravintoa. Kun jollekin 

kohteelle tullaan, ensimmäisiä kysymyksiä tehdään paikannimistä, vanhoista 

tapahtumista ja näkyvillä olevista luonnon erikoisuuksista. Oppaiden pitää kyetä 

vastaamaan noihin kysymyksiin. Paikan tarina on hyvä tuntea. Tarinan taustat 

pitää myös tuntea, jotta voi keskustella asiasta, kun tulee jatkokysymyksiä.

Tämä kirja pyrkii antamaan oppaille taustatukea tarinoiden esittämiseen. Tarina 

on elävä dokumentti, joka muuntuu ja kasvaa sitä kerrottaessa. Tarina sitoo sir-

paleiset faktat isommaksi kuvaksi. Luova ja eläytyvä tarinan kerronta on kuuli- 

jalle mieleen.

Merikarhun Kierros-hankkeen tulokset jakaantuvat viiteen eri vaiheeseen.

Vaihe 1. Valmistimme seitsemän kuntakohtaista opasvihkoa Kokemäenjoen var-

rella löytyvistä kiinnostavista luonto- ja kulttuurikohteista. Nämä valmistettiin 

yhteistyössä kunkin kunnan omista asiantuntijoista koostuvien hankeryhmien 

kanssa. Kuntakohtaisia tarinapaikkojen kohdeoppaita täydensi Merikarhun kala-

paikat -opasvihko, jossa esiteltiin noin 50 jokivarren kalapaikkaa saaliineen ja 

tarinoineen.

Vaihe 2. Merikarhun Kierroksen vaeltajan avuksi valmistettiin sähköinen reitti-

kartta, joka osoitti kierroksen kohteet, niiden keskeisen sisällön, linkit laajem- 

paan lähdeaineistoon ja esitti kohteita havainnollistavan kuvituksen. Kartta- 

pohjana käytettiin Googlen sovellusta GoogleMaps. Linkki Kokemäenjoen 

tarinapaikkojen sähköiselle kartalle on tässä:  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UYeMcwhZlVhIWH9AFjFdSJj6xCALv1Uc&usp=sharing

Kokemäenjoen kalapaikoille ja entisille ja nykyisille koskille valmistettiin vastaava 

karttaesitys. Sen linkki on tässä:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_DyzbjiRJt6Y1cpmB1HZhJuQDsTQJYhD&usp=sharing

Vaihe 3. Kaikissa seitsemässä kunnassa hoidettiin talkoilla yksi arvokohde kun-

toon kesällä 2021. Sastamalassa talkoiden kohteita oli kaksi. Tavoitteena oli, 

että paikallisyhteisö jatkaisi kohteen hoitoa ja kunnossapitoa ainakin 5 vuotta 

hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen viestintään kehitettiin ajotapahtuma, 

jossa aidon Merikarhun jalanjäljissä ajettiin 3-pyöräisellä mopolla saattueen kera 

Karkusta Reposaarelle.

Vaihe 4. Hankkeen tuloksia esiteltiin hankeseminaarissa syksyllä 2021. Emil 

Cedercreutzin museoon Harjavaltaan valmistettiin näyttely, jossa noin neljän 

kuukauden ajan vuosien 2021–2022 vaihteen tienoilla oli esillä kolme kohdetau-

lua jokaisesta jokivaren kunnasta sekä kunnan identiteettiä kuvaavaa esineistöä.

Vaihe 5. Nyt käsillä oleva ”Merikarhun Kierros” -taustajulkaisu kirjoitettiin kai-

kesta nähdystä ja opitusta. Kirja esittelee kierroksen varrella olevia kohteita ja 

niiden taustatarinoita teemoittain. Kohteiden tulkinta ja tarinaperinnön esittämi-

nen tapahtuu käytettävissä olevan perimätiedon ja kirjoittajan oman kokemuk-

sen ja ymmärryksen pohjalta.

Merikarhumme oli omana aikanaan tunnettu kriittisyydestään ja vankasta arvo-

pohjastaan. Lukijan on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että jäljempänä esitettävät 

”Merikarhun mietteet” ovat Merikarhun Kierroksen kuvitteellisen vaeltajan aja-

tuksia, joita matkan varrella syntyy, kun jokamieskulkija tarkastelee ja ihmette-

lee jotain paikkaa. Tällaisia Merikarhun esikuva merikapteeni Paul Aarniokin 

olisi varmaankin pohtinut aikanaan. Nuo mietteet voivat ehkä auttaa lukijaa 

ymmärtämään jonkun vähäiseltä vaikuttavan yksityiskohdan merkitystä isom-

man asian osana ja parhaimmillaan kannustaa häntä muotoilemaan omaa aja-

tustaan ongelman ratkaisuun.

Mikä tai kuka sitten oli tuo mystinen Merikarhu ja mistä muodostui hänen Kier-

roksensa. Avaamme hieman tätä kertomuksemme lähtöasetelmaa.

Helpointa olisi sanoa, että kertomus Merikarhusta ja hänen Kierroksestaan on 

pelkkä legenda, mutta kuten kaikki suuret legendat, se on pohjimmiltaan totta. 

Meidän Merikarhumme esikuva oli oikea ihminen ja hän teki Kierroksensa 

pyhiinvaelluksen tapaan jokavuotisena moporetkenä Karkusta jokivartta pitkin 

Reposaarelle, samalla vieraillen hänelle tärkeissä kohteissa. Tuo vaellus antaa 

meille paljon miettimisen aiheita.

Sastamalan Karkussa Kalevalan päivänä 28.2.2022

Lasse Lovén
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Merikarhun alter ego

Kap Hornin kiertäjänä tunnettu merikapteeni Paul Aarnio (s. 25.8.1892, 

k. 2.3.1970) vietti eläkepäiviään Kokemäenjoen yläjuoksulla Karkussa Rauta- 

veden rantamilla eläen hiljaista ja vaatimatonta elämää yhdessä vaimonsa Taimin 

(os. Grönlund, s. 14.5.1889, k. 16.5.1967) kanssa. Vanha merikarhu oli syntynyt 

Selkämeren rannalla Reposaarella. Hän ei koskaan unohtanut meren kohinaa 

ja suolan tuoksua. Joka kesä Karkkuun muuton jälkeen hän matkusti Karkusta 

Porin Reposaarelle eli Räpsööseen omalle pyhiinvaellukselleen.

Aluksi tuo matka taittui junalla Karkusta Mäntyluotoon ja siitä edelleen moot-

toriveneellä Reposaarelle. Kun saarelle tuli maaliikenneyhteys 1956, merikar-

humme hankki kolmipyöräisen Erkkola-mopedin, pakkasi sen varustelaukkuun 

eväät ja sadevaatteet ja suuntasi pyörän Kokemäenjoen vartta kohti Selkämeren 

rantaa. Merikarhun vaelluksen päätepisteenä oli Reposaaren kirkkomaa ja Taka-

rannan kalliot, josta aava siniharmaa merenselkä avautuu kaukaiseen horisont-

tiin asti.

Merikapteeni Paul Aarnio. 

Valokuva: Suomen Kuvalehti 1926 Nro 26 sivu 13.

Parkki s/v Calgorm Castle australialaisessa Port Adelaiden satamassa noin vuonna 1907.

Valokuva: The State Library of South Australia, A.D. Edwardes Collection
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Retki kesti kaksi-kolme päivää riippuen paikoista, joihin hän matkan aikana 

poikkesi. Joskus hän ajoi itsensä uuvuksiin vain yhden pitkän päivän aikana 

perille ja toisena päivänä takaisin. Merikarhu ajeli vanhoja maanteitä, milloin 

joen toista rantaa, milloin toista. Matkan varrella hän pysähtyi usein ja tutki 

monia Kokemäenjoen varrelle aikojen kuluessa syntyneitä mielenkiintoisia paik-

koja; museoita, siltoja, koskia, kalapaikkoja, näköalapaikkoja, muinaisia satamia 

ja kauppapaikkoja ja vanhojen merenkävijöiden hautaraunioita, hiidenkiukaita.

Reposaarella merikapteeni Aarnio kävi vanhempiensa haudoilla. Aarnion isä 

ja isoisä olivat olleet merimiehiä. Merellisen uransa jälkeen isä Frans Viktor 

toimi kauppiaana Reposaarella. Hän kuoli nuorena (41 v.) sydänkohtaukseen. 

Paul Kristian oli silloin vasta kolmivuotias. Reposaaren kauniille hautausmaalle 

kuuluu meren kohina ja merituuli huojuttaa kirkon ympärillä nousevaa vanhaa 

männikköä. Aarnio varasi myöhemmin itselleen ja vaimolleen paikat perheen 

haudasta.

Merikapteeni Aarnion merellinen pyhiinvaellus toistui joka kesä niinä vuosina, 

kun hän asui Karkussa. Kun hänen aikansa vuonna 1970 päättyi, vanhalle Meri-

karhulle oli kertynyt 25 kierrosta Karkusta Kokemäenjoen suulle meren äärelle 

ja takaisin.

Merimies ja merikapteeni

Porin Reposaari sijaitsee Kokemäenjoen suiston ulkoreunalla, Selkämeren 

äärellä. Paul Aarnion nuoruusaikana Reposaari oli aito saari, jonne pääsi vain 

veneellä tai laivalla. Saari oli merkittävä kauppasatama ja 1800-luvun lopun 

kalastuksen, sahateollisuuden ja laivanrakennuksen toimelias keskus. Saaren 

nuoret miehet valitsivat ammatikseen useimmiten joko merimiehen, kalastajan 

tai sahamiehen työt. Tähän joukkoon liittyi myös nuori Paul Aarnio.

Hän lähti merille merimiehen pestillä 17.8.1907, vähän ennen kuin täytti 15 

vuotta. Merillä hän seilasi 14 vuotta kaikkiaan yhdellätoista eri laivalla, isom-

milla ja pienemmillä. Aarnio kävi läpi urakehityksen messipojasta laivapäälli-

köksi:

1907–08. Viisitoistavuotiaan merimiehenalun ensimmäinen laiva oli höyrylaiva 

s/s Bris Göteborgista. Laivan kapteenina toimi J. Noré.

1909. Höyrylaiva s/s Hermod Norjasta.

1910. Höyrylaiva s/s Lady Elisabeth Norjasta.

1911. Moottorilaiva m/v Galgabba Australiasta, joka valmistui 1898, 98 tn, 

pituus 77 jalkaa.

1912. Höyrylaiva s/s Waitemata Uudesta Seelannista. 5432 tn, pituus 126,5 m. 

Laiva kuljetti rahtia Tyynellä valtamerellä.

1913. Purjelaiva parkki s/v Galgorm Castle Englannista, joka oli kolmimastoi-

nen rautakylkinen 1596 tn, 78,1 m pituinen rahtialus. Se kuljetti rahtia suurilla 

valtamerillä. Parkki käytti isoja satamia kuten Buenos Aires Argentiinassa, Port 

Adelaide ja Sydney Australiassa, Queenstown Uudessa Seelannissa ja Lontoo 

Euroopassa. Parkki oli aito Kap Hornin kiertäjä. Tämä parkki oli purjelaivakau-

den yksi viimeisistä isoista merenkyntäjistä. Saksalaisen sukellusveneen U-49 

torpedo upotti sen Irlannin lounaisrannikolla 1917.

1914. Paul Aarnio suoritti aliperämiestutkinnon 1914. Hän toimi perämiehenä 

(styrman) kuunarilaivassa s/v Wanadis (purjelaiva 374 tn). Wanadis kuljetti rahtia 

Suomen ja Saksan välillä Itämerellä.

1915. Yliperämiestutkinnon Aarnio suoritti 1915. Sen jälkeen hänellä oli pesti 

kuunarilaiva s/v Walpakselle (purjelaiva 297 tn) Luvialta. Kuunarilaiva Walpas 

kärsi täydellisen haaksirikon Englannin edustalla 1919. Paul Aarnio oli silloin 

Rauman merenkulkuopistossa opiskelemassa merikapteenin tutkintoa, joten 

hän säästyi onnettomuudesta.

1916. Höyrylaiva s/s Ferro, Oslo Norja.

1917.  Höyrylaiva s/s Kongfoss, Norja.

1918.  Moottorilaiva m/v Annikki, Pori.

1919–20. Aarnio opiskeli Rauman merenkulkuopistossa ja suoritti merikapteenin

tutkinnon (höyrylaivapäällikön tutkinto 31.5.1920 Raumalla).

1920. Merikapteenin tutkinnon suorittamisen jälkeen Aarnio toimi perämiehenä

ja päällikkönä aluksella m/v Annikki, Pori.

1921. Moottorilaiva m/v Lännetär, Raahe.
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Mereltä maalle

Maailman valtamerillä purjehtinut merikapteeni Paul Aarnio luopui merielämästä 

1921. Hän seurasi isänsä ja kasvatti-isänsä jalanjälkiä ja ryhtyi kauppiaaksi Repo-

saarelle. Kaupassa myytiin ruoka- ja sekatavaraa. Kauppiaanakaan hän ei pysy-

tellyt joutilaana. Maalle jäänyt merikarhumme avioitui Reposaaren käsivälittei-

sen puhelinkeskuksen hoitajana toimineen Taimin kanssa. Kihloihin mentiin 

1924 ja avioliittoon lopulta vuonna 1927.

Nuo kihlaparin alkuvaiheet olivat monin tavoin traagisia. Paul hautasi Reposaa-

ren hautausmaalle äitinsä 1926 ja kasvatti-isänsä 1927 yllättävien kuolemanta-

pausten jälkeen.

Reposaaren palokunnan organisoinnista riideltiin 1920-luvun alussa juuri päätty-

neen katkeran sisällissodan jälkeen. Kaksi kilpailevaa poliittista ryhmittymää oli 

perustamassa omaa vapaapalokuntaa. Kunnallishallinnon tekemien sovittelujen 

jälkeen Reposaaren WPK:lle valittiin kymmenjäseninen hallitus, jossa molem-

milla puolueilla oli yhtä suuri jäsenmäärä. Yhdistetyn Reposaaren WPK ry:n 

päälliköksi valittiin 9.6.1925 merikapteeni Paul Aarnio. Hän toimi sen jälkeen 

Reposaaren palopäällikkönä vuosina 1926, 1932, sekä 1935–1937.

Palokuntajuhla 5.9.1937 Reposaarella.  Juhlan perinteeseen kuului köydenvetokilpailu palokunnan 

(vasemmalla) ja haminan eli sataman joukkueen (oikealla) välillä. Palopäällikkö Paul Aarnio on kuvassa 

haminan joukkueen ensimmäinen vetäjä, jolla kuvassa on köysikravatti kaulalla.

Valokuva: Haakon Uddfolkin arkisto.
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Tragedia merellä

Torpedovene S2:n uppoaminen on itsenäisen Suomen merivoimien historian 

pahin rauhanaikainen onnettomuus. Laivan 53-henkinen miehistö hukkui koko-

naisuudessaan. Laiva vajosi 14 metrin syvyyteen meren pohjaan Outoorin luotojen 

ulkopuolella paikassa, joka ei ollut tarkalleen tiedossa. Merikapteeni Paul Aarnio 

ja kauppias Semmi Haapakka etsivät hylkyä sinnikkäästi kuukausia. Aarnion 

etsintätyö oli osin surutyötä hänen äitinsä yllättävän kuoleman jälkeen huhti- 

kuussa 1926. Vihdoin kesäkuussa 1926, kahdeksan kuukautta uppoamisen jäl-

keen, miehet löysivät torpedoveneen hylyn. Löytäjät saivat valtiolta 50 000 mar-

kan palkkion, jonka he jakoivat keskenään tasan.

Palkkion avulla Paul Aarnio kunnosti asuintaloaan ja kauppaansa. Lisää hoidet-

tavia asioita tuli vielä helmikuussa 1927, kun hänen kasvatti-isänsä kauppias 

Rikhard Saine kuoli yllättäen aivoverenvuotoon. Tästä seurasi Aarnion yrittäjä- 

vastuun lisääntyminen entisestään. Merikapteenista tuli leipuri, joka työllisti Repo-

saaren naisväkeä kotileipomossaan. Töiden hallinta parani, kun Paul ja Taimi 

lopulta päättivät kolmivuotisen kihlausajan ja menivät naimisiin Reposaaren 

kirkossa.

Mukana valtakunnan politiikassa

Merikapteenin yhteiskunnallinen vaikuttaminen laajeni hänen toimiessa kaup-

piaana. Aarnio valittiin vuonna 1929 yhdeksi kymmenestä vähittäiskauppiaiden 

liiton Porin piirin edustajasta liiton vuosikokoukseen.

Muutto Karkkuun

Merikapteeni Paul Aarnion ainoa elossa oleva sisko Selma oli mennyt naimisiin 

Karkun asemapäällikkönä toimineen Kustaa Fredrik Norénin kanssa. Heillä oli 

kaunis puutalo Karkun Palvialan keskustassa. Tuolloin 1930-luvun alussa Paul 

ja Taimi Aarnio vierailivat Karkussa Noréneilla ja kuulivat, että Karkun Emän-

täkoulu oli myymässä Rautaveden rannalla Haapaniemen rantapalstaa. Aarniot 

ostivat sen ja saivat lainhuudon palstalle 7.10.1938.

S2 haaksirikon muistomerkki 

Reposaaren kirkon edustalla 

(Väinö Aaltonen).

Itsenäisen Suomen varhaisvaiheen 

yksi suurimmista katastrofeista 

tapahtui 4.10.1925, kun armeijan S2 

torpedovene kaatui ja upposi hurjassa 

syysmyrskyssä Reposaaren ja Säpin 

välisellä merialueella. Torpedovene S2 

ilmoitti SOS-merkin Reposaaren lähistöltä 

lokakuun neljännen päivän aamuna. 

Alus ilmoitti olevansa uppoamisvaarassa, 

sen keulassa oli tulipalo ja tuulen voima 

oli noussut 12 boforiin. Reposaaren 

luotsiaseman luotsi Yrjö Aalto näki 

valtavan aallon kaatavan sotalaivan 

ja upottavan sen Outoorin 

saaren matalikkoon.

Valokuva: Lasse Lovén
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Tontilta oli suora näköala Palvialan lahdelle ja Rautaveden selälle, jonka takana 

kohosivat seudun korkeimmat vuoret Jyränvuori, Ellivuori ja Pirunvuori. Tuolle 

tontille he kaupanteon jälkeen rakensivat kauniin huvilan, jonka edessä jär-

venpuolella oli laattakiviterassi. Talon ympärille he perustivat omenapuutar-

han ja istuttivat marjapensaita. Rannassa puksutti Siemensin pumppu, joka nosti 

järvestä puutarhaan kasteluvettä. Rannassa oli myös tynnyristä tehty savustus-

pönttö kalamiehen saaliiden käsittelyyn. Karkun rantahuvilaa oli tarkoitus käyt-

tää Aarnion perheen eläkepäivien asuntona, kun se aika koittaisi.

Merikapteeni Paul Aarnio seisoo kauppansa portailla Reposaaren satamassa. 

Kauppa sijaitsi Satamapuiston ja Perämiehenkadun risteyksessä. 

Valokuva: Haakon Uddfolkin arkisto.

Suomen armeija rakensi Reposaarelle 1930-luvun puolivälissä merilinnakkeen. 

Jokisuun satamat olivat tärkeä huoltoyhteys Suomelle sodan aikana. Talvisodan 

aikana Mäntyluoto ja Reposaari olivat lentopommitusten maalialueita. Mänty-

luodon aluetta pommitettiin 28 kertaa.

Välirauhan aikana 1941, talvisodan kauhujen jälkeen, merikapteeni Paul Aarnio 

arvioi uudelleen elämäntyötään. Hän päätti lopettaa kauppaliikkeensä Reposaa-

rella. Hän irtautui kauppiaan työstä, pakkasi kalustonsa ja muutti Taimin kanssa 

Karkun mökille. Lähellä huvilan rantaa järvessä olevaan kiveen hän hakkasi 

veneen kiinnitysrenkaan. Siihen hän sitoi veneensä. Merikapteeni Aarnio oli 

innokas kalastaja, joka tunsi Rautaveden syvänteet ja karikot. Palvialan vanhat 

asukkaat vielä muistelevat, että Aarnio neuvoi mielellään heille hyviä kalapaik-

koja.

Aarnion tontille mahtui parhaimmillaan satakunta omenapuuta ja melkoinen 

määrä herukkapensaita. Kun puut ja pensaat 1950-luvulla alkoivat tuottaa 

hedelmiä ja marjoja, merikapteeni keräsi ne ja lähti myymään niitä Tampereelle 

Tammelan torille. Kuljetuksen hän hoiti kolmipyöräisellä mopedilla, jonka tara-

kalle mahtui sopivasti päivän annos myyntiä varten.

Karkun Palvialan kylän asukkaat tunsivat kapteeni Aarnion isona miehenä. 

Karkkulaiset Jukka Vihakas ja Lauri Sianoja muistelivat Aarnion vähän erikoista 

huumorintajua: 

- Hän oli todella voimakas mies. Justeerilla isoa puuta sahatessa oli Lauri Sianoja 

vetänyt niin paljon kuin jaksoi, mutta Aarnion vetovuorossa kaikki purut lensi-

vät sille puolelle. Aarnio pystyi myös roikkumaan tangossa pelkän pikkurillin 

varassa. Kylään poiketessaan hän saattoi tokaista, että onko täällä miehenvas-

tusta?



22

Merikarhun kierros

23

Myös Aarnion saksanpaimenkoira Hupia muisteltiin kylällä ihaillen. Vihakas ja 

Sianoja tiesivät kertoa siitä tarkemmin:

- Saksanpaimenkoiransa haki postin kyliltä. Kerran, kun Aarnio oli huutanut 

vaimolleen, että kylkiluu, keitäkkö kaffet, niin kahville mennessään oli jättänyt 

hanskansa kannon päälle. Näytti talolla koiralle käsiään ja pyysi hakemaan. 

Koira toi hanskat.

Pekka Seikku muisteli, että susikoira kävi kaupassakin yksin, ostoslappu oli kas-

sissa. Terttu Karjalainen tiesi, että koira haki sunnuntaisin aamulehden postista.

Merikapteeni Aarnion mopedi oli laajan kiinnostuksen kohteena. Olihan se 

ainoa tuollainen uuden ajan menopeli Karkun pölyisillä sorateillä. Juha Sepällä 

oli ensi käden tietoa mopon loppuvaiheista:

- Näin Aarnion jäämistön huutokaupassa hänen kolmipyöräisen mopedinsa. 

Olin silloin noin kymmenen. Sanoin isälle, että haluan tuon. Se oli taivaansini-

nen metallivärinen upea menopeli. Husqvarnan moottori, 2 vaihdetta ja kaikki 

ohjaukset käsipelillä; käsijarru ja käsikampi käynnistykseen. Moottori oli mopon 

toisella laidalla ja toinen takapyörä veti. Takana oli kaksi pyörää ja tavaratila. 

Edessä yksi pyörä ja runkopellistä ja pleksistä nousi tuulisuoja. Tiedossa oli, että 

merikapteeni oli ajellut sillä pitkiä matkoja, vienyt omenia Tampereen torille ja 

käynyt meren rannallakin. Isä Leo huusi mopon sitten Norénin talolla pidetyssä 

huutokaupassa. Ahkerasti me pojat sillä ajelimme kotiteillä. Lopulta pyörä kului 

loppuun ja annoimme sen romuksi keräykseen.

Rengaskivi Aarnion rannassa Karkussa. 

Merikapteeni Aarnio piti siinä venettään, 

kun hän ei ollut kalastamassa Rautaveden selällä. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Merikapteeni Paul Aarnio 

ajeli kolmipyöräisellä mopollaan 

Karkusta Porin Reposaareen joka kesä 

vv. 1956–1969. Mopedi oli samanlainen 

kuin kuvan Erkkolan invamopo. 

Aarnion mopon väri oli sininen.

Valokuva: Tero Patoranta. 
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Merikarhun Kierros

Merikapteeni Paul Aarnio ei unohtanut merta. Hänen jokavuotinen kierrok-

sensa Karkusta Reposaareen ja takaisin herätti karkkulaisissa ihmetystä ja ihai-

lua. Kolmipyöräinen mopedi tarjosi isolle miehelle paremman istuinsijan kuin 

kaksipyöräinen. Tuon yhteensä noin 400 km kierroksen jaksoi tehdä jotenkuten 

kolmipyöräisellä, jossa oli selkänojallinen istuin. Matka yhteen suuntaan kesti 

yli 10 tuntia ilman pysähdyksiä.

Kun Aarnio muutti Karkkuun, silloin osa Kokemäenjoen koskista pauhasi vielä 

liki luonnontilassa. Kolsin padon valmistuminen vuonna 1945 ja Tyrvään voima-

laitoksen valmistuminen 1950 muutti tilanteen ratkaisevasti. Nuo voimalaitokset 

nostivat patojen yläpuolista vedenpintaa Kokemäenjoessa siten, että yli 30 van-

haa koskea katosi jokiuomasta. Niistä jäi vain muisto vanhoille kartoille.

Merikapteeni tutki matkallaan nuo kosket ja voimalaitokset ja pohti muutos-

ten vaikutuksia kalastukseen ja kalakantoihin. Merilohi ei nouse Kokemäenjoen 

yläjuoksulle ehkä koskaan. Hän mietti myös sitä, miten muinaiset merenkul-

kijat olivat ammoisina aikoina nousseet ylös Kokemäenjokea kauppapaikoille 

kuten Karkkuun. Noilta matkoilta lienee jäänyt monenlaisia muistomerkkejä 

suuren joen varrelle; hautaraunioita, veneen talaksien jäänteitä, koruja, aseita. 

Monta mielenkiintoista luonnonnähtävyyttä hän myös ehti tutkia kierroksellaan; 

näköalapaikkoja, joutsenten ja hanhien levähdyspaikkoja, tulvaniittyjä ja soita, 

harjuja ja hiekkarantoja.

Ainakin satakunta kiinnostavaa kohdetta voidaan nimetä merikapteeni Paul 

Aarnion viitoittaman Merikarhun Kierroksen askelmerkkeinä. Niitä olemme esi-

telleet jokivarren seitsemän kunnan opasvihkosissa.

Hyväntekijä vielä kuolemansa jälkeen

Merikapteeni Paul Aarnion ja vaimonsa Taimin yhteinen varallisuus säilyi hei-

dän elämänsä loppuun asti huomattavana. Kun heillä ei ollut lapsia, Aarniot 

päättivät tehdä testamentin. He jakoivat omaisuutensa puoliksi omaisilleen ja 

läheisilleen. Toisen puolen he testamenttasivat Reposaaren seurakunnalle hau-

tausmaan hoitoon. Paul Aarnion kuoleman jälkeen perikunta päätti realisoida 

Haapaniemen kiinteistön Karkun Rautaveden rannalta. Se myytiin Karkun kun-

nalle keväällä 1970. Kaupan tavoitteena oli, että kiinteistöä käytetään Aarnioi-

den kuoleman jälkeen karkkulaisten yhteiseksi hyväksi uimarantana ja virkistys-

paikkana. Näin tapahtuikin sen jälkeen, kun Karkun kunta vuonna 1973 liitettiin 

Vammalan kaupunkiin.

Omaisuutensa toisen puolen Aarniot testamenttasivat Porin Reposaaren seura-

kunnalle. Testamentin ehtona oli, että seurakunta hoitaa huomattavan suurella 

lahjoitusrahalla Reposaaren hautausmaata ja pitää sitä kauniina kaikkien siellä 

lepäävien ja vierailevien iloksi. Toivomus hautausmaan kauniina pitämisestä 

oli varmaankin tuolloin poikkeuksellinen määrittely, joka korosti Aarnioiden 

viehtymystä esteettisiin arvoihin. Lahjoitusvarojen korkotuottoa voitiin käyttää 

myös erilaisten muistomerkkien kuluihin, jos sen katsottiin lisäävän hautaus-

maan kauneutta. Kun Reposaaren seurakunta otti vastaan testamentin säätämän 

lahjoituksen monien selvitysvaiheiden jälkeen helmikuussa 2000, se lupasi hoi-

taa Aarnion perheen hautaa määräämättömän ajan hyvien haudanhoitoperiaat-

teiden mukaan.
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Aarnion perhehauta Reposaaren hautausmaalla. 

Merikapteeni Paul Kristian Aarnio haudattiin vaimonsa, 

äitinsä ja kasvatti-isänsä viereen Reposaaren hautausmaan 

kaakkoiskulmaan lähelle Satamapolulle vieviä rappusia. 

Haudalta on suora näköyhteys Selkämeren aalloille. 

Hautakiven alareunassa lukee vanhan merikarhun 

laatima viimeinen tervehdys haudassa lepääville:

Rauha tomullenne, muistonne elää.

Valokuva: Lasse Lovén.

Merikarhun viimeinen matka

Merikapteeni Paul Aarnio kuunteli radiota 2.3.1970 keinutuolissa, josta hän näki 

järvelle. Huoneen seinustalla riippui myös Taimi-vaimon veljen Timo Grönlun-

din 1920-luvulla maalaama tummasävyinen maisemakuva Reposaaren Takaran-

nan tyrskyistä. Talon uunissa paloi hiljainen tuli ja savu nousi piipusta, niin kuin 

joka päivänä tuon talven aikana oli noussut.

Seuraavana päivänä Aarnion naapuri, leipuri Heikki Saarela, vilkaisi Aarnion 

talon suuntaan. Hän havahtui siihen, että piipusta ei nyt noussutkaan savua. 

Hän päätti käydä katsomassa mitä vanhalle Merikarhulle kuuluu. Ovi oli auki 

ja radion ääni kuului. Muuta liikettä tai ääntä ei talossa ollut. Merikapteeni Paul 

Aarnio oli nukkunut Nakkilan puuseppien veistämään keinutuoliinsa ja lähtenyt 

viimeiselle matkalleen kohti ikuista horisonttia.

Merikarhun kierros – 
luonnon ja kulttuurin 

aarreaitta

Alkoi luoa luomiansa, saautella saamiansa,

selvällä meren selällä, ulapalla aukealla.

Kussa kättä käännähytti, siihen niemet siivoeli;

kussa pohjasi jalalla, kalahauat kaivaeli.

(Kalevala 1849, 1. runo säkeet 259–266).

27



28

Merikarhun kierros

29

Jäiden lähtöä Selkämeren rantamilla. 

Valokuva: Jan Eerala.

Kokemäenjoen laakso ja sen merisuu tarjoaa lähes täydellisen läpileikkauksen 

eteläisen Suomen luonnon ja kulttuurin kehitykseen viimeisen jääkauden päät-

tymisen jälkeen. Tämä merkitsee tavattoman pitkää aikajaksoa. Voimme puhua 

noin 10 000 vuoden jatkuvasta kehityksestä ja muutoksesta. Kaikki on muut-

tunut, osa nopeasti, osa varsin hitaasti. Ja muuttuu edelleen melkoista vauhtia. 

Jään painama lommo maankuoressa nousee. Kaikkia nykyisiä jokivarren kuntia 

Sastamalasta Poriin peitti aluksi suolainen meri (Yoldiameri) yhtä pientä saarta 

lukuun ottamatta. Saari sijaitsi Sastamalan Rautaveden perukassa paikassa, jota 

nykyisin kutsumme nimellä Jyränvuori. Se on tarinamme alkupiste. Loppupiste 

Reposaaren Takaranta.

Meri muuttui järveksi (Ancylusjärvi) ja taas suolaiseksi mereksi (Litorinameri). 

Maa nousi vedestä, syntyi saaristoja. Meren lahdet muuttuivat järviksi ja joen-

pohjiksi. Jokien suulle syntyivät suistomaat, jotka puolestaan vaelsivat jatkuvasti 

länttä kohti maan noustessa ja meren väistyessä yhä lisää. Vastaavasti meren-

ranta on vetäytynyt kohti länttä. Tuo kehitys jatkuu edelleen, mikäli suurten 

napajäätiköiden sulaminen nykyisen ilmastonmuutoksen kourissa ei sitä joskus 

tulevina vuosisatoina pysäytä.

Elävän luonnon monimuotoisuus on kehittynyt nykyisessä Kokemäenjoen laak-

sossa vedenalaisesta elämästä tavattoman monimuotoisen maaekosysteemin 

elämään. Jääkauden jälkeiseen ajanjaksoon on sattunut huomattavan laaja jak-

soittainen sarja ilmastonmuutoksia. On ollut lämpimiä jaksoja ja kylmiä jaksoja. 

Litorinan alkuvaihetta voidaan pitää jonkinlaisena luonnon monimuotoisuuden 

ja ravinnon tuottokyvyn maksimina Kokemäenjoen alueen historiassa.
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Geologinen muutos ja elävän luonnon diversiteetin ja biomassan tuotannon 

muutos ovat aiheuttaneet melkoisen haasteen niille ihmisyhteisöille, jotka ovat 

käyttäneet Kokemäenjoen laaksoa ja merenrantaa elantonsa hankkimiseen ja 

asumiseensa. Muutokset ovat olleet ensi sijassa suotuisia. Ne ovat mahdollista-

neet elinpiirin laajentumisen ja yhteisön vahvistumisen. Samalla ne ovat edellyt-

täneet yhteisöiltä jatkuvaa sopeutumista muutoksiin paikassa ja ajassa. Resurs-

sien laajeneminen on merkinnyt myös jatkuvaa kilpailua yhteisöjen välillä. 

Kaikki tämä on edellyttänyt yhteisöjen korkeaa sopeutumiskykyä (resilienssi) 

sekä innovatiivisuutta resurssien käytössä. Niiden lisäksi myös valmiutta puolus-

taa valloitettuja resursseja sekä ripeyttä uusien kohteiden kaappaamiseen oman 

yhteisön haltuun.

Kokemäenjoen laaksossa meren ja maan rajapinta on aina ollut kasvupiste, 

mutta myös kulttuurien välinen rajaseutu. Yhteisöjen välinen vuorovaikutus 

tarvitsee menettelytapoja, instituutioita ja sopimuksia. Yhteisöjen rajapinnoissa 

vaihdetaan tavaroita, sanoja, uskomuksia ja tarinoita. Rajapintojen hallintaan liit-

tyy sopimuksia ja rituaaleja, jotka määrittelevät tavat toimia ja miten arvosuhteet 

määräytyvät keskinäisessä vaihdannassa. Keskeisiä rakenteita ovat venevalka-

mat, satamat ja kauppapaikat. Samoin kaupanteon säännöt ja vaihdannan arvo-

suhteet. Vaihdannan onnistumiselle on olennaista rauhan ilmapiiri, kohtuulliset 

moraalisäännöt ja kunnioitetut ongelmien ratkaisumallit. Kaikkiin näihin vaikut-

tavat olennaisesti yhteisön järjestäytyminen, sen sisäiset ja ulkoiset turvajärjes-

telmät sekä muutosten ennakointikyvyt.

Mikä voisi olla kiinnostavaa ympäristöään tarkkailevalle, asioiden merkitystä 

miettivälle Merikarhulle, kun hän kulkee vuotuisella kierroksellaan verkkaisesti 

Kokemäenjoen yläjuoksun perukoilta kohti meren rantaa ja taas takaisin? Voi-

simme laatia pelkistetyn listauksen niistä kohteista, jotka Merikarhua ilmeisim-

min kiinnostivat. Ne ovat kohteita, jotka ovat tärkeitä tuntea, jotta ymmärtää 

paikan menneisyyttä, ja sen lisäksi ehkä vielä ymmärtää, miten se vaikuttaa 

tulevaisuuden kehitykseen ja omiin elämisen mahdollisuuksiin.

Tämän 8 kärjessä -listan määrittely voisi olla 

seuraava:

1. Mistä löydän varmat merkit siitä, että maa 

todella on noussut ja edelleen nousee merestä?

2. Missä ovat ne luonnon aarteet, jotka ovat 

olleet jokivarren yhteisöille kaikkein tärkeimpiä 

niiden harvinaisuuden, käyttökelpoisuuden tai 

niihin liittyvien tarinoiden vuoksi?

3. Missä olivat Kokemäenjoen parhaat kala-apa-

jat ennen kuin joki muutettiin sähköenergian 

tuottajaksi ja missä ne ovat nyt?

4. Missä olivat ne jokivarren rauhoitetut paikat, 

joissa vanhan kansan esi-isät tekivät kauppaa 

naapurien ja kauempaa tulleiden merenkulkijoi-

den kanssa?

5. Missä olivat ne pyhät paikat, joihin esi-

isämme hautasivat vainajansa?

6. Missä ovat ne jokivarren paikat, joista aikoi-

naan on taisteltu kiivaimmin?

7. Mitkä ovat ne symbolit, jotka ovat tärkeitä ja 

yhdistäviä jokivarren yhteisöille?

8. Missä ovat ne jokivarren kohteet, jotka ovat 

merkityksellisiä alueen kehitykselle tulevaisuu-

dessa?

Noihin kysymyksiin yritämme löytää vastauksia 

Merikarhun Kierroksella. Kierroksen valmiste-

lussa yllätyimme suuresti sitä, miten yksi joki-

laakson tarinaan liittyvä hahmo eli karhusym-

boli nousee esiin uudelleen ja uudelleen. Lähes 

systemaattisesti karhu tuli näkyville huippukoh-

teisiin liittyen.

Karhun hahmo nousi esille Merikarhun Kierroksen 

valmistamisessa puuveistoksina, paikanniminä, 

patsaina ja kivinä. Se oli kuin Hannunvaakuna 

tienvarsiopasteena tai Otava merikarhun oppaana 

pimeällä merellä. Lopulta kiteytimme reitin 

suunnittelun ohjenuoraksi tämän:

Seuraa karhua niin löydät etsimäsi.

Valokuva: Lasse Lovén.
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Railo merijäässä. 

Valokuva: Jan Eerala.

joki syntyy 
Kokemäenjoki syntyi, kun Litorinameren ranta siirtyi Sastamalan Liekoveden 

lahdelta Tyrvään Kaukolankosken alapuolelle noin 5200 eaa. Merenpinta oli 

silloin noin 60 m nykyistä merenpintaa korkeammalla. Kosken partaille asettui-

vat vanhan kansan metsästäjät ja kalastajat. Kokemäenjoen laaksossa yhteisöjen 

kehitys on aikojen alusta saakka riippunut siitä, minkälainen yhteys ja käyttö-

mahdollisuus niillä on ollut jokisuun ja meren rajapintaan. Voimme sanoa, että 

jokisuu on samanlainen kasvupiste jokilaakson kansalle kuin männyn latvan 

kasvupiste on puun kohoamiselle kohti auringon antamaa energiaa. Joen kas-

vupisteen tarkempi tarkastelu on välttämätöntä, jotta voimme arvioida tulevaa 

kehityskuvaa luonnossa ja satakuntalaisen yhteisön kulttuurissa.

Meidän on porauduttava menneisiin kehitysvaiheisiin, jotta voimme ymmär-

tää miten ne vaikuttavat tuleviin haasteisiin. Tässä katsannossa aikajänne on 

sadoissa ja tuhansissa vuosissa. Voimme kuitenkin kohdentaa tarkastelua joihin-

kin avainkohteisiin, joiden yksityiskohdat voisivat selventää kehityksen suurta 

kuvaa. Kasvupisteen tarkastelussa nousevat esiin myös kipukohdat. Niistä oppi-

minen on kaiken kehityksen ehto.

Tämä kertomus alkaa suolaisen meren rantamilta Kokemäenjoen suulta. Se 

kertoo tarinan joen varhaisvaiheista alkaen vaiheisiin, jolloin merenkulkijoiden 

reitit sijoittuivat joen suulla hitaasti merestä nousevalle Viasvedenlahdelle ja 

Reposaarelle. Tarina päätyy nykyiseen aikaan, jolloin viimeiset meren rannan 

kalastajaveteraanit pohtivat kaiken muuttumista ja meren ikuisuutta.
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Tarinan pohjana ovat geofyysikoiden tutkimukset ilmaston vaihtelusta pohjoi-

sen napakalotin maisemissa, geologien ja maantieteilijöiden tiedot maankuoren 

nousemisesta muinaisen jään painon alta, arkeologien käsitykset ja arvelut maan 

ja meren kehityksen vaikutuksista paikallisten yhteisöjen talouden ja kulttuurin 

kehitykseen, kartantekijöiden merkinnät paikoista ja paikkojen nimistöstä, suo-

malaisen mytologian huimat seikkailu- ja vaellustarinat meren kuohujen äärellä 

sekä elävien kalastajien haastattelujen avulla avautuvat suolanmakuiset elämän-

tarinat.

Erilaiset ilmiöt ja tapahtumat ovat vahvassa riippuvuussuhteessa toisiinsa. Ilmas-

tonmuutos ja ympäristönmuutos ovat johtaneet ja todennäköisesti tulevat aina 

johtamaan kulttuurin muutokseen, muuttoliikkeisiin ja ihmisryhmien yhteentör-

mäyksiin. Jäljempänä esitetyt eri kehitysvaiheiden ajoitukset ovat tämän hetken 

parhaita arvioita. Arkeologien aikamäärittelyt näyttävät olevan kautta linjan var-

sin karkeita, suuntaa antavia ja tyypillisesti aliarvioita. Arkeologiset kokoomajul-

kaisut käyttävät tasaisesti termejä mahdollisesti, luultavasti, todennäköisesti, lie-

nee, arvellaan tai arviolta. Tuhansienkin vuosien heitot ajoituksissa ovat niissä 

tavallisia, jopa normaaleina pidettäviä. 

Geologinen rantaviivaan ja korkeuskäyriin perustuva ajanmääritys ja radiohiili-

menetelmän käyttöönotto ovat hieman vähentäneet ajoitusten aikahaarukkaa, 

mutta niissäkin on omat tulkintaongelmansa ja kalibrointitarpeensa. Kaikkiin 

aikamääreisiin on syytä suhtautua varovaisuudella. Eri kartoissa saattaa olla 

kymmenen metrin korkeuserot jonkin paikan sijainnissa. Tämä luonnollisesti 

voi johtaa jopa tuhannen vuoden heittoihin jonkin kohteen ikäarvioissa.

Tarinamme näyttämö on meren ja maan rajalla. Sen kehityksen pitkä aikajänne 

antaa mahdollisuuden kuvata todellisuutta sellaisena kuin se todennäköisesti 

on ollut. Näyttämö elää ja liikkuu ajan mukana. Samalla se antaa mahdollisuu-

den täydentää tutkimuksen tuottamien tiedon sirpaleiden karkeaa mosaiikkia 

sitä selventävillä tarinoilla ja muistoilla.

Yksi tuon mosaiikin suuria mysteereitä on se, miten ihmiset pystyivät noina 

ammoisina aikoina liikkumaan merellä riittävän turvallisesti, jotta tavaroiden 

vaihdolle ja kaupankäynnille saatiin fyysiset edellytykset. Nahkakanootit ja 

yhdestä puusta koverretut haapiot eivät siihen riittäneet. Merellinen rahtilii-

kenne tarvitsi isompaa kalustoa, jota todennäköisesti oli olemassa, vaikka siitä 

ei olekaan arkeologista näyttöä. Pelkkä talvinen jääkuljetus rekikoiravaljakolla 

tai hiihtäen ahkiota vetäen ei liene noihin Litorinameren aikoihin ollut riit-

tävä vaihtoehto, koska ilmasto oli nykyistä selvästi lämpimämpi ja jäätilanne 

nykyisinkin on epävarma.

Tämä suuren ympäristönmuutoksen kuvaus sisältänee riittävästi faktaa ja fik-

tiota vahvistamaan tietoamme ja mielikuvituksemme lentoa. Maa nousi merestä 

ja maisema muuttui, aluksi hyvinkin nopeasti, myöhemmin hidastuen, mutta 

koko ajan muutos on ollut miesmuistin sisällä. Tarinamme aikajännettä kuvaava 

dynaaminen hahmo on Räyhän kivi, valtava musta siirtolohkare meren sylissä. 

Se on Kokemäenjoen suulla sijaitsevan Viasvedenlahden napakivi, joka ker-

tomuksen edetessä nousee hitaasti kohti meren pintaa. Tuon kiven ympärillä 

tapahtuu tuhansien vuosien kiertoliikkeenä syntyminen, eläminen ja kuolemi-

nen ja sama uudelleen. Tarina on tosi niin kuin kaikki suuret tarinat ovat yti-

meltään tosia. Tarinan höysteeksi olemme sijoittaneet Merikarhun Kierroksen 

alter egon jalanjälkiä matkaavan tämän päivän fiktiivisen Merikarhu-hahmon 

mietteitä. Ne ovat pohdintoja ja kommentteja, joita kohteen löytäjälle paikan 

päällä helposti nousee mieleen.
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VellaMon polVi

Niin silloin veen emonen, nosti polvea merestä,

sotkalle pesän siaksi, asunmaaksi armahaksi.

(Kalevala 1848, 1 runo säkeet 195, 197, 199–200)

Kun maa nousee, mannerjäätikön hiomat kallioluodot ja saaret elävöittävät merimaisemaa. 

Valokuva: Jan Eerala.
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Alussa oli jää, joka peitti 2–3 km paksuna patjana koko Merikarhun Kierrok-

sen kattaman maiseman. Hitaasti liikkuvan mannerjäätikön alla ollut kivimurska 

(moreeni) raapi kallioperää ja kulutti sitä. Kalliokohoumissa jäätikön liikkeen 

vastaanottava sivu hioutui loivaksi ja sileäksi, suojasivun puolelta jäätikkö louhi 

kivenlohkareita mukaansa ja näin suojasivu jäi jyrkkäseinäiseksi. Kun jää alkoi 

sulaa, sen eteläiselle reunalle muodostui jäätikköjärvi, jota geologit kutsuvat 

nimellä Balttilainen jääjärvi. Ilmastonmuutoksen jatkuessa jään sulaminen myös 

jatkui. Jää vetäytyi ja järvi laajeni. Lopulta järvi purki melkoisen vesimäärä Atlan-

tin valtamereen. Tuota purkuväylää myöden järveen tuli suolaista merivettä ja 

vähitellen järvi muuttui Atlantin valtameren lahdeksi. Geologit kutsuvat sitä 

nimellä Yoldiameri (1).

Yoldiameri muodostui sulavan mannerjään reunalle, kun nykyisen Itämeren 

yhteys Atlanttiin avautui noin 11 600 vuotta sitten. Jää suli ja Yoldiameren vai-

heen lopussa noin 10 800 vuotta sitten nykyisen Sastamalan koillisreunalla kur-

kotti meren pinnan yläpuolelle kallioinen luoto. Kutsumme sitä tänä päivänä 

nimellä Jyränvuori. Saari oli kooltaan vain noin 17 hehtaaria. Sen korkein osa 

kohosi jään alta paljastuttuaan lopulta vajaat 20 m merenpinnan yläpuolelle. 

Vuoren laki on nykyisin 181 m merenpinnan yläpuolella (mpy.). Nykyisten kart-

tojen 160 metrin korkeuskäyrän tuntumasta löytyy Jyränvuoren rinteeltä muinai-

sen Yoldiameren ylin rantakarikko ja meren tyrskyjen puhdistamat kalliotörmät. 

Tämä tason yläpuolella on metsää hyvin kasvava kalotti. Saarella kasvoi koivuja 

ja jokunen mänty. Voimme päätellä, että saari toimi myös meren runsaiden hyl-

jeparvien kokoontumispaikkana.

Merikarhu miettii:

Tuo pieni Yoldiameren saari on helppo löytää nyt, kun sen laelle on rakennettu 

80 m korkea linkkimasto, aseman huoltotie ja voimajohtolinja. Vuoren yläta-

santeella on mielenkiintoinen laakea kiviasetelma, kuin alttaripöytä. Olikohan 

mastoa ja tietä rakennettaessa riittävästi mietitty tuon paikan ainutkertaista arvoa 

Satakunnan keskiosan ainoana geologisena muistomerkkinä noilta kaukaisilta 

liki 11 000 vuoden takaisilta ajoilta. Ehkä se oli aikanaan varhaisimpien hyl-

keenpyytäjien tukikohtana uhrialttareineen. Eikö noiden mastojen sijaintia osata 

suunnitella siten, että ainutkertaisia luonnon ja kulttuurin arvoja ei turmella?
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Yoldiamerestä nousivat saarina myös Rautaveden reunamien nykyiset näköala-

paikat Ellivuori, Pirunvuori ja Häränvuori. Nämä yhdessä Jyränvuoren kanssa 

muodostivat tulevan Satakunnan keskiosan ensimmäiset merelliset saaret.

Suolainen meri muuttui järveksi, kun Ruotsin keskiosan eteläreunan läpäissyt 

Yoldiameren vesien yhteys Atlanttiin katkesi noin 10 800 vuotta sitten. Jää suli 

ja maa nousi edelleen. Vesien pinta-ala kasvoi. Seuraavaa nykyisen Itämeren 

altaan vesien järvivaihetta geologit kutsuvat nimellä Ancylusjärvi. Sen olemassa-

olo ajoittuu aikavälille noin 10 800–9 000 vuotta sitten (2). Ancylusjärven rannat 

on määritetty nykyisellä kartalla likimain välille 120–67 m mpy. (3). Tuon 120 m 

korkeustason yläpuoliset maat olivat nousseet saariksi jo Yoldiameren aikana.

Sastamalasta Poriin ulottuvassa Kokemäenjoen laaksossa Ancylusjärven yläpuo-

lella olleita alueita eli silloisia Ancylusjärven saaria löytyy Merikarhun Kierrok-

sen varrella niukasti. Sastamalan Rautaveden allasta ympäröivät kallioiset met-

sämaat ovat sellaisia. Häränvuoren-Hornion ylänkö on näistä laajin yhtenäinen 

alue (Kartta 1). Sen synty ajoittuu vaiheeseen, jolloin Yoldiameri muuttui Ancy-

lusjärveksi. Tähän ryhmään kuuluvat myös Jyränvuoren lähellä olevat matalam-

mat nyppylät kuten Torstinvuori (128 m mpy.).

Merikarhun Kierroksen huippukohteina olevat Ellivuoren (145 m mpy.) ja Pirun-

vuoren (151 m mpy.) saaret muodostuivat Yoldiamereen ja laajenivat huomatta-

vasti Ancylusjärven aikana.  Ritajärven luonnonsuojelualueen erikoinen pienten 

järvien ja kivisten harjanteiden muodostama maisema oli aikanaan aitoa ja van-

hinta muinaisen Ancylusjärven saaristoa. Huittisten itäreunan mäkien korkeim-

mat laet olivat niitä myös. Näköalapaikkana tunnettu Ripovuori (78 m mpy.) 

nousi Ancylusjärvestä sen loppuvaiheessa.

Kalliopaljastumien tiheimmät esiintymät näyttävät sattuvan 100–120 m mpy. kor-

keustasoille. Selitys tuolle ilmiölle löytyy geologien kirjoittamista aikakirjoista. 

Kallioiden huuhtoutuminen on voimakkainta, kun veden pinta pysyy pidem-

män ajanjakson likimain samalla korkeudella (4).

Ancylusjärven saaret (ruskea) järven alkuvaiheessa Sastamalan Karkussa. 

Värirasterilla on esitetty korkeuskäyrän 110 m mpy. yläpuoliset maa-alueet. 

Muu osa alueesta oli noin 10 000 vuotta sitten Ancylusjärven veden peittämää 

aluetta. Vasemmalla oleva saari on nykyisin Häränvuoren-Hornion ylänköä. 

Oikealla olevan saari on nykyisin nimeltään Jyränvuori, jonka ytimenä (vihreä) 

on Yoldiameren pinnan yläpuolelle jään sulettua paljastunut noin 17 hehtaarin 

suuruinen supra-akvaattinen kalliosaari. 

Karttapohja: Peruskartta ©Maanmittauslaitos. 

Piirros: Lasse Lovén.

Merikarhu miettii:
Muinaisten merien ja järvien vuorottelu oli varmaan melkoinen ihmetyksen aihe 

vanhalle metsästäjäkansalle. Miten nuo avokalliotkin, jotka sijoittuvat korkeuk-

sille 100–120 m mpy. ovat oikein syntyneet? Jää on varmaan niitä silottanut. Yol-

diameren pinnan nopea aleneminen hidasti varmaankin rannan eroosiota, ellei 

samanaikaisesti ilmastomuutos aiheuttanut jatkuvia rajuja tuulia ja voimakasta 

aaltoilua. Kun meriyhteys sulkeutui Yoldiameren jakson lopussa, vedenpinta 

varmaankin pysyi pitkään samalla tasolla tai sitten nousi uudelleen. Ancylusjär-

ven ajan puolivälissä vedenpinta oli tiettävästi korkeammalla kuin sen vaiheen 

alussa ja lopussa (2). Tuo puoliväli saattoi näissä maisemissa sattua juuri tuohon 

korkeustasoon 100–120 m mpy. Silloin noilla korkeuksilla rantatyrskyt ovat kol-

meen eri kertaan pesseet samoja rantoja ja huuhtoneet oikein urakalla kallioita 

ja siirtolohkareita näkyviin.

39
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Reposaaren Takarannalla on selvärajainen punaisen rapakiven ja harmaan oliviinidiabaasin rajapinta. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Viimeisen jääkauden jälkeinen ajanjakso on kuin pieni liikahdus geologisen 

kellon viisarissa. Geologinen kello tikittää miljoonissa vuosissa ainakin, jos kat-

somme kaiken perustaa eli peruskalliota. Kokemäenjoen laakson peruskallion 

muodostumisessa on neljä pääjaksoa (5):

1. Svekofennialaisen poimutuksen (1930–1780 milj. v. sitten) yhteydessä syn-

tyneet muodostumat ovat peruskallioista vanhimpia. Maastossa niistä löytyy 

kolme pääryhmää syntyajan mukaan jaoteltuna:

1.1 Jyränvuoren pegmatiittinen graniitti, Vammaskosken harjan-

teen ja Kiikka-Keikyän jokirantojen kvartsidioriitti, sekä Karhinie-

men, Kokemäen ja Porin jokisuiston pohjoisen reunan tonaliitti. 

Niiden muodostuminen ajoitetaan poimutuksen alkuvaiheeseen 

noin 1910–1880 milj. vuotta sitten. 

1.2 Karkun Hornion ylängön granodioriitti, joka muodostui noin 

1880–1870 milj. vuotta sitten.

1.3. Rautaveden, ja Kokemäen länsireunan laaksossa ja nykyisen 

jokisuiston syvemmillä alueilla sedimenttikerroksia sisältävä bio-

tiitti paragneissi, joka muodostui poimutuksen eri vaiheissa noin 

1930–1780 milj. vuotta sitten.

2. Reposaaren punainen rapakivi, joka muodostui noin 1590–1520 milj. vuotta 

sitten.

3. Satakunnan hiekkakivi, joka muodostui noin 1500–1300 milj. vuotta sitten 

(4, 5, 6).

4. Hiekkakiveä lävistävät oliviinidiabaasin juonet, jotka muodostuivat vulkaani-

sissa rakopurkauksissa noin 1280–1250 milj. vuotta sitten.

Yksi mielenkiintoisimmista erilaisten kallioiden koosteesta Merikarhun Kierrok-

sen varrella sijoittuu Sastamalaan Rautaveden koillispäähän. Tuon seudun vuo-

ret ovat kaikki erilaisia kivilajeiltaan. Monimuotoisin paikka on Nohkuan puron 

lähimaasto, jossa kalliopaljastumat erottuvat hyvin kartalla ja maastossa. Siinä 

on viiden eri kivilajin saumakohta (5). Täällä kohtaavat erilaiset graniitit, kvart-

siitti, amfiboliitti ja liuskekivi sekä poimuttunut gneissimäinen kallio. Jyränvuo-

ren graniittipegmatiitti on niistä vanhin, Häränvuoren granodioriitti vähän eli 

noin 10–30 milj. vuotta sitä nuorempi. Ellivuoren-Pirunvuoren gneissimäinen 

kallio on syntynyt edellisten kanssa samoihin aikoihin.

Kokemäen Orjapaadenkallion keskellä kallioharjanteen suunnassa kulkee gra-

niittisen tonaliitin ja gneissimäisen juovikkaan kallion rajapinta. Sitä voi katsella 

kallion sisään tehdyn luolan reunaman kivileikkauksissa.

peruskallio – kaiken perusta



43

Harjavallan voimalaitoksen padon alapuolella 

nousee Satakunnan maakuntakiveksi valitun 

punaisen hiekkakiven patja hyvin selkeästi näkyville. 

Hiekkakivi on kerrostunut miljoonien vuosien 

kuluessa ja maankuoren poimutuksessa kääntynyt 

vinoon asentoon. Kosken vesi on puhdistanut pohjan 

irtohiekat ja kuljettanut ne pitkälle alavirtaan 

kohti merta. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Reposaaren punaisen rapakiven ja oliviinidiabaasin saumakohta on hienosti 

näkyvissä Porissa Reposaaren Takarannalla Siikarannan molemmilla puolilla. 

Satakunnan hiekkakiven pinta ja kivipatjan kallistuskulmakin (30 %) näkyvät 

erinomaisesti Harjavallan voimalaitoksen padon alapuolisella joenpohjalla. 

Selkeä Satakunnan punertavan hiekkakiven ja vulkaanisen rakopurkauman 

synnyttämän vihertävän harmaan diabaasin saumakohta on avattu näkyviin 

Nakkilassa Leistilänjärven laskuojan kaivannossa (6). Satakunnan punaista 

hiekkakiveä voimme ihailla Ulvilan keskiaikaisen kivikirkon kiviseinässä. Sitä 

löydämme myös Lattomeren pienen hautausmaan kiviaidasta. Oliviinidiabaasin 

sileää pintaa voimme tunnustella Reposaaren lisäksi Mäntyluodon Kallossa ja 

Leistilänjärven ja Lattomeren välisellä kannaksella Hiittenkallion luolan seinä-

missä ja kivipilareissa.

Merikarhu miettii:
Paljon puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, mutta siinä unohdetaan useim-

miten kaiken perustana oleva geologinen monimuotoisuus. On aivan ainutlaa-

tuista, että likimain 100 km matkalla Merikarhun Kierroksen varrelle on sijoit-

tunut lähes 2000 miljoonan vuoden geologinen kertomus maapallon vaiheista. 

Tuo kertomus alkaa ajasta, jolloin elämä kehittyi maapallolla ja happea alkoi 

muodostua kasvien ja bakteerien aineenvaihdunnan tuloksena ilmakehään. 

Kertomus päättyy uuden maan jatkuvaan muodostumiseen meren rannoilla, 

kun maa nousee aalloista ja jokisuisto kohoaa, kun joki kuljettaa sinne maata 

virtansa mukana.

Nakkilan ja Ulvilan rajalla Leistilänjärven ja Lattomeren välisellä 

kannaksella sijaitsee Hiittenkallion luola. Siellä voimme tunnustella 

vuosimiljoonien aikana hioutuneiden korkeiden diabaasipilarien 

sileää pintaa ja miettiä luolan merkitystä muinaiselle metsästäjien 

heimolle. Luola on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Merikarhun kierros
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Maata näkyVissä
Liikkuva jää puhdisti korkeitten alueiden kallioita. Sen työtä täydensivät meren 

ja järvien rantavoimat. Jäät siirtelivät isojakin kiviä. Avomeren reunalla tuulee ja 

myrskyää. Veden voima irrotti isojen kivien ympäriltä irtaimen maan ja jätti kivet 

karikoiksi ja maamerkeiksi. Tämän seurauksena varsinkin Sastamalan Karkussa 

Ancylusjärven ylimpien rantojen tuntumassa on mahtavia kivipaasia ja monu-

mentaalisia lohkarevyöhykkeitä. Jotain vastaavaa voimme nähdä Kokemäenjoen 

pohjoisreunan moreenikumpujen reunoilla Lyttylän ja Kellahden takamailla.

Ison jään alla virranneet muinaiset joet kuljettivat soraa ja hiekkaa. Noiden 

kadonneiden jokiuomien jäljiltä näemme soraharjuja ja hiekkaterasseja. Niistä 

on erinomaisia esimerkkejä Merikarhun Kierroksen varrella Huittisten Karhinie-

men harjulla, Kokemäen Ronkanharjulla ja Harjavallan Hiittenharjulla. Sorahar-

jujen reunoilla on Litorinameren rantaterasseja runsain mitoin, Hiittenharjulla 

niitä on ainakin kahdeksalla eri korkeustasolla. Harjavallan Hiittenharjun sekä 

Porin Tuorsniemen ja Yyterin hiekkadyynit ovat hienoja esimerkkejä tuulen 

synnyttämistä muodostumista.

Viasvedenlahden koillisrannan Selpuodankarit ovat pieniä drumliini-tyypin 

moreenimuodostumia. Ne ovat syntyneet jäätikön pohjan pieniin railoihin tai 

onkaloihin jään liikkeen suuntaisina rinnakkaisina harjanteina. Kun jäätikkö 

liikkuu alla olevan kalliokohouma yli, jäätikön alle jää onkalo, johon jäätikön 

pohjasta varisee kivimurskaa eli moreenia pitkänomaiseksi drumliiniselänteeksi. 

Suomessa drumliinit esiintyvät yleensä pieninä ryhminä. (7, 8).

Ronkanharjulla Ronkansuon reunamilla Merikarhun 

Kierroksen reitin kohteena on entinen noin 20 m syvä 

jyrkkäreunainen sorakuoppa. Sorakuoppien välissä voi 

nähdä alkuperäistä soraharjua. Kuvan iso kivikasa on soran 

seulonnasta jäänyttä sivukiveä, raekooltaan 5–20 cm.

Ronkanharju tarjoaa oivan mahdollisuuden havainnoida 

voimakkaan ja pitkän aikaa vaikuttaneen jäätikköjoen 

muodostaman soraharjun eri kerroksia ja soran 

seuloontumista veden ja ihmisen työllä harjun reunoilla. 

Alue kuuluu Puurijärven ja Isonsuon kansallispuistoon.

Valokuva: Lasse Lovén.
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Yoldiameren ja Ancylusjärven pohjaan vajosi melkoinen annos jäätikön päälle ja 

sisään kasautunutta maa-ainesta. Karkeammat ja painavimman aineet vajosivat 

nopeasti meren ja järven pohjaan, mutta hienommille ja keveimmille ainesosille 

pohjaan laskeutuminen kesti kauemmin. Kun veden pinta oli yli 160 m nykyi-

sen merenpinnan tasoa korkeammalla Yoldiameren alkuvaiheessa, niin pohjaan 

laskeutuvien sedimenttien karkeusaste vaihteli suuresti. Kivet ja sora vajosivat 

syvemmälle, kun taas hienommat osat kuten siltti ja savi jäivät pintakerrokseen 

(9). Kun maa nousi merestä, niin rantavoimat huuhtelivat maanpinnan hienom-

pia aineksia takaisin veteen, jossa ne laskeutuivat uudelleen pohjaan taikka 

ajelehtivat joen tai merivirran mukana edelleen kohti seuraavaa syvännettä.

Litorinamereen laskevien jokien kuljettama liete kulkeutui jokisuun suisto-

maalle. Siitä seurasi, että suiston maankohoaminen nopeutui olennaisesti reu-

namaiden kohoamiseen verrattuna. Porin Ulasoorissa on kairauksilla todettu 

pohjamaan päälle kasautuneen noin 8 metrin patja joen tuomaa sedimenttiä 

(10). Vastaavia tai vielä suurempia lietekasautumia on Lauhan vesiniityillä Huit-

tisissa, Kokemäen Pyhänkorvan kosken alapuolisilla pelloilla sekä Nakkilan ja 

Ulvilan alapuolisilla lakeuksilla kuten Lattomerellä ja Leistilänjärvellä. Puurijär-

vellä mitattiin sähkölinjan poiston yhteydessä jopa 30 m luokkaa oleva liejuker-

ros järvialtaan pohjassa (11). Näitä entisiä tai nykyisiä suistomaita Merikarhun 

Kierroksella ei voi välttää.

Lattomeren laaja savilakeus on 10000 vuoden kuluessa merien ja järvien pohjaan laskeutuneen 

saven ja Kokemäenjoen lietteiden luomaa maata. Sen alla ehkä yli 10 metrin syvyydessä on 

Satakunnan punaisen hiekkakiven muodostama peruskallio. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Tuhansien vuosien kuluessa monet matalat järviksi jääneet tiivispohjaiset savi-

kot ja liejukot ovat kasvattaneet päälleen suon. Soilla voi olla turvetta useita 

metrejä vahvana patjana. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Puurijärven - Ison-

suon kansallispuiston viisi valtavaa kohosuota, joiden keskusalueilla suokasvil-

lisuus elää vain sadeveden ja muuttolintujen tuomien ravinteiden varassa. Nuo 

suot ovat kehittyneet sen jälkeen, kun viiden joen yhteisen suistomaan savi-

lietteet kasautuivat luodoiksi, jotka nousivat Litorinameren pinnalle noin 5900 

vuotta sitten. Turve kasvaa noin 1 mm vuodessa, joten noilla soilla on turvetta 

paksuimmillaan noin 6 m paksuisena patjana (12).

Merikarhu miettii:
Sanotaan, että turve ei ole uusiutuva luon-

nonvara. Metsää pidetään uusiutuvana 

luonnonvarana. Mielenkiintoista on las-

kea turpeen vuotuinen kasvu ja verrata 

sitä vastaavan pinta-alan metsän kasvuun. 

Mietitäänpä sitä. 1 hehtaari suota on 10 

000 neliömetriä. Jos tuo pinta-ala kasvaa 

turvetta 1 mm vuodessa, se merkitsee 10 

kuutiometrin vuotuista turvemassaa. Vain 

tosi hyvä metsä Etelä-Suomessa kasvaa 

tuolla vauhdilla uutta tuoretta biomas-

saa. Jos poistetaan vesi tuosta vertailusta, 

suokasvien muodostaman turpeen kuiva-

ainetuotoskin kilpailee hyvin puun kanssa. 

Onko tässä syy siihen, että nuo alueet eivät 

ole muuttuneet metsiksi vaan rahkaisiksi 

keidassoiksi, joiden keskellä on sadeveden 

ruokkimia vesilampia monta metriä suon 

reunoja korkeammalla?
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Mereltä olet sinä tullut
Jokikansan tarina alkoi, kun elettiin jääkauden jälkeistä lämpökautta. Vuoden 

keskilämpötila Koillis-Euroopan pohjoisilla rantamilla saattoi olla jopa 3–4 °C  

astetta nykyistä korkeampi (13) eli jotain sellaista, jota ilmastonmuutoksen 

nykyiset tutkijat hurjimmissa ennusteissaan ennustelevat. Siinä tahdissa kuin 

nykyisen Pohjanlahden rannikoiden saaret ja niemet nousivat meren sylistä, 

niille saapui karaistuneita kalastajia ja metsästäjiä etelästä, lännestä ja idästä. 

Varhaisimmat tulokkaat olivat täällä jo noin 8800 eaa. eli Ancylusjärven alku-

vaiheen aikana. Arkeologit kutsuvat heitä Suomusjärven kulttuurin metsästäjiksi 

ja keräilijöiksi. Heidän asumuksistaan on havaintoja Kokemäenjoen latvavesien 

varhaisilta rantamilta kuten Huittisten hirvenpään löytöpaikan lähialueelta.

Noin 1600 vuotta myöhemmin nuoren Suomenniemen saariston rantoja huuh-

televa vesi oli muuttunut suolaiseksi Litorinamereksi. Meri ja sen murtovesilah-

delmat tarjosivat kalaa ja riistaa ihmisille paremmin kuin vanha Ancylusjärvi. 

Euroopan pohjoisen ulottuvuuden vetovoima kivikautisten kansojen kestävän 

kehityksen strategiassa oli vahvistunut merkittävästi.

Meren pohjoisille perukoille matkasi heimokunta, joka edusti vanhaa metsäs-

tävää ja kalastavaa venekansaa. Tulivatko he idästä vai etelästä, se on jäänyt 

toistaiseksi tutkijoita kiehtovaksi ongelmaksi. Tulijat asettuivat nykyisen Kiimin-

kijoen ja Raahenseudun rannoille pyytämään grönlanninhylkeitä, hallia ja norp-

paa sekä kalastamaan jokiin nousevaa merilohta. Heidän jäljiltään tunnetaan 

vanhat   kivikautiset Kiiminkijoen Kierikin seudun (5000–2900 eaa.) (14) ja Pat-

tijoen Jätinlinnan (2500 eaa.) asutuskeskukset. Hylkeenpyytäjien yhteisöt olivat 

erittäin merkittäviä merenrantojen toimijoita kivikauden varhaisvaiheista alkaen. 

Pyyntikulttuurin viimeiset vaiheet olemme nähneet 1900-luvun puolivälin aikoi-

hin Merenkurkussa ja Perämerellä (114). Metsästäjille oli tavanomaista kiertää 

jopa koko Perämeri pitkillä pyyntireissuillaan talvisaikaan (147).

Etelämpänä olevia meren lahtia nousi toisia heimoja, jotka asettuivat asumaan 

Aurajoen suun saarille ( Jäkärlän asutus 4300–3900 eaa.) ja Mynälahdelta Hinner- 

joelle nousevan Laajoen varsille (Pyheensillan ryhmä 3200-2400 eaa.). Sieltä 

he vaelsivat kivityökaluiksi soveltuvien diabaasikallioiden harjanteita (15) seu-

raillen Euran ja Säkylänharjun maisemaan, Huittisten, Sastamalan ja Kokemäen 

koskille ja Harjavallan Hiittenharjulle.

Ison joen merisuulle Viasvedenlahden, Preiviikinlahden ja Yyterin rannoille kertyi valtava määrä 

vaaleaa hienorakeista silikaattihiekkaa ja hietaa. Merituuli ja rantavoimat muotoilivat santojen 

maisemaa. Hiekkarannat olivat suotuisia ympäristöjä muinaisille kalastajille ja hylkeenpyytäjille. 

Valokuva: Tuuli Lovén
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Meren rantoihin tukeutuvat vesireitit olivat maankohoamisen alkuvaiheessa 

avoimia aina Kokemäen lahden perukoille Nohkualle, Nokialle ja Hämeenky-

röön saakka. Sieltä nuo muinaiset erämiehet ja -naiset vaelsivat ja meloivat edel-

leen meren yläpuolisten järvien vehmaille rantamille. Pyyntimatkoillaan he koh-

tasivat muutama tuhat vuotta aiemmin näille seuduille saapuneiden heimojen 

vaeltavia erämiehiä, lappeja. Myöhempinä vuosisatoina nämä heimot kohtasivat 

uusia lännestä, etelästä ja kaakosta tulevia maahanmuuttajia. Näissä kohtaa-

misissa kehittyivät historian oppikirjoista tuntemamme länsirannikon kampa-

keraamisen kulttuurin yhteisöt ja myöhemmin Kiukaisten kulttuurin yhteisöt, 

kivikauden loppuvaiheen muinaiset läntiset heimokunnat. (16)

Merikarhu miettii:
Rajut ympäristönmuutokset aiheuttavat kansainvael-

luksia. Kun Suomenniemeä aikoinaan asutettiin, maa-

hanmuuttajien invaasiota lienee silloinkin vauhdittanut 

tuon ajan ilmastonmuutos ja heimojen kokeman turval-

lisuuden muutokset. 

Pohjanlahden perukan metsästäjät sekä etelämpänä sijaitsevien lahtien ja saar-

ten yhteisöt kävivät kauppaa eurooppalaisten kauppakeskusten kanssa. Kaup-

pareittien varsille muodostui tukikohtia, markkinakenttiä, varastoja (vare), vene-

valkamia, suojasatamia ja talviteljoja.

Euroopan keskialueen yhteisöt vahvistuivat. Ne tarvitsivat lihaa, kalaa, rasvaa ja 

turkiksia. Pohjoiset eräyhteisöt tarvitsivat puolestaan etelän tarvikkeita; suolaa, 

verkkolankaa, metallia, astioita, kankaita sekä rankkaa eräelämää ilostuttavia 

ylellisyystuotteita kuten makeisia ja koruja. Kokemäenjoen lahden pohjukassa 

tavaraa vaihdettiin Karkun-Nohkuan, Nokian ja Hämeenkyrön-Ikaalisten valka-

missa. Meren eri vaiheissa pitkän ajan kuluessa näille valkamille tulivat etelästä 

ja lännestä muinaiset merikauppiaat.

Metallia valmistava ja muokkaava pronssikausi alkoi Litorinameren eteläosan 

rantamilla noin 5500 vuotta sitten (17). Tuon ajan vaeltavat keltit ja germaani-

kansat valloittivat Brittein saaret merikelpoisilla veneillään. Uudet kansat aloitti-

vat metsien kaskeamisen, mikä näkyy siitepölyanalyyseissa. Tanskassa poltettiin 

metsät noin 6000 vuotta sitten (18).

Vastaava perinpohjainen ympäristönmuutos tapahtui Brittein saarilla. Siellä 

puuta sahattiin ja veistettiin. Noin 1500 eaa.  rakennettiin laudoista liki 10 m 

pitkiä aluksia merikauppaa ja uusia valloituksia varten (19). Hollannin seudun 

friisit, Tanskan daanit ja eteläisen Ruotsin gootit osasivat samat taidot.

Kaupankäynti etelä-pohjoinen akselilla oli säännöllistä ja organisoitua. Välietap-

peina olivat rannikon tietyt pyhät rantapaikat, jotka olivat suojaisia hankalien 

tuulten suhteen ja rauhoitettuja levähdykseen. Nämä paikat olivat usein kaup-

pareittien risteyksessä. Niissä saattoi olla varastoja rahtien säilytykseen. Paikan-

nimissä näistä muinaisista kauppapaikoista on usein muistumana jokin via, vare 

tai kirk sanojen johdannainen. Nuo sanat tarkoittavat samaa asiaa. Suojapai-

koissa saatettiin käydä myös vaihtokauppaa paikallisten ja rahtikauppiaiden 

välillä. Yksi tällainen pyhä paikka oli Kokemäenjoen suun etelärannan niemen-

nokka ja sen ulommaisin saari, jota kauan on kutsuttu nimellä Kirkkokangas. 

Sen länsipuolelle vuosituhansien aikana avautui merenlahti, jota merenkulkijoi-

den kartoissa kutsuttiin nimellä Wedasvesi tai Viasvesi. 

Tarinamme alkuvaiheessa Viasvedenlahden suulla noin 70 m syvyydessä 

merenpohjassa lepäsi 1250 miljoonaa vuotta aiemmin vulkaanisessa purkauk-

sessa syntynyt valtava diabaasilohkare. Muinainen jäävirta oli lohkaissut sen 

peruskalliosta ja kuljettanut paikalleen merenpohjan moreeniharjanteen syrjään. 

Paljon myöhemmin tuo mustanpuhuva järkäle oli noussut lähelle Viasveden-

lahden merenpintaa, jolloin kalastajat sen huomioivat ja antoivat sille nimen.  

Kiven nimi on nykyisin Räyhän isokivi. 

Merikarhu miettii:
On hyvä muistaa, että Kokemäenjoen rantojen lähes kaik-

kien asukkaiden esi-isät ovat jossain vaiheessa tulleet maa-

hanmuuttajina näihin maisemiin meren yli. Joitain pieniä 

ryhmiä on tietenkin tullut myös idästä maanselkien ja jär-

vialtaiden yli. Merikarhut ja maakarhut ovat pidemmällä 

aikajänteellä tarkasteltuna samaa suurta ison joen ja meren 

rantojen kansaa.
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eläVä joki

Veden ikuinen liike mereltä maalle ja takaisin on yksi maailman suurista ihmeistä. 

Tuolla matkalla vesi muuttaa olomuotoaan ja käyttää liikkeeseensä monenlaista 

energiaa. Auringon säteilyenergia haihduttaa vettä merestä, maapallon kierto-

liikkeestä ja ilmanpaineen alueellisista eroista syntyvät liike-energian virrat siir-

tävät sitä mereltä maan päälle, vesi muuttuu eri lämpötiloissa höyrystä vedeksi, 

lumeksi ja jääksi. Se putoaa maahan maan painovoiman vaikutuksesta. Samasta 

syystä vesi valuu ja virtaa yleensä alaspäin takaisin kohti merta, ellei sitten 

maahiukkasten kapillaarivoimat tai tuuli nosta tai pyöritä sitä ylöspäin. Näin 

toteutuu myös Kokemäenjoen virrassa veden kulku.

Joen vesi hakeutuu alaville maille. Se kuluttaa kulku-uomaansa ja järjestelee 

virran mukana isompia ja pienempiä maa-aineksia painon ja raekoon mukaan 

mekaaniseen järjestykseen. Joki jättää jälkensä väylien ja sedimenttien muo-

dossa maastoon.

Joen perusmalli on Kokemäenjoen varrella havainnollisesti nähtävissä neljässä 

ulottuvuudessa. Voimme seurata maastossa tänä päivänä virtaavaa jokiuomaa. 

Voimme myös nähdä Kokemäenjoen vaiheet noin 7200 vuoden aikajakson 

mitassa. Joen sedimentit sisältävät kertomuksen veden hiukkasista, kemiallisesta 

koostumuksesta ja joen elävän ympäristön muutoksista tuon ajan kuluessa. 

Voimme epäilemättä sanoa, että joki on elämää ylläpitävä luonnon järjestelmä ja 

omalla tavallaan keskeinen osa sen kokonaisuutta.

Loppuvuoden 2019 tulva Huittisten Lauhan alueella osoitti jälleen kerran, 

miten joki muovaa voimakkaasti ympäröivää maisemaa. 

Valokuva: Petri Äikiä — @jytkypete.



54

Merikarhun kierros

55

Kokemäenjoen uoma on kasvanut pituutta koko olemassaolonsa ajan. Se on nyt 

noin 120 km pitkä alkaen Liekoveden Hiukkasaaresta ja päätyen Reposaaren 

ja Revaskerin silloille Selkämeren äärelle. Kun joki muodostui Liekoveden reu-

nalle, sen lähtökorkeus oli noin 60 m mpy. Vuosien saatossa Kokemäenjoki on 

kasvanut pituutta keskimäärin noin 1700 metriä vuosisadassa. Tuossa kasvussa 

on tietenkin ollut melkoista vaihtelua eri ajanjaksoina ja eri paikkakunnilla, 

mutta tämä kehitys on käynnissä edelleenkin. Joki täyttää suistoaan. Se puskee 

vedelle kulkuväyliä sedimenttien läpi. Joki haaroittuu ja mutkittelee (meande-

roi) tuomiensa sedimenttien päällä. Juopia syntyy ja täyttyy.

Kun hitaasti virtaava haara täyttyy sedimentillä, virtaava vesi hakee uuden rei-

tin. Kun tämä tapahtuu kaikissa suiston haaroissa, joki muodostaa vuosisatojen 

aikana itselleen laajan, melko tasaisen suiston eli deltan. Jokainen joen iso tulva 

levittäytyy koko suiston päälle ja tuo sinne uuden annoksen lietettä. Jokisuussa 

ja sen alapuolella särkät, lietesaaret (usein hiesua ja hietaa) nousevat merestä 

paljon nopeammin kuin 68 cm/100 v maankohoaminen antaisi aihetta ennustaa.

Pohjanlahden rannoilla maa kohoaa ainakin toistaiseksi nopeammin, kuin mitä 

ilmaston lämpiäminen nostaa merenpintaa. Kun merenpinta nousee, Kokemä-

enjoen suisto rakentuu korkeammalle ja paksummaksi ja siihen menee enem-

män aikaa verrattuna tilanteeseen, jossa merenpinta pysyttelee samalla tasolla 

tai alenee. Ilmastonmuutoksen nostama merenpinta hidastaa joen virtausta ja 

saattaa nopeuttaa jokisuun umpeenkasvua lietteen nopeamman laskeutumisen 

vuoksi.

Tällä hetkellä jokisuun täyttöprosessi on menossa ripeää vauhtia Porin Pihla-

vanlahdella. Sen jälkeen vuorossa on siltojen rajaama Kolpanlahti, jonne joen 

sedimenttien nostamat luodot kohoavat pintaan seuraavien parin vuosisadan 

aikana. Kolpanlahden nykyisin 1,5 m syvyiset vesiväylät tulevat vaatimaan sitä 

ennen jatkuvaa valvontaa ja ruoppausta. Jokiveden kulkunopeus tulee myös 

muuttumaan jatkossa ennen veden pääsyä Selkämereen. Kun joen tuoma kiin-

toaine, liete, mataloittaa ja tukkii jokihaaroja, joki hakee itselleen vääjäämättö-

mästi uuden uoman ja levittää tuomansa lietteen laajemmalle alueelle. Ruop-

paamalla pääuomaa säännöllisesti saadaan veden virtaus siinä suuremmaksi, 

mutta samalla normaali suiston rakentuminen jää puolitiehen. Tulvapenkereit-

ten rakentaminen estää jokisuiston luontaisen tulvimisen kokonaan. Kriittisiä 

hetkiä on kuitenkin tulossa, jos ilmastonmuutos lisää sadantaa tai tulvariskiä. 

Hydrologian asiantuntijoilla riittää työtä, kun he suunnittelevat tulvien ja siitä 

seuraavien katastrofien hallintaa tiukkojen budjettien asettamien reunaehtojen 

olosuhteissa (20, 21).

Kroonisista tulvaongelmistaan kuuluisalla Huittisten laaksolla tilanne ei ole sen 

parempi. Viiden joen risteyksessä sijaitseva vanha suistomaa kokee lähes vuo-

sittain jokien voiman. Vesi nousee keväällä jäidenlähdön aikaan. Vesi nousee 

myös loppusyksyllä, kun sade tulee nykyisin vetenä eikä lumena. Pellot ja met-

sät vettyvät, tiet kärsivät, sähkötolpat kaatuilevat, kaivot ja jätevesijärjestelmät 

täyttyvät tulvavedellä. Rakennusten lattiat kastuvat ja kalusteet kärsivät. Pelas-

tuslaitokselle tulevat hälytystehtävät aiheuttavat haasteita.

Huittisten alangon tulvansuojeluun on laadittu suunnitelmia kuluneiden vuosi-

satojen aikana. Se on tarpeen, kun altaaseen voi suurtulvan aikana kertyä vettä 

jopa 200 m3/s enemmän kuin Säpilänniemeä kiertävällä jokiväylällä patoineen 

on kyky sitä purkaa (21). Parisataa vuotta sitten kaivettiin Kokemäelle Kraviojan 

kanavaa, jonka arveltiin helpottavan veneliikennettä Säpilän niemen kiertävällä 

kovien koskien jokiosuudella. Tulosta ei syntynyt, kun työ jäi kesken. Kraviojan 

kanava olisi varmaankin auttanut myös tulvan hallinnassa. 1900-luvun lopulla 

esille nousi suunnitelma tulvakanavan rakentamisesta Säpilän niemen poikki 

Kolsin voimalaitoksen alapuolelle. Tuokin suunnitelma on edelleen ns. selvi-

tysvaiheessa.

Merikarhu miettii:
Kokemäenjoen neljä voimalaitosta yhdessä Nokian ja Tammer-

kosken voimalaitosten kanssa yrittävät hallita veden virtausta 

niin, että joen uusiutuva energia tulisi hyödynnettyä ihmis-

ten hyväksi samalla, kun veden haittoja yritetään minimoida. 

Kyseessä on mielenkiintoinen optimointiongelma, jossa eri asi-

oiden ja tavoitteiden painosuhteet ovat keskeisiä. Lopulta ratkai-

sevaa on se, kuka päättää hyötyjen ja haittojen painokertoimet ja 

keskinäiset arvosuhteet. Merikarhu ei sitä tiedä. Moni muukaan 

ei taida tietää.
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Kokemäenjoen historia on arkistoitu joen pohjan sedimentteihin. Liejun ja saven 

kerroksista selviävät ilmastonmuutoksen syklit, tulvien ajoitukset, uiton aihe-

uttamat orgaaniset jäämät, maatalouden ravinnekuormat ja myrkyt, metsien 

ojitusten aiheuttamat humuspiikit, teollisuuden saastepäästöt, jätevesien puh-

distamoiden ylivuodot ja puhdistuksen tason vaihtelut. Selviävät jos halutaan 

selvittää. Joki on aina ollut jokivarren kansan kloaakki. Pahimmillaan joen laatu 

lienee ollut viimeisen sodan jälkeisinä muutamana vuosikymmeninä. Tehokkai-

den puhdistamojen rakentaminen on ollut viime vuosikymmenten suuri ylpey-

den aihe, mutta silläkin on hintansa. Se näkyy vesilaskun jätevesimaksussa.

Kokemäenjoki ruokkii Selkämerta. Mitä joki todella mereen syytää on aina ollut 

jonkinlainen mysteeri. Jokiveden merivaikutusten selvitykset tarvitsevat toteu-

tuakseen riittäviä resursseja; rahoitusta, henkilöstöä, kenttäkalustoa, laboratori-

oita, analyysitekniikkaa. Niitä on ollut käytettävissä vasta muutaman vuosikym-

menen ajan, kun ympäristöhallinnon tehtävät ja voimavarat ovat kehittyneet ja 

muuttuneet normaalirutiineiksi.

Jokeen on päästetty tai päässyt livahtamaan merkittäviä määriä raskasmetalleja. 

Tunnettuja ovat Keikyän klooritehtaan elohopeapäästöt ja Harjavallan nikkeli-

vuodot. Öljyvuodot ovat liki jokavuotisia tapahtumia jokivarressa. Haitta-aineet 

vaurioittavat ja tuhoavat joen vedenalaista eliöstöä. Niistä osa kiertää ravintoket-

jussa ihmisten ruokapöydille.

Valtioneuvoston asetuksen (22) määrittelemä kynnysarvo ylittyy Kokemäenjoen 

suupuolen jokisedimentissä arseenin, kadmiumin ja elohopean osalta. Kyn-

nysarvon ylitys selittyy osittain alueen maaperän luontaisella taustapitoisuu-

della. Pintakerroksiin päin suureneva arseenin, elohopean, lyijyn, tinan ja sin-

kin pitoisuuksien kasvu liittyy ihmisen ja teollistumisen vaikutukseen viimeisen 

parin vuosisadan aikana. Elohopean esiintyminen pohjasedimenteissä kohosi 

voimakkaasti aina 1980-luvulle saakka. (10)

Merikarhu miettii:
Kokemäenjoelle on kertynyt jatkuvan kasvun ja muutoksen 

historiaa jo yli 7000 vuoden ajalta. Jokivarren ihmiset ovat 

puuttuneet tähän kehitykseen jämerämmin vasta noin pari 

vuosisataa. Mikä on sen tulos? Onko menty parempaan päin 

vai onko syntynyt korjausvelkaa. Onko syöty enemmän kuin 

on tienattu?

Kokemäenjoen ja sen rantamien elävä luonto sisältää valta-

van määrän erilaisia luontotyyppejä, eliölajeja, luonnon iha-

nan vaihtelun tihentymiä ja erikoisia harvinaisuuksia. Kaik-

kia näitä on myös tutkittu ja seurattu vuosisatoja tutkijoiden 

ja luonnonharrastajien säntillisyydellä ja innokkuudella. Jul-

kaistujen ja julkaisemattomien luontohavaintojen kokoelma 

on valtava. Karkeana yhteenvetona voimme tehdä seuraa-

van päätelmän: Pysyvää on vain jatkuva muutos, joka johtuu 

elävän luonnon reagoimisesta ja sopeutumisesta geologisen 

aikakellon tasaiseen tikitykseen.
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Monimuotoinen joki- ja rantaluonto

Luonnon havainnoimiseen ja seurantaan on viimeisen vuosisadan aikana kehi-

tetty instituutio, jota kutsumme luonnon monimuotoisuuden näytealueiksi tai 

luonnonsuojelualueiksi. Alueverkostoa täydentää suojeltujen lajien ja luonto-

tyyppien listaukset laissa ja asetuksissa sekä EU:n direktiiveissä. Osa luontotyy-

peistä on luonnon omien prosessien tulosta, osa on ihmisen kulttuurin vaiku-

tusta. Luonnonsuojelu nähdään nykyisin yhteiskunnan tehtäväksi ja sitä tuetaan 

monimuotoisella lainsäädännöllä ja vahvoilla suosituksilla. Tämän seurauksena 

Merikarhun Kierroksen reitin varrelle Kokemäenjokeen ja sen rantamille Sasta-

malan Liekoveden ja Porin Reposaaren Takarannan välimaastoon on perustettu 

likimain 350 erilaista valtakunnan tai maakunnan tasolla merkittävää luonnon ja 

kulttuurin suojelualuetta (23 ja 24). Kohteiden määrä kasvaa vuosittain. Vuonna 

2021 näitä olivat:

• EU:n luontodirektiivin tarkoittamia NATURA 2000 -verkoston alueita (11 kpl),

• Suomen luonnonsuojelulain nojalla perustettuja valtion ja yksityisten 

omistamia luonnonsuojelualueita (56 kpl),

• Koskiensuojelulain nojalla perustettuja luonnontilaisen kosken alueita (1 kpl),

• Valtioneuvoston päätöksellä perustettuja kansallismaisema-alueita 

(1 kpl eli Rautaveden kulttuurimaisema) ja valtakunnallisesti arvokkaita 

maisema-alueita (2 kpl eli Kokemäenjoen laakso Vammalasta Kokemäelle 

sekä Yyteri) 

• Ympäristöministeriön päätöksellä perustettuja Kansallisia kaupunkipuistoja 

(1 kpl eli Pori),

• Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla määritettyjä valtakunnallisesti arvokkaita 

rakennettuja kulttuuriympäristöjä (34 kpl),

• Muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja muinaismuistoalueita, lähinnä 

asuinpaikkoja ja hautapaikkoja, on noin 250 ja niiden lisäksi kymmeniä 

pienialaisempia kohteita.

Porissa Preiviikinlahden perukasta Etelärannan kautta Leveäkarille on monimuotoinen 

kokonaisuus erilaisia luonnonsuojelualueita alkaen Selkämeren kansallispuistosta ja päätyen 

Natura 2000 ohjelman laidunnettuihin rantaluontotyyppeihin. 

Valokuva: Jan Eerala.
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Aitojen luonnonsuojelualueiden lisäksi jokivarressa on kymmeniä erilaisia yksit-

täisiä luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonmuistomerkkejä. Alueva-

raussuunnittelussa on kirjattu melkoinen annos maakuntatason ja kuntatason 

arvoa omaavia luonto- ja kulttuurimaisemakohteita. Nämä löytyvät maakuntien 

liittojen sekä kuntien päätöksillä voimaan tulleissa maakuntakaavoissa, yleis-

kaavoissa, osayleiskaavoissa ja rakennuskaavoissa. Suojelualuesuunnitelmia on 

lisäksi ns. lehtojen, harjujen, kallioiden ja soiden suojelun valtakunnallisissa 

ohjelmissa. Suojelualueiden ja niiden ulkopuolisten alueiden luonnon moni-

muotoisuutta pyritään hoitamalla erilaisilla julkisten toimijoiden ja yksityisten 

maanomistajien vastuulla olevilla työohjelmilla kuten HELMI-elinympäristöoh-

jelmalla (148).

Asian monimuotoisuutta lisää vielä se, että eri suojelualuetyypeillä on useita ala-

luokkia kuten NATURA-alueilla luontotyyppien suojelualueet (SAC) ja linnuston 

suojelualueet (SPA) (24). Puurijärven, Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suis-

ton alueilla nuo NATURA 2000-aluetyypit ovat vielä pääosin päällekkäin. Kaik-

kiaan NATURA-luontotyyppien pinta-ala Merikarhun Kierroksen tuntumassa 

kattaa noin 11 300 hehtaaria. Suurimmalla pinta-alaosuudella on edustettuna 

luontotyyppi Laajat matalat lahdet (Preiviikinlahti 3330 ha). Tiheimmin esiintyy 

luontotyyppi Boreaaliset lehdot, jota löytyy yhteensä noin 170 hehtaaria kaik-

kiaan seitsemältä noista yhdestätoista SAC alueesta. Kaikkein harvinaisimpia 

ovat luontotyypit Dyynialueiden kosteat soistuneet painanteet (Yyteri 0,4 ha) 

ja Eurooppalaiset kuivat nummet (Yyteri 0,9 ha), joita kumpaakin esiintyy vain 

yhdellä noista alueista. Hyvänä kakkosena tulevat alle 1 hehtaarin mikroesiin-

tymät, joita on löydetty vain kahdelta NATURA-alueelta (Kuuminaistenniemi ja 

Preiviikinlahti); Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus ja Fennoscandian metsä-

luhdat.

Merikarhu miettii:
Luonnon ja maiseman suojelusta on tullut noin 

sadan viimeisen vuoden aikana jatkuvasti vahvis-

tuva instituutio, joka on kiinnitetty kaikkeen maan-

käytön ja luonnonvarojen käytön suunnitteluun 

tiukoilla lakisiteillä. Suojelun pohjana olevat inven-

toinnit, suunnittelu, päätöksenteko, kohteiden 

hoito ja valvonta edellyttävät selkeää vastuutahoa 

ja vahvaa ammatillista osaamista. 

Suojelualueiden tilkkutäkin heikkoudet paljastuvat 

nopeasti niille, jotka yrittävät ottaa asioista selvää. 

Kotiseutumatkalla olevalle jokamiehelle suojelu-

kohteiden olemassaolo ja niiden arvot ovat yleensä 

täysin tuntemattomia. Tietoa ei saa eikä löydä, 

vaikka se kiinnostaisikin. Jos kohteen löytää, sen 

merkinnät on usein hävitetty maastossa. Jos koh-

teen informaatiota löytää, se on yleensä suunnattu 

kirjoittajan vertaisryhmälle eikä jokamiehelle.
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joki leiVän antaa
Kokemäenjoen vesistöalue on maamme neljänneksi suurin. Sen pinta-ala on 27 

000 km², josta järvien osuus on 11 % eli noin 3 000 km². Vesistö muodostuu Pir-

kanmaan runsasjärvisestä alueesta ja Satakunnan halki virtaavasta jokilaaksosta 

reunajokineen ja puroineen. Kokemäenjoki on vesistön laskujoki. Sen koko 

pituus on nykyisin 121 kilometriä ja putouskorkeus 57,5 metriä. Kokemäenjoen 

keskivirtaama on 240 m³/s (25). Joen virtausta säännöstellään neljällä padolla 

viiden vesivoimalaitoksen tarpeisiin. Harvinaisten suurtulvien aikaan virtaama 

voi olla jopa 1000 m3/s (21).

Kokemäenjoki oli aikoinaan maankuulu kalajoki. 

Parhaat kala-apajapaikat ovat aina olleet koskien partailla 

ja jokisuun murtovesialueella. Patojen alapuolella Nakkilan 

Arantilankoskella saattaa kalastuksen harrastaja nykyisinkin 

onnistua saamaan saaliiksi komean merilohen. 

Valokuva: Jouni Lindström.

Lippoajien venekuntaan kuului 

kaksi miestä, joista toinen sousi ja 

toinen lipposi. 

Valokuva: Helmi Virtaranta – Museovirasto, 

Finna.fi (CC BY 4.0).

Kokemäenjoen varrelle ja sen suualueelle muodostui aikojen kuluessa kalas-

tuskulttuurikohteita ja niihin liittyviä tarinoita. Kalakannat, entiset ja nykyiset 

apajapaikat, pyydysten kehitys ja kalastuksen neuvonta ja muu tukipalvelu tule-

vat esiin Merikarhun Kierroksen Kalapaikkojen tarinoissa (26). Uusia pyydys-

materiaaleja ja tekniikoita otettiin käyttöön sitä mukaa, kun kaupankäynti ja 

vuorovaikutus muiden yhteisöjen kesken kasvoi. Tästä hyvänä esimerkkinä on 

keskiajalla tehostunut merilohen ja vaellussiian pyynti koskiapajilla ja rääki-

pyynti ajoverkoilla meren rannikolla 1800-luvun lopulla. Merikarhun Kierroksen 

tarinoissa näkyy myös kansainvälisten suhdanteiden ja suurvaltapolitiikan vai-

kutus pyyntikulttuuriin.

Jokiluontoa on tärkeää tarkastella myös kalaston kautta. Keskiajalta lähtien 

ihmisen vaikutus jokiympäristöön ja kalakantoihin kasvoi kiihtyvällä vauhdilla. 

Koskien perkaukset, metsien hakkuut, soiden ojittaminen, puutavaran uitto ja 

teollistuminen sekä monet muut ympäristönmuutokset heijastuivat vesien tilaan 

ja kalakantoihin. Toisaalta viimeisen sadan vuoden aikana ihmisten muutto kau-

punkeihin ja vapaa-ajan lisääntyminen on synnyttänyt uuden ja alati muuttuvan 

suhteen kalastustapoihin ja kaloihin.
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Pyyntitekniikkaan, kalakantojen muutoksiin, kalakauppaan ja arvostuksiin liit-

tyvien tarinoiden tarkoitus on auttaa paikallisia ihmisiä tunnistamaan oman seu-

tunsa menneisyys osaksi paikallista identiteettiä (26). Toisaalta tarinat antavat 

matkailijoille yleiskuvan kalastuskulttuurin muutoksesta. 

Merikarhun kalaretkien lähtöpiste on Karkun Palvialan lahti. Sen rannalla 

merikapteeni Paul Aarnio eli kypsän miehuutensa vuodet ja sieltä käsin hän 

lähes joka kesä lähti ajelemaan kolmipyöräisellä mopedillaan jokivartta kohti 

Reposaarta. Merimies hän oli ja kaiken lisäksi vielä kalamies. Molemmat ovat 

tunnetusti tiedonjanoisia. Hänen elämänsä tukikohdat olivat Karkussa ja Repo-

saaressa, joten hänen pohjatietonsa kalastuksesta on täytynyt olla melkoinen. 

Merikarhun Kalapaikkojen aineistossa olevat paikat ja niihin liittyvät tarinat oli-

vat hänelle varmasti tuttuja.

Vinkkejä Merikarhun Kalapaikoilla kalastusta suunnitteleville

Jokamiehen oikeudet. Onkiminen, pilkkiminen ja silakkalitkalla kalastus 

kuuluvat jokamiehenoikeuksiin ja eivät siten tarvitse lupaa. Rannoilla ja vesillä 

kalastava on kuitenkin velvollinen huolehtimaan siitä, että ei aiheuta vahinkoa 

tai häiriötä luonnolle eikä rannan asukkaille ja toisille kalastajille.  Maastoon ei 

myöskään saa jättää roskia ja siimanpätkiä.

Kalastonhoitomaksua maksavat kaikki 18–64-vuotiaat kalastajat, jotka harjoit-

tavat muuta kalastusta kuin ongintaa ja pilkintää. Maksun suuruus on (v. 2021) 

45 euroa/vuosi, 15 euroa/viikko tai 6 euroa/vuorokausi. Sen voi maksaa ver-

kossa osoitteessa eraluvat.fi. Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä. Jos 

haluaa kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla, tulee lisäksi hankkia veden-

omistajan lupa. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesis-

töjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla eikä Ahvenanmaan maakun-

nassa.

Kalastonhoitomaksusta kertyvät rahat käytetään kalavesien hyväksi, kalatalous-

alueiden toiminnan kustannuksiin ja kalavesien käytöstä vesialueiden omista-

jille maksettaviin korvauksiin. Lisäksi sillä rahoitetaan kalastuksenvalvontaa ja 

kalatalousneuvontaa.

Kalatalousalueet. Merikarhun Kalapaikat kuuluvat kolmeen kalatalousaluee-

seen: Porin, Kokemäen ja Kokemäenjoen yläosan vesialueisiin. Kunkin kalata-

lousalueen tehtävänä on kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu. 

Sitä varten kalatalousalue laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman, joka hyväksytään 

ELY-keskuksessa. Kalatalousalue vastaa suunnitelman toimeenpanosta ja sen 

vaikutusten seurannasta. Se myös hoitaa kalavarojen käyttöön ja hoitoon liit-

tyvän tiedotuksen, järjestää kalastuksenvalvonnan sekä kerää seurantatietoja 

kalastuksesta ja kalakantojen hoitotoimenpiteistä. Lisäksi kalatalousalue edis-

tää yhtenäislupa-alueiden muodostamista vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen 

kalastuksen tarpeisiin sekä jakaa viehekalastuksesta kertyneet korvausvarat 

vesialueen omistajille. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoa valvoo ELY-

keskus.

Vesialueen omistajan lupa. Vapaa-ajan pyydyskalastukseen sekä ravustuk-

seen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan lupa. Suurin 

osa Suomen vesialueista on yhteisomistuksessa. Niitä hallitsevat yhteisaluelain 

mukaiset osakaskunnat (aiemmin kalastuskunnat). Ulkomerellä merkittävin 

vesien omistaja on valtio. Osakaskunnan toimintaa ohjaa yhteisaluelaki ja kalas-

tuslaki. Osakaskunta päättää alueensa käytöstä kuten kalastuksesta ja metsäs-

tyksestä. Päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Se päättää mm. kalave-

sien hoitotoimista ja kalastuslupien määristä ja hinnoista. Tietoa Satakunnan 

puoleisen Kokemäenjoen vesialueiden omistajista ja mahdollisesti uusista lupa-

maksuista ja kalastussäännöistä antaa Porissa toimiva Pro Agria (https://lansi-

suomi.proagria.fi) ja Pirkanmaan osalta asiaa hoitaa Pirkanmaan kalatalouskes-

kuksesta (https://www.kalatalo.fi/).

Kalastusoppaat. Merikarhun Kierroksen varrella toimii useita kalastusoppaita, 

joiden ohjauksessa kalastajat voivat tehdä vesille elämyksellisiä matkoja. Asi-

ansa tuntevien neuvoilla kalastuksen harrastaja voi tutustua vaikkapa kuhan 

jigikalastuksen saloihin. Oppaat ovat valmiit suunnittelemaan kalareissun asi-

akkaiden toiveiden mukaan. Muutamassa Merikarhun Kierroksen kohteessa on 

videolinkki, jossa kalastusoppaat kertovat ahvenen, kuhan ja ravun pyynnin 

menetelmistä.
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Kala-apajat ennen ja nyt

Kokemäenjoen parhaat kala-apajapaikat ovat aina olleet koskien partailla ja 

jokisuun murtovesialueella. Kokemäenjoessa oli parhaimmillaan nelisenkym-

mentä koskea. Jokaisen kosken partaalla oli pysyvää tai tilapäistä pyyntiasu-

tusta. Koskikalastuksen aika oli varsinkin silloin, kun vaelluskalat, erityisesti 

merilohi, taimen ja siika nousivat jokea ylös kutupaikoilleen. Koskikalastuksen 

apajapaikoista vanhin on Kokemäenjoen alkupisteessä olevien Tyrväänkoskien 

alue. Noiden koskien keskellä on Hiukkasaari, josta arkeologisissa tutkimuk-

sissa on löydetty merkkejä lähes 7000 vuotta sitten vallinneen varhaisen kampa-

keraamisen kauden asutuksesta (27). Hiukkasaaren ja Tyrväänkoskien kalastus 

oli jatkunut lähes keskeytymättä siihen saakka, kun kosket rakennettiin osittain 

1919 ja kokonaan 1946–1950 voimataloutta varten.

Kokemäenjoen luonnontilaiset kosket olivat parhaina kalastusaikoina tavatto-

man arvokas luonnonrikkaus, josta kilpailivat pronssikauden ja rautakauden 

paikallisyhteisöt, keskiajan aateliset, palkkiomaistaan nauttineet sotaherrat sekä 

maallista ja hengellistä valtaa käyttäneet piispat ja muu papisto. Kala-apajien 

omistajien apuna toimivat paikalliset lampuodit ja kalastajien nuottakunnat. 

Kalastusvälineitä kehitettiin koskikalastukseen jatkuvasti. Kymmenet virtavesien 

nuotta-apajat sijoittuivat parhaille rantamille. Niillä sijaitsivat kalasaunat, verk-

kovajat ja verkkojen kuivattamiseen käytetyt vappeet. Koskiin ja suvantoihin 

rakennettiin tokeet ja merrat. Lippoportaat eli sillakkeet olivat yleisessä käytössä 

melkein kaikissa koskissa. Apajat ja pyydysrakenteet jättivät merkkinsä paikka-

kuntien nimiperintöön. Hyvä esimerkki on Toejoki Porin kaupungin keskustan 

läheisessä jokisuistossa.
Kokemäenjoen alkupisteessä on Hiukkasaari, jossa asusti kalastajia 

jo joen syntyvaiheessa lähes 7000 vuotta sitten. Nyt veden päällä 

´hyppivät´ Pekka Niemisen lohiveistoksen lohet. 

Valokuva: Lasse Lovén.
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Jokisuun kala-apajat ovat olleet aiheena lukuisille kiistoille ja kärhämille eri 

kylien ja kuntien kalamiesten välillä. Kiistat ja niiden ratkaisut näkyvät tänä päi-

vänä vieläkin jokisuun paikannimistössä ja kylien rajoissa. Tunnettuja esimerk-

kejä ovat Kokemäensaari (Kyläsaari) ja Hvittisbofjärd (Ahlaisten saaristo). Makea 

jokivesi ja suolainen merivesi muodostavat murtovesialtaan, joka on suotuisa 

paikka kalojen ravinnon tuotantoon. Jokien merisuut kaikkialla maailmassa, ja 

siis myös Kokemäenjoen suulla, ovat kalaston ja kalastuksen monimuotoisia 

keskittymiä. Niissä kalaston lajirunsaus ja kalaparvien yksilömäärät ovat yleensä 

huipussaan.

Kokemäenjoen suulla kamppailu kalastusoikeuksista näkyi selvänä ensin Koke-

mäellä ja sitten Lammaistenkosken alapuolisella merenlahdella silloin, kun joki-

vesi purkautui koskesta suoraan mereen. Kokemäen koskien osalta se ratkesi 

siten, että huittislaiset kalastajat valloittivat oman kalareitin Kauvatsanjokea pit-

kin Sääksjärvelle ja edelleen Ahlaisiin Hvittisbofjärdille. Lammaisten suvannon 

kalastusoikeuksien kiista käytiin ensi Kokemäen ja Ulvila-Nakkilan kalastajien 

välisenä ja sitten papiston, aatelisten ja paikallisten kyläläisten välisenä mitte-

lönä. Kiistan loppuvaiheessa Lammaisten suvanto jaettiin keskeltä kahtia Harja-

vallan ja Nakkilan kunnan kalastajien kesken.  Kun koskivoima nousi taloudel-

liseen arvoonsa, myös koski jaettiin siten, että patorakenteet tulivat Harjavallan 

puolelle ja voimalaitoksen turbiinit Nakkilan puolelle.

Meri-Porin tarina on Lammaistenkosken ja sen yläpuolella olleiden jokisuiden 

tarinan toistoa, mutta mittakaava on rajusti isompi. Nyt ovat osapuolina kan-

sainvälisen merikaupan etäiset kasvottomat intressitahot ja alueiden käyttöön 

määritetyt kansainvälisen työnjaon vaikeasti hahmottuvat tavoitteet ja sopimuk-

set. Näemme, että merisatama siirtyy yhä ulommas ulkomeren reunan mukana. 

Reposaaren Tahkoluoto on nyt kasvupisteen ytimenä. Teollisuus ja asutus seu-

raavat sataman mukana. Kilpaileva maan ja merenpohjan käyttö työntää kalas-

tajia syrjään vuosisatoja käytetyiltä jokisuun runsastuottoisilta apajapaikoilta. 

Tilalle tulee kemianteollisuutta, energian raaka-aineiden kuljetusta ja varastoin-

tia sekä tuulivoiman tuotantoalueiden laajenemista.

Lasten loru kuvailee jokimaisemaa: 

Kävelimmä kerran Toijoen sillalla, kuulimmä silloin kellon lyövän, 

mitä se kello silloin löi? Kokemäenjoen suistomaan Toejoki oli 

1920-luvulla tärkeä apajapaikka Porin tehtaiden työläisille. 

Toejoen nimi on jäljellä, vaikka joki on jo kuivunut pois 

ja joen entinen uoma täytetty tiepohjaksi. 

Valokuva: Kuvaaja tuntematon. 

Kokemäki-Seuran kuva-arkisto.
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Merikarhu miettii:
Kokemäenjoen varrella ainakin yksi teoria on todennettu moneen kertaan eli 

”historia toistaa itseään”. Rautaveden yläpään kosket olivat varmaankin aikoi-

naan merkittäviä kala-apajia, kun lohi ja vaellussiika nousivat tuhatlukuisina 

parvina kutupaikoilleen. Varmaan siihen aikaan metsien karhut tulivat sankoin 

joukoin kalastamaan vaelluskalaa, kuten nykyään vielä Kuolan ja Alaskan erä-

maissa tapahtuu.

Kalakarhujen kokouksia harvennettiin metsästyksellä ja karhukansan kärsimystä 

ja vihaa hyviteltiin ja tyynnyteltiin peijaismenoilla. Karhun luut sijoitettiin tari-

noiden mukaan Karkun koskien välissä olevan Karhunsaaren karhupetäjän juu-

relle ja kallo ripustettiin puun oksaan. Näin karhun henki saattoi nousta puun 

runkoa käyttäen kohti taivaita ja Otavaa, josta se taas myöhemmin laskeutui 

maan pinnalle ihmettelemään ihmisheimon kummallista käytöstä ja elämän 

menoa. Olemassaolon taistelussa kaatui myös vanhan kansan kalamiehiä, joita 

haudattiin koskien rantamille ja Rautaveden luodoille kerätyille kiviraunioille, 

joita nykyisin kutsutaan lapinraunioiksi.

Kokemäenjoen nykyisellä merisuulla rauhaa vartioivat linnoitetut saaret Repo-

saarella ja Mäntyluodossa. Linnoitteita on kaivettu myös Viasvedenlahden ran-

tamille. Karhuluodon nimi ja Kallon luoto on täälläkin maan ja meren rajapin-

nassa. Karhu-sukuiset hinaajat ja jäänmurtajat ovat autelleet laivoja satamaan 

ja merta kyntämään. Reposaaren ja Kallon luotsit ovat opastaneet merikarhuja 

pysymään oikeilla reiteillä. Olemassaolon taistelussa uupuneet merikarhut on 

haudattu Reposaaren kauniille hautausmaalle purjelaivojen paarlastina tullee-

seen kivisoraan, jota kansa kutsuu vieraan maan mullaksi.

Porin merisataman Tahkoluodon yksikkö on nykyään jokisuun kasvupisteen ytimenä. 

Valokuva: Jan Eerala.
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Porin kalasataman silakkamarkkinat 1936. 

Valokuva: Kuvaaja tuntematon — Satakunnan museon kuva-arkisto.

kokeMäenjoen Markkinapaikat
Kokemäenjoen kasvu viiden vuosituhannen aikana on luonut jatkuvan kasvun 

mahdollisuuden myös jokivarressa ja joen suulla tapahtuvaan tavaranvaihtoon ja 

kaupankäyntiin. Asutus ja kylät ovat muodostuneet vähitellen jokivarteen kos-

kien reunamille ja jokisuuhun. Paikalliset asukkaat ovat käyneet joella ja jokea 

pitkin merellä kalassa ja hylkeenpyynnissä. Merellä kulkijat ovat lähestyneet 

noita asuinpaikkoja veneillään ja vähitellen kehittyvillä laivoillaan. Maakansan 

ja merikansan kohtaamispaikoille kehittyivät aikojen kuluessa venevalkamat, 

talvitelat ja talakset, satamat, kala-aitat, verkkovajat, rantahuoneet ja varastot 

(vare), tavaranvaihtopaikat, markkinakentät ja torit ja niiden suojelijaksi kappe-

lit ja kirkot.

Tavaranvaihtoon ja kauppaan liittyvät kohtaamiset ajoittuvat luonnonkanso-

jen joukossa usein merkittäviin aurinkokalenteria seuraaviin luonnonilmiöihin, 

kuten kevät- ja syyspäivän tasaukseen ja kesäpäivän seisaukseen. Maatalousyh-

teisöissä kansan kokoontumisen aiheina olivat kylvöriitit ja sadonkorjuujuhlat. 

Kirkon järjestämät uskonnolliset juhlapyhät täydensivät ja sopeuttivat edellisiä 

julkisen hallinnon tarpeisiin. Tunnettuja ja vakiintuneita tapahtumia ovat vieläkin 

mm. Maarianpäivän markkinat Enontekiöllä, Mikkelinpäivän markkinat Etelä-

Suomessa ja silakkamarkkinat useissa merenrannan kaupungeissa. Uudemman 

ajan festivaalit ja teemalliset kokoontumiset jatkavat ikivanhaa perinnettä.

Kaupankäynti tarkoittaa tavaran, palveluiden tai oikeuksien ja aineettoman 

omaisuuden vaihdantaa (30). Voimme olettaa, että kaupankäyntiä on tapahtu-

nut lähes kaikkialla, missä ihmiset ovat kohdanneet. Isompien kansanjoukko-

jen kokoontumisen ja kaupanteon paikoista eli maaseudun markkinapaikoista 

on tietoa saatavissa arkeologisten löydösten, karttojen, paikannimien ja peri-

mätiedon avulla. Varmaa ja paikkaan kohdennettua tietoa on kuitenkin vain 

muutamalta viimeiseltä vuosisadalta. Liitteessä 3 esitetty luettelo Kokemäenjoen 

varrelle sijoittuneista markkinapaikoista on suuntaa antava ja perustuu erilaisiin 

lähteisiin ja arvioihin. Ainakin viitisentoista pidemmän ajan kuluessa käytettyä 

yhteisöllistä kauppapaikkaa voidaan nimetä joen rantamille. Niiden lisäksi on 

olemassa tarinoihin perustuvia perimätietoja muinaisista kauppapaikoista. Niistä 

ehkä parhaiten tunnetaan tarina Teljän kaupungin markkinoista, joita pidettiin 

kevättalvella usean kuukauden ajalla.
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Pyhän Henrikin kahdeksankulmainen 

saarnahuone sijaitsee lähellä tarinoiden 

Teljän muinaista kauppakenttää. 

Piirros: E. ja O. Uusiniitty — Kokemäki-Seuran 

kuva-arkisto.

Sitovia todisteita muinaisen Teljän kaupungin olemassaolosta ei ole saatu arke-

ologisissa tutkimuksissa. Kokemäen nykyisen keskustan tuntumasta on kuiten-

kin löydetty useita erillisiä kylätontteja, joilla on voinut sijaita myös muinaisia 

kauppapaikkoja. Näitä on molemmin puolin Kokemäenjokea. Eniten kannatusta 

on saanut Ylistaron ranta-alue Pyhän Henrikin saarnahuoneen läheisyydessä ja 

uutena löytönä Villiönsuvannon alue Pyhänkorvan kosken alapuolella.

Kokemäen kauppapaikka on voinut sijaita myös joen pohjoispuolella vanhan 

Pyhän Marian kirkon läheisyydessä samoin kuin perimätiedon mukaan oli 

kauppapaikka Sastamalan vanhan Pyhän Marian kirkon läheisyydessä. Kirjallis-

ten lähteiden perusteella talvimarkkinat pidettiin Villa Kwmassa, toiselta nimel-

tään Villaby (Villiö) (31). Vaihtoehtoisia markkinapaikkoja ja venevalkamia on 

myös Pahringinkosken suvannon maisemissa molemmin puolin jokea. Joen 

pohjoispuolista sijaintia puoltaa Kokemäen kylän tai kauppapaikan merkintä 

joen pohjoisrannalle likimain kaikissa 1600–1700 luvun kartoissa.

Merikarhu miettii:
Puhe Teljän muinaiskaupungista on varsin sekavaa. Käsitteet ja paikat sekaan-

tuvat. 500–1000 vuotta sitten kylät lienevät olleet muutaman talon muodosta-

mia asumusryhmiä. Jokivarren kylien läheisyydessä on yleensä ollut markki-

napaikka. Kokemäen koskijakson alapäässä Pahringinkosken ja Pyhänkorvan 

kosken tuntumassa on varmaankin ollut hyvin vanhoja markkinapaikkoja. 

Kirkko on niitä suojannut ja venevalkamat ovat mahdollistaneet liikenteen ja 

tavarantoimitukset ylä- ja alavirtaan. Noilla matalilla hiesurannoilla ei välttä-

mättä ole tarvittu mitään satamarakenteita. Kauppapaikka ja kaupunki ovat 

merkitykseltään samoja käsitteitä. Teljä, telje, teljo ja telja ovat ilmeisesti rinnak-

kaiskäsitteitä nekin. Tarkoittavat varmaankin venevalkamaa ja veneiden talvitel-

joa eli yleisnimeä ajan mukaan siirtyvälle jokivarren suupuolen kauppapaikalle. 

Ruotsin kielessä telje tarkoittaa paikkaa, johon lainrikkojat sidotaan eli teljetään 

määräajaksi. Samaa ideaa sekin on.

Tarina Teljän muinaiskaupungista sivuaa käsitettä satama. Nykyiseen kauppa-

merenkulkuun liittyvä satamakäsite tarkoittaa yleensä liikenteellistä infrastruk-

tuuria, jolloin satamaan sisältyy erilaisia rakenteita kuten laitureita, aallonmurta-

jia, varastoja, nostureita ja jatkoyhteyksiä. Satamaan johtaa merkitty laivaväylä, 

joka takaa turvallisen merenkulun. Satamassa on myös erilaisia merenkulkuun 

liittyviä palveluja. Tuo kauppamerenkulun satamakäsite saa kuitenkin yleiskie-

lessä ja vesiliikenteen erikoistumiseen liittyvässä terminologiassa laajemmankin 

tulkinnan.

Luonnonsatamiksi kutsutaan venevalkamia, joihin on turvallista ja helppo 

rantautua ilman mitään erityisiä satamarakenteita. Kalastussatamassa voi olla 

yksinkertaisia laitureita, venevajoja ja verkkojen kuivatustelineitä. Retkisatama 

palvelee vapaa-ajan veneilijöitä usein ilman mitään varusteita. Suojasatama on 

veneiden ja laivojenkin suojaisa ranta tai ankkuripaikka (30). Kokemäenjoen 

muinaisten satamien rakenteista on jäljellä vain hyvin vähän fyysisiä jäänteitä. 

Puurakenteet lahoavat ja katoavat maisemasta nopeasti. Vai tarinat ja paikanni-

met antavat vihjeitä muinaisista venevalkamista ja luonnonsatamista.

Kun sovellamme edellä kuvattua laajaa satamakäsitettä, on helppo todeta, että 

Kokemäenjoen varrelle joen pitkän historian kuluessa syntyneet ja aikanaan 

kadonneet kauppapaikat ovat systemaattisesti olleet luonnonsataman liitännäi-

sinä olleita markkinakenttiä. Voimme kutsua niitä rantakylän nimellä tai sataman 

nimellä. Hyvä esimerkki tästä on Porin Kalarannan eli Karjarannan kalasatama, 

jonka toiminta päättyi 1940-luvulla. Olennaista on se, että nuo markkinakentät 

yhdistivät paikallisen yhteisön joen yläjuoksun ja jokisuun yhteisöihin ja myös 

jokiverkoston ulkopuolisen maailman verkostoihin. Noiden verkostojen välillä 

tapahtui jatkuvaa ja monipuolista tavaroiden, palvelujen ja tietojen vaihtoa. Joki-

kansa ei elänyt eristyksissä ulkomaailmasta vaan toimi olennaisena osana suurta 

Itämeren yhteisöjen verkostoa.
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Nakkilan Selkäkankaan suurraunio on yksi jokilaakson 

upeimmista varhaisen pronssikauden hiidenkiukaista. 

Se on rakennettu noin 4000 vuotta sitten muinaisen 

Kokemäenjoen suupuolen rantamille silloisen 

ulkomeren reunalle. 

Valokuva: Lasse Lovén.

jokikansan 
pyhät kuMMut ja kuopat
Kivikauden ihmisen arvellaan eläneen keskimäärin 20 vuotta. Antiikin kreikka-

laisten ja roomalaisten elinikä näyttää olleen hieman alle 30 vuotta. 1700-luvun 

lopussa Euroopan asukkaat elivät keskimäärin 35–40 vuotta, 1900-luvun alussa 

jo noin 50 vuotta. Maailman väestön elinajanodote kasvoi nopeasti toisen maa-

ilmansodan jälkeen; jaksolla 1950–55 se oli 46,5 vuotta, mutta jaksolla 1970–75 

jo 58 vuotta (32). Suomalaisen miehen eliniän odote oli 1750-luvulle asti noin 

35 vuotta ja naisella vastaavasti noin 40 vuotta. Siitä tilanne on radikaalisti muut-

tunut, kun miehen eliniän odote on 2020-luvulla jo noin 78 vuotta ja naisella 

84 vuotta (33).

Jos oletamme, että 100 vuoden jaksoon mahtuu neljä sukupolvea, Kokemäen-

joen olemassaolon aikana jokivarressa on elänyt likimain 30 000 sukupolvea 

ihmisiä. Elänyt ja kuollut. Arkeologit ovat nähneet paljon vaivaa selvittääkseen 

noiden ihmisten elintapoja ja heidän käytössään ollutta tekniikkaa. Kuolleiden 

hautaaminen on aina ollut tärkeä yhteisöllinen toimitus, johon liittyy monia 

tapoja ja uskomuksia. Niiden ulkoisena tunnuksena on hautojen rakenne ja 

hautaan asetetut työkalut ja muut antimet, joilla ehkä haluttiin auttaa vainajaa 

kuoleman jälkeisessä ulottuvuudessa. Kokemäenjoen 7200 vuoden kehityksen 

kuluessa jokivarren kansan tavat ovat muuttuneet useaan kertaan. Takaiskuja 

on tullut sekä meren vetäytymisessä että kulttuurien kukoistuksessa. Luonnon 

muutosta on seurannut asukkaiden asuinpaikan, työpaikan ja kulttuurin muu-

tos. Kansainvaellukset ja valloitukset ovat muuttaneet teknologiaa, organisaati-

oita, kieltä, pyhiä arvoja, perusarvojakin.
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Jokikansan vaiheita kuvaavat täällä hyvin tutkitut hautaustavat ja hautojen 

rakenteet. Nämä luokitellaan yleisesti seuraavasti:

• hautakuopat ja lapinrauniot 

• isot kivirauniot eli hiidenkiukaat arkkurakentein

• pienet kivirauniot eli hiidenkiukaat

• polttokentät ja maansekaiset polttohautauksen jäännöskummut tai kuopat

• ruumishaudat kuopissa varusteiden kera

• ruumishaudat kuopissa ilman antimia

• tuhkaaminen ja uurnahaudat

Lapinrauniot ovat vaatimattomia ja vaikeasti havaittavia muistomerkkejä kivi-

kauden eräkansasta. Kiviraunioita lienee käytetty erämiesten hautoina myös 

kivikauden päättymisen jälkeen rautakaudelle asti. Niitä on löydetty Sastamalan 

ja Huittisten takamailta ja saarilta. Rautaveden useilla saarilla (esim. Selkäsaari ja 

Ikossaari) on melkoinen ryväs kiviraunioita kivikautisen ja rautakautisen asuin-

paikan läheisyydessä. Kivikauden hautakuopista ei juuri ole tehty Kokemäen-

joen yläjuoksulla havaintoja, koska luusto ja orgaaniset materiaalit katoavat 

nopeasti seudun happamassa maaperässä. Missä niitä on löydetty, hautakuo-

pissa on yleensä käytetty punamultaa ruumiin ympärillä. Punamullan lisäksi 

hautojen löytöaineistoon kuuluvat erilaiset kiviesineet ja -iskokset, joiden lisäksi 

niissä on oletettavasti ollut myös puusta ja luusta työstettyjä esineitä. Tyypillisen 

kampakeramiikan ajan (3900–3500 eaa.) haudoista on löydetty meripihka-, pii- 

ja liuske-esineitä. (34).

Kokemäenjoen varrella on melkoinen keskittymä isoja ja pienempiä kivirauni-

oita, joita arkeologit ovat arvelleet pronssikauden (2500–500 eaa.) kansan hau-

tapaikoiksi. Niitä kutsutaan yleisesti hiidenkiukaiksi. Isoissa ja joissain pienem-

missäkin raunioissa on kivistä koottuja arkkurakenteita, joiden arvellaan olevan 

ruumiiden sijoituspaikkoja raunion keskellä. Merikarhun Kierroksen varrella on 

aivan reitin vieressä tai muutaman sadan metrin etäisyydellä satakunta hiiden-

kiuasta. Komeimpia hiidenkiukaita kierroksen varrella ovat Harjavallan Matin-

harjulla kohoavat Pohjolan pyramidit, Harjavallan Kuumoonmäen suurraunio, 

Nakkilan Selkäkankaan 45 m pitkä ja 10 m leveä suurraunio, jossa näkyvillä on 

myös arkunmuotoinen kivikehä, sekä Porin Kirkkokankaan suurraunio.

Maansekaiset ruumiiden polttokentät ja niiden lähellä olevat kummut tai 

kuopat ovat pääosin rautakauden jäännöksiä. Niitä on tehty mm. Sastamalan 

Karkussa, Tyrväänkoskien reunamien rautakautisen asutuksen liepeillä sekä 

Kokemäen jokirantojen vanhan asutuksen liepeille. Vainajat poltettiin polt-

tokentällä vaatteineen ja varusteineen, joskus jopa veneineen. Polttojäännös 

kerättiin ja ehkä peitettiin kumpuun, johon aikaa myöden kasautui useamman 

hautauksen jäämistöt. Tunnetuimpia näistä maansekaisista hautakummuista 

ovat Sastamalan Karkun vanhan Palvialan kylän rantojen kummut (mm. Tulo-

nen ja Harsu), Huittisten Hiukkavainionmäki sekä Kokemäen Leikkimäen 

kummut. Noiden polttokenttien ja kumpujen ajoitus on arkeologien löytämien 

esineiden ja radiohiilianalyysien mukaan yleisesti varhaiselta roomalaisajalta 

viikinkiajalle (200-1150 jaa.).

Kristinuskon mukana jokivarren maisemaan saapuivat ruumishautaukset. Van-

himmat ruumishautaukset tehtiin kuitenkin jo polttohautauksen valtakaudella. 

Vanhin rautakauden ruumishautaus tunnetaan Kokemäenjoen varrella Nak-

kilan Penttalasta, jossa näin toimittiin jo varhaisella roomalaisajalla noin 200 

jaa. Kokemäellä ja Huittisissa muutama ruumishauta on merovingiajalta (noin 

600 jaa.). Huomattava ruumishautojen keskittymä on Ulvilan Liikistön mäellä. 

Tuota yli 300 hautaa sisältävää hautausmaata on käytetty ruotsalaisten valloi-

tusvaiheen jälkeen 1200-luvun alusta ainakin parisataa vuotta.

Pyhien paikkojen arvon muutokset ovat liittyneet järeisiin yhteiskunnallisiin 

muutostilanteisiin. Suurin muutostapahtuma lienee ollut roomalaiskatolisen 

kristinuskon leviäminen Kokemäenjoen laaksoon ja sitä seurannut ulkomais-

ten lähetyspappien toteuttama kulttuurivallankumous. Se johti vanhan kansan 

pyhien lehtojen hävittämiseen ja pyhien symbolien ja nimikkeiden mustamaa-

laamiseen tai kesyttämiseen.

Tänä päivänä tuon kulttuurimuutoksen tulokset näkyvät maastossa ja nimi-

tyksissä. Vanhan kansan pyhät paikat ovat hävinneet näkyvistä. Museoväen 

kartoilla niitä vielä löytyy, mutta niistä ei kerrota seudun asukkaille eikä niiden 

merkitystä opeteta kouluissa. Paikkojen nimistö luo mielikuvia pahasta ja hai-

tallisesta.
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Maastossa muinaisia pyhiä paikkoja ei ole yleensä merkitty eikä paikkoja ole 

hoidettu. Jos hoitoa on suunniteltu, niin suunnitelmaa ei ole toteutettu. Toi-

meenpanevaa hoito-organisaatiota ei ole olemassa. Kunnat eivät pidä asiaa tär-

keänä kunnan nykyväestön elinvoiman ylläpidossa. Hiidenkiukaiden kivet ja 

hautakivet on viety parempiin tarkoituksiin; tiepohjiksi tai suulien ja talojen 

kivijaloiksi. Näin on käynyt Kokemäen Orjapaaden kivirauniolle. Samoin on 

tapahtunut Harjavallan mahtaville Pohjolan pyramidien hiidenkiukaille, jotka 

oli koottu entisen Wiasvuoren, nykyisen Matinharjun laelle. Alun perin kahdek-

sasta röykkiöstä on kadonnut viisi. Kiviä on viety muihin tarkoituksiin ja valtava 

hiekkakuoppa röykkiöiden vieressä kertoo nykyisistä maan arvoista.

Harjavallan Hiittenkiukaantien reunalle noin 4000 vuotta sitten kasattu Kuumoonmäen 

mahtava hiidenkiuas oli jäänyt pusikoitumaan, vaikka säännöllistä hoitoa olikin suunniteltu 

2000-luvun alussa. Kesällä 2021 toteutetussa Merikarhun Kierroksen talkootapahtumassa 

tuo mahtiröykkiö raivattiin uudelleen nähtäville. Sen myöhemmän hoidon otti 

tehtäväkseen LC Harjavalta/Huovin toimelias talkooväki. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Merikarhu miettii:
On selvää, että esihistoriallinen jokikansa piti pyhänä ja suuresti 

arvosti noita esi-isiensä ja sankariensa hautapaikkoja. Niiden arvoa 

korosti paikan pitkäaikainen käyttö. Kivikauden eräkansan lapin-

rauniotkin keskittyvät tärkeimmillä apajapaikoilla tietyille kal- 

lioille ja saarille. Polttokentät sijoittuvat kiinteän asuinpaikan 

reunalle tai jopa sen sisään. Ruumishautaukset tehtiin valtaosin 

erityisiin hautausmaihin. Yhteistä noille pyhille paikoille on se, 

että niitä varottiin käyttämästä arkisempiin tarkoituksiin. Tilaa oli 

muualla riittämiin ja paikan arvo säilyi sukupolvien yli yhteisenä 

muistona. On hienoa, kun joidenkin upeimpien muinaismuisto-

kohteiden hoidosta ovat vastuuta ottaneet paikalliset yhdistykset.
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jokilaakson taistelutantereet
Kokemäenjoen väen perimätieto kertoo monta tarinaa taisteluista, joita joen 

rantamilla on käyty heimojen, kylien ja eturyhmien välillä. Osa taisteluista on 

ollut fyysisiä ja niiden voitot ja tappiot ovat olleet konkreettisia ja materiaalisia. 

Osa taisteluista on ollut henkien kamppailuja kulttuurisista arvoista ja symbo-

leista. Tarinat ovat siirtyneet suusta suuhun, ajan mukana muuntuneet ja paisu-

neet, lopulta ne ovat muuttuneet saduiksi tai vitseiksi, joiden alkuperää tuskin 

kukaan enää muistaa ja haluaakaan tietää.

Arvokkaiden resurssien ja heimojen vallitsemien alueiden valvonta edellytti jo 

kivikaudella tarkoitukseen soveltuvia rakenteita. Niistä hyviä esimerkkejä ovat 

muinaiset linnavuoret kuten Kuloveden ja Rautaveden välisiä koskia valvova 

Pentin linnavuori. Vastaavanlaisia jokireitin valvontapaikkoja tai linnavuoria oli-

vat Karkun Koirakallio, Huittisten Ripovuori ja Räätikäsvuori sekä mahdollisesti 

myös Kokemäen Orjapaadenkallio ja myöhemmin Litorinameren rannan siir-

tyessä Harjavallan tasalle Merstola ja Lammaisten niemi. Perimätiedon mukaan 

jokivarressa on ollut paikkoja merkkitulille, joilla on ilmoitettu vieraiden venei-

den ja laivojen lähestymisestä. Merkkitulien sijaintipaikoiksi on esitetty mm. 

Porin Kuuminaisten niemen kärkeä, Ulvilan Kaasmarkkua ja Nakkilan Kaasan-

mäkeä.

Kolme valtakunnan tasolla tunnettua taistelutarinaa on hyvä nostaa esiin Koke-

mäenjoen tarinaperinnöstä. Ne liittyvät eri aikakausien murrosjaksoihin. Osan 

taistelutarinoista välittivät aikansa median tuottajat, lähinnä katolisen kirkon 

kirjurit. Tarinoilla varmaankin pyrittiin muokkaamaan tavallisen kansan mie-

lialaa suotuisammaksi katolisen kirkon uskonnolliselle vaikutukselle ja kirkon 

hallintotoimille julkisen vallan edustajana. Osa tarinoista liittyy kansallisen itse-

tunnon heräämiseen ja romantiikan lauluperinteen keinojen käyttöön viestin 

välityksessä.

Merikarhu miettii: 
Kulttuurin uudistuminen tapahtuu näköjään sujuvimmin kansakunnan mieleen 

jäävien myyttisten konfliktien kautta. Todelliselta kuulostava tarina tai laulu on 

vahva työkalu ajatusten ja tunteiden suuntaamisessa. Tarinoiden muotokieli ja 

kohderyhmä on kaikissa tapauksissa ollut tarkkaan harkittua.

Olaus Magnuksen Carta Marinan versio vuodelta 1572 esittää Kustavin tienoille ja Kokemäenjoen 

suulle merkkitulien polttopaikkoja. Jokivarren kuvituksessa mukana on myös metalliteollisuutta ja 

seudun vahvoja puolustusvoimia ja sotateollisuutta (ruudin valmistuksessa käytettävä salpietari ja 

tykki) osoittavia symboleja. Kartassa on muistuma Eurajoen yhteydestä Kokemäenjokeen. (35).
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Tarinat hiisien ja kirkonrakentajien mittelöistä

Monen keskiaikaisen kivikirkon rakentamisvaiheeseen liittyy tarina, jonka 

mukaan lähiseudulla vuorella asustavat pirut, hiidet ja niiden sukulaiset ovat 

jollain tavalla estelleet kirkon rakentamista. Yleensä tarinalla on opetus, jonka 

mukaan vanhat hiidet olivat pahiksia ja kirkon rakentajat hyviksiä. Pisimmälle 

viedyissä tarinoissa hiidet muuttavat politiikkaansa ja liittoutuvat kristillisen 

moraalin vartijoiden kanssa. Nuo tarinat ovat mitä ilmeisimmin peräisin katoli-

sen kirkon mediatuotannosta. Niiden viesti on selvä; katolinen kirkko edustaa 

yhteistä hyvää ja rakentavaa kehitystä, vanha luontomytologia aiheuttaa haittaa 

ja on väistyvää vanhaa hapatusta.

Tyypillinen tarina kirkonrakentamisen taistelusta periytyy vuosina 1497–1505 

rakennetun Sastamalan vanhan kivikirkon eli Pyhän Marian kirkon rakentami-

sen vaiheilta (36). Tuolla paikalla on merkkejä myös vanhemmasta kirkkoraken-

nuksesta, Luukkaan kappelista. Siitä on vielä jäljellä seinä- ja peruskiviä sekä 

eteläseinä, joka on osa nykyisen kirkkosalin pohjoisseinää. Paikalla on mahdol-

lisesti ollut kappeliakin vanhempia pyhänä pidettyjä merkittäviä rakennuksia ja 

rakennelmia. Kirkon lähimaastossa on löydetty kivikautisen asutuksen jälkiä ja 

rautakautisia polttokalmistoja. Kirkkoa ympäröi edelleen käytössä oleva hauta-

usmaa. Pyhän Marian kirkko on Suomen suurin maalattiainen kirkko. Upean 

akustiikkansa ansioista kirkko on suosittu konserttipaikka ja siellä on syntynyt 

vanhan musiikin festivaali nimeltä Sastamala Gregoriana.

Tarinan mukaan Rautaveden rantamilla järven toisella puolella Pirunvuoren 

luolissa asusteli varasteleva pahanilkinen piru. Siitä eivät paikalliset ihmiset 

pitäneet. Pirua karkottaakseen ihmiset alkoivat rakentaa kirkkoa järven vasta-

rannalle. Rakennustyöt eivät kuitenkaan sujuneet suunnitelmien mukaan. Piru 

nimittäin purki aina yöllä sen, minkä ihmiset olivat saaneet päivällä valmiiksi. 

Pirun puuhista harmistuneena seurakunnan kirkkoherra alkoi vartioida työ-

maata. Kaiket yöt hän kiersi tonttia risti kädessään, virsiä veisaten ja kovaan 

ääneen messuten. Silloin piru ei enää uskaltautunut tekemään tihutöitään.

Tarinan mukaan Karkun vanha Pyhän Marian kirkko on rakennettu järeistä kivistä, joita 

Rautaveden toisella puolella olevalla Pirunvuorella asuva piru ei kyennyt purkamaan. 

Valokuva: Lasse Lovén.
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Kun kirkko oli valmis, piru yritti vielä viimeisenä keinonaan tuhota kirkon vis-

komalla suuria kivenjärkäleitä vuorensa huipulta. Ne eivät kuitenkaan osuneet 

kirkkoon, vaan molskahtelivat järveen. Viimeinen pisara pirulle oli, kun kirkon-

kelloja alettiin soittaa. Kellojen kumahtelu särki sen korvia niin ankarasti, että 

se päätti lähteä tiehensä. Lähtiessään se vielä hajotti linnansa ja paiskoi kivet 

pitkin vuoren rinteitä. Luolansa se säästi, jotta voisi tarpeen tullen palata sinne 

asumaan.

Huittisissa sama tarina kerrotaan vielä opettavaisempana versiona (37). Siellä 

vanhin kirkko, hirsistä rakennettu, oli alun perin Karhiniemellä. Kirkko oli 

pieni. Kun seurakunta kasvoi, huittislaiset päättivät rakentaa uuden isomman 

kirkon Karhiniemeen. Joen toisella puolella Ripovuorella asustaneet hiidet eivät 

pitäneet tästä suunnitelmasta. Siinä tahdissa, kun kirkkoa rakennettiin, hiidet 

kävivät yöllä purkamassa rakentajien työn. Tämä toistui ja yöllä kuului hiisien 

huuto: Tee kirkko Karsattiin, Karsatissa kirkko kaunis on. Sillä nimellä kutsuttiin 

silloin Loimijoen ja Punkalaitumenjoen välissä olevaa kapeaa saareketta, jossa 

oli vanhojen pakanoiden pyhä lehto eli karsikko.

Kun kirkon rakentajat käänsivät katseensa kohti Lauttakylää, he näkivät hiisien 

heittelevän kiviä Ripovuorelta kohti Karsatinmäkeä. Silloin huittislaiset itsekin 

huomasivat, että Karsatinmäki oli parempi kirkonpaikka kuin Karhiniemi. Kun 

työ Karsatissa alettiin, hiidet kävivät öisin auttamassa, joten työ eteni nopeasti. 

Noista kivistä huittislaiset sitten rakensivat Lauttakylän komean kivikirkon, joka 

valmistui 1400-luvun lopussa.

Siitä olivat hiidetkin tyytyväisiä. Kivikirkon avajaisjuhlassa hiisien ja kirkonpal-

velijoiden yhteisymmärrys sai erikoisen vahvistuksen. Tapahtui nimittäin niin, 

kun juhlajumalanpalvelus pidettiin keväisenä sunnuntaina, yksi Huittisten isoista 

isännistä ei osallistunut juhlaan, vaan päätti lähteä kyntämään kahdella härällä 

laajaa savipeltoaan. Kun hiidet olivat saaneet tahtonsa läpi kirkonpaikkaa valit-

taessa, he halusivat auttaa kirkonväkeä myös kirkkokurin pitämisessä. Niinpä 

hiidet heittivät melkoisen kivenjärkäleen, joka putosi härkäparin ja onnettoman 

auramiehen päälle surmaten nämä.

Merikarhu miettii:
Hiisien kurinpidollinen operaatio kirkkorauhan turvaamiseksi painui varmaan-

kin syvälle Huittisten kirkkokansan tajuntaan.

Kokemäen Orjanpaaden kallioharjanne on yksi Satakunnan kansantarinoi-

den hiisien kotipaikoista (38). Kokemäellä hiisiä kutsuttiin nimellä jättiläinen 

tai Tursas. Tarinan mukaan Tursas yritti aikoinaan estää paikkakunnan kirkon 

rakentamista heittelemällä kiviä Orjanpaadelta Pahringin koskeen. Näin Tursas 

ilmeisesti aikoi nostaa pahan tulvan kirkon työmaalle. Jos tarinan kirkolla tar-

koitettiin Kokemäen vanhinta Pyhän Marian kirkkoa, joka rakennettiin puusta 

1300-luvulla, niin Tursas ei onnistunut kiusanteossaan. Kivet eivät lentäneet 

koskelle asti vaan jäivät jonnekin Orjanpaaden ja kosken väliseen maastoon. 

Kivien lento katkesi, kun kukko lauloi ennen kuin kivet olivat lentäneet kos-

keen asti. Kosken rantamilta kiviä on löydetty ja todettu melkoisiksi siirtolohka-

reiksi. Tursas oli tarinan mukaan istuttanut myös Pyhänkorvan kosken partaalla 

olevat kuuset ja asettanut niiden suojaksi väkevän kirouksen; kuusten kaatami-

sesta saattoi seurata maailmanloppu.

Tarina veriteosta ja itkevästä kivestä

Kaksi edellä kerrottua taistelutarinaa olivat varsin kesyjä verrattuna kolmanteen. 

Ne kuvastivat vain vanhan kulttuurin henkien uhoa ja uhkailua tulokaskulttuu-

ria kohtaan. Niitä seurasi kuitenkin verisempi vaihe, jolloin kulttuurisankarien 

fyysinen kohtaaminen ei ollut enää pelkkää uhoa ja pullistelua. Tunnetuin tais-

telutarina Kokemäenjoen laaksossa ja ehkä koko Suomessa on kertomus eri 

kulttuurien sankarien verisestä kohtaamisesta Köyliönjärven jäällä (39). Tarinalla 

on useita versioita, kuten kaikilla mehevillä tarinoilla ainakin.

Ruotsalaiset valloittivat läntisen Suomen 1100-luvun puolivälissä. Yhden tari-

nan eli 1600-luvulla muistiin merkityn Piispa Henrikin surmavirren mukaan 

roomalaiskatolisen kirkon ensimmäinen Suomessa toiminut piispa Henrik koki 

marttyyrikuoleman suomalaisen talonpojan Lallin kirveen iskusta (40).  Tuo 

tarina on edelleen voimissaan ja se näkyy joka päivä Kokemäen kaupungin 

vaakunassa (Henrikin piispanhiippa). Tarina on tuotteistettu nykyisenkin kir-

kon tapahtumatarjontaan ja ns. pyhiinvaellusreittinä myös sijoitettu Kokemäen 

ja Nousiaisten väliseen maastoon (Pyhän Henrikin tie). Tarinan tendenssi on 

silmiinpistävä; tuomio ja häpeä pakanakansan moraalittomille edustajille, kun-

nia uuden uskon hyvää tarkoittavalle lähettiläälle, joka koki marttyyrikuoleman 

ja julistettiin sen jälkeen pyhimykseksi.
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Surmavirren mukaan paha pakana sai palkkansa. Lalli pakeni kirkon ja ruotsa-

laisen sotaväen kostoa metsiin ja päätyi Harjavallan Hiittenharjun maisemiin ja 

sen läheisyydessä sijaitsevaan Kotamäkeen (41). Hän asui kodassa, joka sijaitsi 

nykyisin Itkukivenä tunnetun muinaisen alttarikiven läheisyydessä. Kiven juu-

rella Lalli itki ja katui syvästi tekoaan. Lalli kuoli surmatyön jälkeisenä kesänä 

luonnon kostoon. Vanhan tarinan mukaan hiirilauma ajoi hänet pienen järven 

rannalla kasvaneen männyn latvaan, josta murhamies putosi järveen ja hukkui. 

Järvi sai tarinan mukaan tapauksen johdosta nimen Hiirijärvi.

Tarinassa ilmenevä Lallin kuolinpaikka on mielenkiintoinen ja historiallisesti 

merkittävä vanhan kansan asuin- ja riittipaikka. Hiirijärven reitti oli aikoinaan 

tärkeä kulkureitti merenrannan kansalle. Se oli viimeinen vesireitti, joka yhdisti 

Eurajoen Kokemäenjokeen. Lallin itkukivi on muinaisen väylän merisuun kult-

tipaikalla kolmella jalalla seisova pöytäkivi. Se on kuin pienoismalli muualta 

Suomesta kuten esim. Kolin tai Isojärven kansallispuistoista löydetyistä pyhistä 

uhrikivistä. Tuollaisia uhrikiviä on kutsuttu myös nimellä hiidenkivi, alttarikivi 

tai erämiesten seita. Nuo ihmetystä herättävät megaliittijärkäleet seisovat irtoki-

vien päällä kuin omilla jaloillaan.

Lallin itkukivi seisoo Harjavallan Hiirijärven kylällä kivisillä jaloillaan. 

Kiven muinaismuistoarvoa osoittava laatta on kiinnitetty ajan hengessä 

suoraan kiven pintaan. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Merikarhu miettii:
Lallin ja piispa Henrikin kohtaamisen tarina on täynnä 

mysteerejä. Tutkijat eivät ole kyenneet löytämään noita 

henkilöitä aikakirjojen gallerioista. Hyvään tarinaan kuluu 

tietenkin väkevä draaman asetelma; tarinan päähenkilöt 

ovat hahmoja, joilla on kuvitettu vertauskuvallisesti tuota 

toisistaan poikkeavien kulttuurien sotaisaa kohtaamista. 

Lallin nimi tarkoittaa karhua, isoa lihavaa miestä tai jät-

tiläistä. Sellaisena Lalli on nimenä Sastamalan Pirun ja 

Huittisten Hiisien ja Kokemäen Tursaan vastine. Vanhaan 

suomalaiseen luonnonmytologiaan liittyi vahva karhun 

kunnioitus elon kierrossa kulkevana jumalolentona (42). 

Koska kunnioitettua karhua ei haluttu häiritä sitä nimeltä 

kutsuen, siitä käytettiin kiertoilmaisuja.
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Tarina Juutinaron taistelusta

1500-luvun alussa tanskalaisten johtama Kalmarin Unioni hallitsi ja verotti 

kovalla kädellä Suomen länsirannikkoa ennen Kustaa Vaasan aikaa. J.R. Aspeli-

nin Uudessa Suomettaressa 1866 julkaisemaksi esitetty tarina kertoo suuren jou-

kon juutteja olleen 1522 paluumatkalla veronkannosta Ylä-Satakunnasta Huittis-

ten pitäjän kautta (43). Ajankohta oli kriittinen. Pari vuotta aiemmin tanskalaiset 

olivat järjestäneet ns. Tukholman verilöylyn, jossa noin sata Ruotsin mahtimiestä 

mestattiin kaupungin torilla. Tämä johti avoimeen kapinaan ja Kustaa Vaasa 

nousi Ruotsin kuninkaaksi 1523. Tarina Juutinaron taistelusta on mainio esi-

merkki kansallisromanttisen kulttuurimurroksen viestinnästä.

Tarinan mukaan Huittisten miehet olivat asettuneet väijyksiin Sorvolan ja Sam-

mun kylän välimaastoon kahtena joukkona. Kun juutit ratsastivat maantietä pit-

kin, väijyjät hyökkäsivät keihäät, nuijat, kirveet, viikatteet ja seipäät aseinaan 

heidän selkäänsä. Ennen kuin juutit tointuivat ryntäyksestä, toinenkin joukko 

hyökkäsi heidän kimppuunsa. Juutit väistivät tieltä, mutta joutuivat silloin suolle, 

jonne vajosivat sekä hevoset että ratsastajat. Tämä oli väijytyksen suunnitel-

makin. Taistelu suolla oli ankara ja lopulta yksikään juutti ei pelastunut. Tari-

nan mukaan taistelussa kaatuneet haudattiin joukkohautaan jonnekin Sammun 

kylän reunamille mahdollisesti Takkulan talon maisemaan.

Huittisten miehet käyttivät samanlaista taistelutaktiikkaa, jonka avulla Ruotsin 

valtionhoitaja Sten Sture oli aiemmin johtanut ruotsalaiset voittoisaan taisteluun 

Kalmarin tanskalaisten joukkojen kanssa Brunkebergin taistelussa 1471 (44). 

Sielläkin juutit harhautettiin suomaastoon, johon nuo raskaasti aseistetut ratsu-

joukot oli mahdollista lyödä. Juutinaron taistelun tarina sisältää ilmeisiä kaikuja 

isommista taisteluista Kalmarin unionin loppuvaiheissa.

Huittisten Juutinaron taistelutarinalle ajateltiin saatavan vahvistusta, kun tais-

telukentän lähialueella löydettiin pellon raivauksen yhteydessä sotavarusteita. 

Löytöpaikka oli Sammun kylässä Hiukkavainionmäen kummulla. Löydöistä ker-

rottiin Tyrvään Sanomien ensimmäisessä numerossa vuodelta 1895 (45). Hiuk-

kavainion löydösten arveltiin osoittavan jossain merkittävässä taistelussa kaatu-

neiden vainajien hautapaikkaa.  Paikalta kerrottiin löytyneen mm. suuri joukko 

ruostuneita keihäänteriä, tikarin teriä useampaa laatua, veitsen teriä, muutamia 

hyvin suuria miekkain kappaleita ja kahvan osia, pronssisia solkia, priiskoja ja 

vanhanaikaisia epoletteja, pronssivitjain kappaleita ja suitsien kuolaimet.

Hiukkavainion rautakautinen polttokalmisto taajan pientaloasutuksen keskellä Huittisten 

Untonmäessä on jäänyt unohduksiin ja nopeasti pusikoitumassa. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Merikarhun kierros
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Juutinaron taistelun todenperäisyys ja sen vainajien hautapaikaksi veikkailtu 

Hiukkavainionmäen kumpu jäi kuitenkin näyttämättä varmuudella toteen. 

Länsi-Suomessa rautakausi päättyi noin 1150 jaa. Arkeologien mukaan Hiuk-

kavainionmäen kalmisto edustaa rautakauden hautaustapaa, joten se on ollut 

käytössä ainakin viisisataa vuotta ennen juuttien veropartion tuhoa 1500-luvun 

puolivälissä.  Hiukkavainionmäeltä löydettyjen aseiden ja tarvikkeiden vertai-

leva ajoitus lienee tehty, mutta siitä ei kerrota paikan opasteissa eikä löydösten 

ajoitusta liene tutkittu radiohiilimenetelmällä. Näin ollen kertomus talonpoikien 

ja veronkantajien keskinäisestä taistelusta ja sen jäännöksistä jää mielenkiintoi-

seksi tarinaksi, joka vähitellen alkaa unohtua jokivarren asukkaiden yhteisestä 

muistista.

Juutinaron taistelun tarinan mielenkiintoisuutta lisää sen julkaisijaksi esitetyn 

J.R. Aspelinin elämäntarina. Tampereella syntynyt J.R. Aspelin valmistui maiste-

riksi 1866 eli samana vuonna, kun hän kirjoitti edellä kerrotun tarinan Uuteen 

Suomettareen. Hänen elämäntyönsä sen jälkeen oli vaikuttava. Aspelin oli Suo-

men ensimmäinen koulutettu arkeologi. Hänet nimitettiin Suomen ensimmäi-

seksi valtionarkeologiksi, joka toimi Suomen muinaistieteellisen toimikunnan 

johtajana 30 vuotta (1885–1915). Hän perusti Valtion historiallisen museon 

(Kansallismuseon edeltäjä). Helsingin yliopiston ensimmäisenä muinaistieteen 

professorina hän loi myös pohjan arkeologian opetukselle ja tutkimukselle 

Suomessa. Aspelin oli myös Suomen Muinaismuistoyhdistyksen perustajajäsen 

(46). Elämänsä lopulla hän toimi myös Suomen Matkailijayhdistyksen puheen-

johtajana, jossa ominaisuudessa hän edisti kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 

kohteiden matkailukäyttöä. Aspelin oli erityisen kiinnostunut Huittisten Hiukka-

vainionmäen muinaismuistoalueesta. Hän julkaisi siellä tekemänsä kaivauksen 

esineluettelon 1895.(47)

Merikarhu miettii:
Olisi kiintoisaa tietää, onko Hiukkavainionmäen esihistoriallista kalmistoa käy-

tetty myös myöhempinä vuosisatoina ja vielä 1500-luvullakin. Sääli on, että noin 

hieno ja arvokas muistomerkki menneiltä mahtiajoilta on jäänyt unohduksiin ja 

hoitamatta. 

 

jokikansan idolit

Ikoni on tunnettu käsite, jota käytämme, kun puhumme kreikkalaiskatolisen 

kirkon pyhistä kuvista. Tieteellisenä terminä sitä on käyttänyt C.S. Peirce semio-

tiikan käsitemäärittelyn yhteydessä (48). Peircen terminologiassa käsitteet ikoni, 

symboli ja indeksi edustavat kolmea semioottisen merkin ulottuvuutta suhteessa 

objektiin eli kohteeseensa. Ikoni on merkki tai kuva, joka on jossain suhteessa 

samankaltainen kuvaamansa ilmiön tai kohteen kanssa. Kohde voi olla myös 

teksti, maisema, sävel tai jokin muu vastaava objekti. Ikoni muistuttaa kohdet-

taan. Symboli on merkki, esimerkiksi kuva, jolla on merkitys kuten liikenne-

merkki tai graafinen diagrammi. Se on merkki, jonka muodon ja merkityksen 

suhde on sopimuksenvarainen ja merkin käyttäjät tuntevat tuon sopimuksen. 

Indeksi liittyy tilanteeseen, jossa merkkiä käytetään. Indeksi osoittaa kausaalista 

(syy/seuraus) yhteyttä kohteeseen.

Mitä esimerkkejä löydämme sellaisista kolmen ulottuvuuden merkeistä, jotka 

muistuttavat kuvaamaansa kohdetta, joilla on sopimuksenvarainen huomattava 

merkitys ja jotka sisältävät kausaalisen yhteyden kohteeseensa? Yksinkertaistaen 

voimme Peircen mallin mukaan puhua merkeistä, kuvista tai esineistä, jotka 

kuvaavat yhteisön tuntemia hahmoja (ikoni), sen omia arvokkaita ryhmätun-

nuksia (symboli) ja tulkintaa, josta saman yhteisön jäsenet saavat merkin avulla 

jotain hyötyä, kuten uskolleen vahvistusta tai henkistä energiaa (indeksi).

Hyvä esimerkki ikonisesta symbolista, jolla on kausaalisuhde kohteeseensa on 

ortodoksisen kirkon taiteilijan puulevylle maalaama ikonitaulu. Se kuvaa koh-

dettaan tunnistettavasti (esim. Neitsyt Maria), se on ortodoksikristittyjen yhtei-

sesti suuresti arvostama hahmo (Jumalan Äiti) ja se on kotialttarilla haltijaansa 

voimaannuttava esine. Ortodoksinen ikonitaulu on siis enemmän kuin pelkkä 

kuva kohteestaan. Sillä on vahva pyhyyden merkitys ja myös vahva syy-seuraus-

suhteen ominaisuus.
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Joutsen on Suomen 

kansallislintu ja hyvin 

tuttu kaikille jokivarren 

asukkaille. Joutsenen sulka 

tai sen kuva tuo mieleemme 

paitsi itse linnun, myös sen 

merkityksen luonnossamme ja 

joutsenen suojeluun liittyvän 

menestystarinan. Joutsenet 

ovat asettuneet ja vakiintuneet 

jokivarren linnustoon. 

Niitä odotetaan ja ihaillaan. 

Joutsenten aurat ovat yksi 

luonnon kelloista, joiden 

avulla jokikansa seuraa ajan 

kulumista. Valkoinen iso lintu 

on yksi jokikansan yhteisistä 

pyhistä idoleista. 

Valokuva: Jan Eerala.

Ortodoksien ikonin kanssa rinnakkaisena voidaan pitää käsit-

teitä idoli tai toteemi. Niihinkin liitetään pyhyyden merkitys ja 

vaikuttavuuden ominaisuus. Kun ikoni-käsite on yleiskielessä 

kiinnitetty ortodoksisen uskonnon symboliikkaan ja toteemi-

käsite on vieras suomalaisessa puheessa ja viittaa voimakkaasti 

Amerikan intiaanikulttuurien käsitteistöön, käytämme tässä 

koosteessa pääosin käsitettä idoli. Se tunnetaan tämän päivän 

henkilöpalvonnassa ihailun kohteena ja esimerkkinä tavoitelta-

vasta ominaisuudesta. Laajempana käsitteenä idoli viittaa pal-

vonnan ja kunnioituksen kohteena olevaan symboliseen ja usein 

myös pyhänä pidettyyn hahmoon. Latinan kreikkalaisperäinen 

idolum merkitsee muun muassa hahmoa, näkymää ja kuvaa.

Sana idoli siirtyi ruotsin kielestä suomen kieleen 1800-luvun 

loppupuolella. Sillä tarkoitettiin tuolloin uskonnollisesti sävytty-

neessä puheessa pakanallista epäjumalaa tai epäjumalankuvaa. 

Nykyisin käsite idoli on saanut myönteistä vivahdetta kielen-

käytön uudistuessa englannin kielen vaikutuksesta (49). Sillä 

viestitään suuresta ihailusta, arvostuksesta ja kunnioituksesta. 

Amerikan englannin kielessä myös käsite ikoninen (iconic) on 

saanut vastaavia merkityksiä.

Hannunvaakuna on vanha esikristillinen merkki, jolla on yri- 

tetty karkottaa pahoja voimia. Merkkiä on käytetty mm. joki- 

varren väen kotitaloudessa kutunjuuston muottien pohja- 

kuviona ja kaulinlautojen taikamerkkinä. Merkki on aidosti 

kansainvälinen; sitä ovat käyttäneet mm. Pohjois-Amerikan 

hopi-intiaanit ja Australian aboriginaalit heimojen sisäissessä 

viestinnässä vaellusmerkkinä (50).

Kokemäenjoen 

varrella silmiin pistävä 

symbolinen merkki on 

Hannunvaakuna. Siihenkin 

sisältyy syy-seuraussuhde; 

Hannunvaakunalla 

osoitetaan Suomen 

tienvarsiopasteissa 

nähtävyyskohteita, jotka 

esittelevät alueen upeaa 

luontoa ja kulttuurin 

hienouksia.

Kuva: Väylävirasto.
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Kristinuskoon liittyvänä symbolina merkki kuvaa Johanneksen toimintaa ja 

pyhyyttä Kristuksen tulemisen profeettana ja edelläkävijänä (51). Siitä nimi 

Hannunvaakuna. Tienvarsiopasteena merkin käyttö on tästä lähtökohdasta on 

hyvin perusteltua; se viestii tulevasta aidosta ja vaikuttavasta luonnon tai kult-

tuurin arvokohteesta.

Kokemäenjoen varrelle on tuhansien vuosien kuluessa asettunut monia alkupe-

rältään, arvopohjaltaan ja taloudelliselta toiminnaltaan erilaisia yhteisöjä. Tuol-

lainen alue on useimmiten eri yhteisöjen ja kulttuurien kohtauspaikka, työka-

lujen, tuotteiden, kielen ja geenien vaihtopaikka. Kaikki tämä on toteutunut 

Kokemäenjoen laaksossa jo noin 7000 vuoden ajan.

Voimme odottaa, että Kokemäenjoen varrella löydämme useamman yhteisön 

idoleja ja erilaisia merkitystä omaavia vahvoja symboleja. Merikarhun Kierrok-

sella nostamme niistä muutamia esiin tarkempaan semioottiseen tarkasteluun. 

Luonnonkansan kehitysvaiheessa olevien heimojen ja klaanien kohdalla uskon-

totieteilijät puhuvat idolin ohella myös totemismista. Totemismissa palvonnan 

kohteena on toteemin symbolinen kuva. Toteemi on semioottinen merkki, 

joka symboloi kahta asiaa. Ensinnäkin se on jumalan tai korkeasti arvostetun 

kohteen tai periaatteen symboli. Toiseksi se on klaaniyhteisön tunnusmerkki, 

klaanin lippu, vaakuna, merkki, jonka perusteella se tunnistetaan ja erotetaan 

toisista klaaneista (52).

Hirviheimo

Kokemäenjoen laakson vanhin muinaislöydös, jolla on tunnistettava hahmo, 

on Huittisten hirvenpää. Se on veistetty vuolukivestä erittäin taitavasti ja  siinä 

on reikä keskellä. Esine lienee päällikön sauvan pää. Vastaavia eläinaiheisia 

rituaalisauvoja käytettiin aikanaan Välimeren alueella johtajien symbolina. Tuon 

hirvenpäätä pitävän sauvan kantajan heimoa voimme kutsua hyvin perustein 

hirviheimoksi. Hirvenpää on löydetty läheltä paikka, jossa muinainen Loimijoki 

laski Litorinameren alkuvaiheen rantaan nykyisen Huittisten kaupungin etelä-

reunalla. Hirvenpään löytöpaikka on määritetty muinaiseksi asuinpaikaksi. Sen 

radiohiilimenetelmällä tehty aikamääritys vie meidät noin 8000 vuotta mennei-

syyteen. Se oli aikaa, jolloin merenrannan saaristossa liikkui varsin vähän ihmi-

siä. Tuon ajan vaeltajat olivat Suomusjärven kulttuurin metsästäjiä. Me voimme 

kutsua heitä hirviheimon jäseniksi. Heidän toteemieläimensä (53) oli hirvi.

Huittisten liki 8000 vuotta vanha 

hirvenpääveistos on yksi Suomen 

kuuluisimmista varhaisen kivikauden 

esinelöydöistä. Vuolukivestä tehdyn 

alkuperäisen veistoksen jäljennös on 

esillä lasivitriinissä Huittisten Museon 

näyttelyssä. Veistos on tehty samoihin 

aikoihin kuin varhaisimmat eteläisen 

Järvi-Suomen kallioihin punamullalla 

maalatut lukuisat  hirvien ja peurojen 

kuvat.

Valokuva: Lasse Lovén.

Hirviheimon idoleita lienevät myös Etelä-Suomen vesistöjen varsille maalatut 

punamultaiset kalliomaalaukset. Hirvi on niissä yleinen hahmo. Se kuvataan 

varsinkin vanhimmissa maalauksissa, joita rannansiirtymien perusteella ajoi-

tettuina on arvioitu tehdyn jo kivikauden kulttuurien varhaisvaiheessa alkaen 

noin 7000 vuoden takaa (54). Huittisten hirvenpää on samanikäinen tai vielä 

vanhempi kuin vanhimmat ikämääritetyt kalliomaalaukset. Kalliomaalausten 

maantieteellisen sijoittumisen perusteella voimme arvioida, että hirviheimon 

asuin- ja metsästysalueet sijoittuivat pääosin muinaisen Suomenlahden pohjois-

puolella avautuvalle kahden Salpausselän rajaamalle sokkeloiselle saaristolle ja 

järvialueelle. 

Merikarhu miettii:
Huittisten hirvenpää on veistos, jota jokaisen Kokemäenjoen varren asukkaan 

olisi hyvä käydä katsomassa Huittisten museossa. Veistos on uskomattoman tai-

dokas. Mielenkiintoista olisi tietää, mistä veistoksen vuolukivi on peräisin. On 

myös kiintoisaa havaita, että Kokemäenjoen varressa hirvisymboli on näkyvillä 

vain Huittisista. Kokemäenjoen yläpuolisessa vesistössä ei ole löydetty kallio-

maalauksia eikä piirroksia, joissa olisi hirven hahmoa. Siellä lienee vaikuttanut 

toinen riittävän voimakas heimo, jolla oli toiset tunnukset ja kyky estää hirvi-

heimon valloitukset.
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Joutsenheimo

Kun 2–3 km vahvuinen mannerjää peitti nykyisen Suomen, jään reuna sijoittui 

idässä likimain Karjalan Äänisjärven tasalle. Siellä jäänreunan tuntumassa piti 

tukikohtiaan karaistunut itäisten metsästäjien heimo, jonka esi-isät (Y-kromo-

somin haploryhmä N:n edustajat) olivat tehneet tällä sivulla olevassa kartassa 

hahmotellun pitkän vaelluksen pohjoisen metsänrajan erämaissa (55, 56). Tuon 

heimon tapana oli hakata Äänisen rantakallioon kuvia, joista pääosa tulkitaan 

heimon arvostamiksi saaliseläimiksi tai luonnon hengiksi. Tunnetuin ja useasti 

esiintyvä hahmo on laulujoutsen.

Vaaneilla oli vahva yhteys idän erämaiden protosuomalaisiin. Venäjän Karjalassa 

Äänisjärven rantakallioihin on hakattu joutsenta esittäviä piirroksia, joiden iäksi 

on arvioitu 5000–6000 v. (58). Äänisen itäranta oli viimeisen mannerjään ras-

kaimman keskittymän ulkopuolella jään ulkoreunan alueella. Jää suli siellä noin 

12 000 eaa. eli noin 2500 vuotta aiemmin kuin eteläisessä Suomessa. Äänisellä ei 

maa nouse toisin kuin nykyisessä Suomessa. Rantakallioon hakatut joutsenten 

ja muiden olentojen kuvat ovat siellä edelleen näkyvillä rantavyöhykkeellä eikä 

korkeilla metsäisillä kukkuloilla sammalen ja jäkälän alla, kuten Suomessa ehkä 

olisivat, jos niitä olisi löydetty.

Tuo itäinen metsästäjien ja kalastajien heimokunta levittäytyi jään alta vapau-

tuville ja merestä nouseville läntisille saarille. Yoldiameren loppuvaiheessa he 

olivat jo saapuneet nykyisen Suomen reunalle, johon muutaman sadan vuo-

den kuluessa kohosi sokkeloinen saaristo. Saariston itäreunalla oli metsästäjien 

pyhänä pitämä valkoisesta kvartsiitista muodostunut vuori, joka kohosi jyrkästi 

pari sataa metriä sitä ympäröivän veden yläpuolelle. Valkoinen kvartsi sinkosi 

kipinöitä, kun sillä iski tummaa vulkaanista kiveä. Metsästäjät kutsuivat sitä 

Ukon tulikiveksi. Tuo valkoinen vuori sai myöhemmän kulttuurimurroksen 

yhteydessä nimen Mustarinta ja vielä myöhemmin nimen Koli.

Vaanit olivat Skandinavian kansojen Eddan jumaltaruston tuntema itäinen halti-

jasuku, jolla oli maagisia voimia (57). Tuosta kansasta on viitteitä tuhansia vuo-

sia myöhemmin Islannissa muistiin merkityssä Eddan jumaltarustossa. Vaanit 

olivat Eddan mukaan idässä asuvia tietäjiä ja mahtihaltijoita. Nimi Vaan, voidaan 

yksinkertaisesti johtaa sanasta Swan eli joutsen. Kyse on heimosta, jonka idolina 

oli joutsen. Tuo heimo oli metsästäjien ja kalastajien muinainen suomensukui-

nen eräkansa, joka vaelsi Suomen saaristoon ison jään sulaessa. Latinan kielessä 

metsästäjiä kutsutaan nimellä venator, tai vanator. Muinaisskandinavian kie-

lessä metsästäjän nimi oli vanir.

Merikarhu miettii:
Litorinameren varhaisvaiheessa vaanien heimon aluetta rajoitti varmaankin 

lännessä rajakylä Vammala Vammaskosken rannalla. Etelässä vaanien kulku-

väylänä saattoi olla Vantaa-Vandaå ja heimon sisäjärvenä oli Vanajavesi. Vaanien 

metsästystaktiikkana lienee ollut vaaniminen.

Globaalin sukututkimuksen 

DNA analyysiin perustuva 

Y-kromosomin haploryhmän  

N mutaatioihin perustuva 

suuntaa antava kehityspolku. 
Karttapohja: Blank map of the world 

(Robinson projection), public domain. 

Reittipiirros: Lasse Lovén according 

to map in Family Tree DNA. 2019.  

info@familytreedna.com. 

(CC BY-NC-SA 4.0)

Äänisen rantakallioihin on 

hakattu satoja kalliopiirroksia. 

Joutsen on yksi useimmin 

esiintyvistä hahmoista.

Valokuva: T. Berdasheva (59).

Joutsenheimon vaellus jatkui länttä ja etelää kohti. Ancylusjärven loppuvai-

heessa noin 7000 vuotta sitten he olivat saapuneet etelässä Saimaaksi kehitty-

vän järvialueen pohjoisreunalle ja lännessä Sastamalan pohjoisreunalla oleville 

saarille. Noilla seutukunnilla joutsenheimon metsästäjät ja kalastajat kohtasivat 

hirviheimon väen. Mitä sitten tapahtui, sitä emme voi tarkalleen tietää. Voimme 

kuitenkin olettaa, että heimojen välinen raja muodostui jonkin luonnollisen 

maastorajan mukaan. Sellainen saattoi olla muinainen joenuoma, koski tai jär-

venranta.
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Joutsenheimon vaikutus Kokemäenjoen yläjuoksulla jäi melko vähäiseksi. Sen 

edustajat olivat täällä harvalukuisia ja varsin liikkuvia. Saimaan pohjoisreunalla 

he muodostivat pysyvämpiä ja laajempia yhteisöjä. Heistä kehittyi vaeltavia met-

sästäjiä ja kalastajia, jotka myöhemmin muodostivat merkittävän osan lapeiksi 

kutsutuista erämaiden samoojista. Joutsenkansan käsityötaidot olivat hyvin 

kehittyneitä. Heidän joukossaan tehtiin merkittäviä innovaatioita ensin saven-

valannassa (asbestin käyttö keramiikan sideaineena) ja myöhemmin metallien 

käsittelyssä (järvimalmin keruu ja sepäntaidot).

Joutsenheimon symboli, sen toteemieläin laulujoutsen, jäi elämään Kokemäen-

joen yläjuoksun kansanperintöön. Joutsenta odotetaan täällä palaavaksi muut-

tomatkoiltaan ja joutsenen pesintä kotipaikan lähialueella koetaan suurena 

kunniana ja lahjana. Hanhien suojelua ei täällä ymmärretä. Se on riistaa. Mutta 

joutsenta pidetään pyhänä lintuna, joka on osa vanhan kansan laajaa perheko-

konaisuutta.

Joutsen nousee esiin joutsenten heimon käytännöllisten taiteilijoiden teoksissa. 

Karkun muinaishautoihin 1000 vuotta sitten vainajan mukaan laitettujen tulus-

rautojen perinteinen muoto sisältää joutsenkaulaisen sormituen ja vuoriprofiili-

sen iskulevyn.  Tuo yhdistelmä lienee yhteisöllinen muisto muinaisesta joutsen-

haltiasta ja valkoista Ukon tulikiveä antavasta pyhästä vuoresta. 

Merikarhu miettii:
Joen yläjuoksulla toimivat meidän aikamme puisten karhupatsaiden veistäjät 

kertovat yhteen ääneen, että heidän ensimmäiset puuveistoksensa olivat joutsen 

ja vasta sen jälkeen puusta tulivat esille karhut.

Karhuheimo
Kokemäenjoen mahtihahmo on tänä päivänä karhu. Se on myös vaikeimmin 

tulkittava näistä kolmesta eläinhahmosta, joilla on pyhän idolin ominaisuu-

det. Tiedämme, että Itämeren etelä- ja kaakkoisrannalla on suuria kaupunkeja 

(Berliini, Pärnu, Otepää), joiden nimi on mahdollista tulkita karhu -nimen joh-

dannaiseksi. Niitä on myös Puolassa (Niedzwiedz), Keski-Euroopassa (Tsekin 

Brno, Sveitsin Bern), Britanniassa (Bearsted). Tietenkin Ruotsissa, Norjassa ja 

Tanskassa karhu on läsnä monissa paikannimissä (Björn). Venäjällä Karjalassa, 

Jaroslavskissa, Permissä ja Komissa karhu, medvedev eli mesikämmen on ido-

lina monissa vaakunoissa.

Muinaisuuden hämärässä varmaan jo suuren jään aikaan ja sitä ennenkin ihmiset 

tarkkailivat tähtitaivasta. Jo Kalevalan alkusanoissa laulaja toteaa:

Nousi kuuta katsomahan, päiveä ihoamahan,

otavaista oppimahan, tähtiä tähyämähän.

Se oli synty Väinämöisen.

(Kalevala 1 runo; 337–341)

Tuo viesti on ollut tarpeellinen ja se elää edelleenkin. Meidän aikamme runoilija 

laulaa:

Piirrä mulle tähtikartta taivaan,

niin löydän läpi tämän varjojen maan. (60)

Pohjoisen pallonpuoliskon pohjoisella metsävyöhykkeellä tähtitaivaalla ovat 

hyvin esillä Otava ja Pieni Otava. Tähtikuviot osoittivat merenkävijälle veneen 

keulan paikkaa. Päivällä aurinko ja yöllä tähdet olivat vaeltajan oppaina. Poh-

jantähti, joka löytyi vakaana taivaannaulana, oli pohjoisen erämaissa ja vesillä 

kulkijoiden suunnistuksen vakiokiintopiste. Otava ja Pohjantähti ovat osia isom-

masta tähtisikermästä, jonka vanha kansa hahmotti karhuiksi. Taivaalla matka-

laista auttoi emokarhu eli Iso Karhu (Ursa Major) ja Pieni Karhu (Ursa Minor), 

nuo korkeuksien pyhät eräoppaat (61, 62).

Suomenkielisen Otava-nimen taustaksi arvellaan virtojen poikki viritettävää 

vaelluskalaa pyytävää kalaverkkoa tai toetta, jota tähtikuvio muistuttaa (63, 64). 

Jokikalastuksessa käytetyt verkot ja pyydykset liittävät Otavan ja karhut mielen-

kiintoisella tavalla Kokemäenjokeen, sen koskiin ja sen varrella asuvaan kan-

saan.

Iso betonikarhu seisoo 

Huittisten kaupungin taajaman 

reunalla valtatie 12:n 

varrella Mommolan risteyksen 

eteläpuolella. Se katsoo kohti 

Turkua ja näyttää viestivän, 

että sieltä saapuvan matkaajan 

on hyvä huomata saapuvansa 

karhuheimon valta-alueelle, 

Kokemäenjoen laaksoon. 

Karhuveistos: Antique Garden, Pori. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Joutsenkaulainen 

vuorihahmoinen 

tulusrauta, joka on 

valmistettu Karkun seppien 

rautakaudella kehittämän 

mallin mukaan. 

Valokuva: Urpo Vuorenoja.
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Voimme olettaa, että merikansoille kehittyi pyhiä rituaaleja, joilla hyviteltiin 

merikarhua samoin kuin metsien eräkansoille kehittyi tuhansia vuosia käytet-

tyjä pyhiä rituaaleja karhun kierroksia ja peijaisia varten. Kysymys oli luonnon 

korkeista hengistä, joita piti hyvitellä ja suostutella, jotta heimo onnistuisi sel-

viytymään olemassaolon taistelussa. Suomeen karhuidoli on vaikuttanut sekä 

idän metsien kautta että etelän kansojen siirtämien kulttuurivaikutteiden kautta. 

Miten nämä erilaiset lähtökohdat ovat vaikuttaneet siihen, että Kokemäenjoesta 

on tullut karhusymbolin keskeinen soveltamisalue Suomessa?

Merikarhu miettii:
Looginen seuraus merikulttuurin ja eräkulttuurin eroista oli, että kehittyi merelli-

nen karhuheimo ja metsäerämaiden karhuheimo, joilla oli omat mahtialueensa. 

Voimme olettaa, että niitä yhdistävä tekijä oli jokireitti, jota pitkin erämiehet 

saapuivat rantamaiden kauppapaikoille tekemään edullisia vaihtokauppoja 

merikarhujen kanssa. Jos jokireitti oli kulkukelpoinen merikauppiaiden veneille 

ja myös turvallinen kulkureittinä, merikarhut saattoivat nousta jokea ylös met-

sästäjien kylien lähellä oleville kauppapaikoille. Kulkureitin, kauppapaikan 

ja kauppiaan turvaksi varmaankin tarvittiin jonkinlainen sopimus osapuolten 

välille. Tarvittiin rauhoitettu kulkureitti, venevalkama, kaupparanta ja jonkin-

lainen passi kulkijalle, joka todisti hänen olevan oikealla asialla. Tuollainen 

tunniste voisi hyvinkin olla karhuidoli, joka yhdisti merikarhuja ja eräkarhuja ja 

symboloi molempia yhdistäviä pyhiä arvoja.

Kuntien vaakunoissa kiteytyy yhteisön idoligalleria. Suomen kuntien vaakunoi-

den tarkastelu avaa karhusymbolin maantiedettä. Etelä-Pohjanmaan jokivarsien 

kunnissa ja Kymijoen varressa on käytetty karhuhahmoa. Suomen vaakunaku-

vaston 16 karhukuntaa ovat Etelä-Pohjanmaalla Alahärmä, Alavus, Ilmajoki, 

Isokyrö, Kauhajoki ja Lapua, ruotsinkielisellä Pohjanmaalla jokisuussa meren-

rannalla oleva Vöyri. Kymenlaksossa on Karhula, Pohjois-Karjalassa Kontiolahti, 

Nurmes, Etelä-Karjalassa Nuijamaa, Pirkanmaalla Virrat, Pohjois-Pohjanmaalla 

Pudasjärvi. Satakunnassa karhuvaakunan ovat omaksuneet Eura, Porin kau-

punki ja Porin maalaiskunta.

Ruotsissa karhuhahmoa on käytetty kuuden kunnan vaakunassa. Nuo kunnat 

ovat pääosin Pohjois-Ruotsissa ja Norjan rajan pinnassa olevilla entisillä suoma-

lais-saamelaisalueilla.

Etelä-Pohjanmaan karhukunnat sijaitsevat Ilmajoen ja Lapuanjoen vaikutusalu-

eella. Ne sisältyivät Kustaa Vaasan pojalleen Juhanalle määräämään herttuakun-

taan, jossa ne muodostivat alueen pohjoisen rajaseudun. Pohjoisten kuntien 

väellä oli omat istumapenkit Sastamalan vanhassa Pyhän Marian kivikirkossa. 

Pohjoiset alueet tuottivat puutavaraa laivanrakennukseen, turkiksia Itämeren 

vientikauppaan ja tervaa puisten laivojen pintakäsittelyyn. Juhana-herttuan 

aikana noilla alueilla oli tiiviit yhteydet Satakunnan ja Suomenselän erämaihin.

Kymijoen varrella Karhulassa oli Kustaa Vaasan 1557 perustama kuninkaankar-

tano, joka oli koko tuon itäisen maankolkan hallintokeskus. Kymijoen suulla 

on muutoinkin huomattava karhu-nimien keskittymä (mm. Karhuvuori, Karhu-

niemi). Kymijoen karhuseutu tuli Juhana-herttuan hallintaan vuonna 1568, kun 

hänestä tuli Ruotsin kuningas 10 vuotta sen jälkeen, kun hän oli perustanut 

Porin kaupungin.

Satakunnan ja Porin karhutunnusten tarina on uusi vaihe vanhassa heimopoh-

jaisessa merkkien historiassa. Porin alkuperäinen ruotsinkielinen nimi on Björ-

neborg (Karhulinna, Karhukaupunki). Porin vaakunassa tämä ilmaistaan karhun 

kuvalla ja tekstillä (Arctopolis). Porin kaupungin keskustan ruutukaavassa yksi 

lohko on nimeltään Karhunpää (kaupunginosa 5). Siinä toimii nykyisin kaup-

pakeskus Isokarhu. Keskustassa muutaman talon seinässä on usean kerroksen 

korkuisia karhukuvia. Kaupungin puistoissa siellä täällä puuhailee ja komeilee 

betonisia ja pronssisia karhuja ja pikkunalleja. Niistä tunnetuin on Emil Ceder-

creutzin upea Satakunnan karhu, joka seisoo Raatihuoneen edessä ja tähyää 

kohti Porin kansallisen kaupunkipuiston ydintä, Puistojen risteystä. Porin Oluen 

logona on julman näköinen karhunaama. Karhun nimi vilahtelee urheiluseuro-

jen ja yritysten nimissä.

Porissa karhu on läsnä lähes kaikkialla, vaikka monikaan porilainen ei sitä enää 

huomaa. Siihen on totuttu ja symboli on muuttunut arkiseksi kuvaksi ilman 

selkeää merkitystä. Tuskin kukaan porilainen osaa kertoa, miksi kaupungin 

tunnuksena on karhu ja mihin tuo ratkaisu perustuu. Joku ehkä osaa kertoa, 

että se on ollut siinä niin kauan kuin kaupunkikin eli Juhana-herttuan ajoista 

1558 alkaen.
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Ruotsin kuninkaan Kustaa Vaasan 18-vuotias poika Johan ( Juhana-herttua) sai 

isältään läntisen osan Suomea herttuakunnaksi vuonna 1556. Pari vuotta myö-

hemmin 1558 hän antoi Kokemäenjoen suuhun uuden kaupungin perustamis-

julistuksen, jossa hän kertoi katsoneensa sopivan uuden kaupunkipaikan Kar-

hulinnan luota (vid Björneborg), jonne kaiketi voi vahvan kauppakaupungin 

rakentaa (65). Kaupungin suomenkielinen nimi tiivistettiin myöhemmin sveti-

sisminä Björneborg-nimen loppuosasta.

Porin nimen alkuperä liittynee Porin paikalla Koiviston saaren ja myöhemmin 

niemen kärjessä sijainneeseen kylään nimeltä Bärnäs, joka on voinut alkujaan 

olla muotoa Björnnäs, nykyisin Pärnäinen. Yleisimmin hyväksytty Björneborg-

nimen selitys viittaa jonkinlaiseen varhaiskeskiaikaiseen puurakenteiseen varus-

tukseen, joka on valvonut vesiliikennettä Kokemäenjoen suulla. (66).

Björn-karhu on ollut Satakunnan maakunnan tunnuseläin ainakin viitisen sataa 

vuotta. Juhana-herttua teetti oman vaakunan vuonna 1557 eli vuotta ennen 

Porin kaupungin perustamista. Juhanan vaakunassa karhu on Pohjois-Suomen 

hallintoalueen tunnuksena. Tuo hallintoalue oli itse asiassa Varsinaisen Suomen 

pohjoinen reuna eli Satakunnan maakunta ja sen kuninkaankartanot. Aiemmin 

kuninkaankartano oli sijainnut Kokemäellä ja sitten Ulvilassa. Juhana rakennutti 

uuden kuninkaankartanon Poriin.

Satakunnan Museon johtajana toiminut Juhani Ruohonen on harkitusti todennut, 

että karhu on voiman ja vallan tunnus (66). Voima ja valta ovat ominaisuuksia, 

jotka liitetään hallintoon, veronkantoon, poliisiin ja armeijaan. Suomen valtion 

tunnuseläin on kruunupäinen leijona. Se näkyy lainsäädännössä, hallituksen 

logoissa ja aiemman lääninhallinnon merkeissä. Jos leijona on valtakunnan joh-

don tunnus, karhu on sen ahkerien ja voimakkaiden avustajien tunnushahmo. 

Suomessa karhu-hahmo on kaikissa vallan tukirakenteissa vahvasti mukana. 

Satakunnan vaakunassa kruunupäinen karhu kulkee ison kruunun alla miekka 

valmiina iskuun.

Porin vaakunassa on aikojen kuluessa esiintynyt eri versioina puolentusinaa 

linnan vartijana toimivaa kruunaamatonta tai kruunattua karhunpäätä. Vero-

hallintoa kansa kutsuu verokarhuksi. Jos maksuja ei hoideta tulee karhukirje. 

Satakunnan vanhojen sotilasvirkatalojen katolla komeilee entisen Porin ryk-

mentin karhuviiri. Porin prikaatin killan lipussa ja viirissä astelee miekkaa kan-

tava karhu. Rajavartiolaitoksen tunnuksessa on karhu. Poliisillakin on tiukkojen 

tilanteiden kurinpitoon koulittu erityinen Karhuryhmä.

Euroopan keskiaikaisissa linnoissa oli yleensä linnaa ympäröivä vallihauta. Val-

lihautaa vartioivat monessa linnassa nälkäiset äreät karhut ja myöhemmin koi-

rat. Vielä vuonna 2005 tuollainen vallihaudan karhu oli työssään Tšekin maalla 

Brnon läheisyydessä Vltava-joen mutkassa olevassa 1400-luvulla rakennetussa 

Cesky Krumlovin linnassa. Linna on yksi UNESCO:n maailmanperintökohteista. 

Varsin samanlaisen motiivin pohjalta Kokemäenjoen rantamilla on ainakin sata-

kunta puusta tehtyä karhuveistosta, jotka vartioivat kotien ja talojen rauhaa. Ne 

seisovat usein portin pielessä lähellä postilaatikkoa. Isoimmat aidon kokoiset 

karhuveistokset ovat useimmiten julkisilla paikoilla koulujen, kartanoiden ja las-

ten leikkipaikkojen pihamailla.

Karhu on voimallaan mukana myös äänimaisemassa ja laulujen kielikuvissa. 

Tunnettu on Satakunnan laulun väkevä loppunousu:

Entinen voima viittaa maakunnan väestön kunniakkaaseen menneisyyteen. Lau-

lun viesti on mielenkiintoinen ja oivaltava kiteytys satakuntalaisen kulttuuripe-

rinnön ydinviestistä. Siinä tunnistettava mielikuva, sen merkitys ja kausaliteetti 

yhdentyvät Peircen pyhän kolminaisuuden mallin mukaan; karhun hahmo, voi-

mat, sen toiminta ja synnyt syvät liitetään kulttuuriperinnössä selkeästi Satakun-

nan pyhäksi ikoniksi.

Juhanan tunnusfraasi oli Genom att göra gott frukta vi ingen. Suomeksi se on 

Toimimalla oikealla tavalla ei ole tarvis pelätä ketään (65). Hänen diplomatiansa 

näkyi suotuisina tuloksina monella tasolla; kansainvälisten suhteiden hoidossa, 

naissuhteiden hoidossa, rakennustöissä, hallinnon järjestelyissä, aatelisten ase-

man horjuttamisessa ja mielikuvien rakentamisessa syrjäseutujen alamaisten 

keskuudessa.

Juhana otti vaakunansa tunnuseläimeksi karhun, joka oli Ruotsi-Suomen syr-

jäisten erämaiden vaeltavien metsästäjien pyhä idoli. Voimme arvioida, että hal-

linnon karhutunnukset pehmensivät vastakarvaa, joka kuninkaankartanoiden 

takamailla muutoin helposti nousi voutien ja huovien joskus voimakeinoinkin 

toteuttamaa veronkantoa ja järjestyksenpitoa vastaan. Samasta syystä karhutun-

nus antoi suojaa myös kauppapaikoille ja kauppiaille.

Täällä muinoin töin ja toimin raatoi rauhan mies.

Luonnon voitti loitsuvoimin. Synnyt syvät ties.

Nousee Satakunnan kansa.

Entisellä voimallansa karhun kämmen lyö.

(Aino Voipio 1912, Länsi-Suomen opisto, Huittinen)
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Karhusymbolin valinta antoi herttualle ja sittemmin kuninkaalle verrattoman 

keinon käyttää luovasti hyväkseen alamaisten hiljaista myyttiperintöä. Se puri 

varsinkin jokivarren pohjoispuolisen metsäseudun ja Suomenselän eräkansan 

mielenlaatuun. Tuota vaikutusta vahvisti Kustaa Vaasan käynnistämä erämaiden 

hiljainen valloitus verovapaiden uudistilojen avulla, jota täydensi Juhana-kunin-

kaan päätös vapauttaa valtakunnan rajaa puolustavat erämaiden uudisasuttajat 

ns. vanhojen maatalousalueiden viljelijöitä kiusaavien linnaleirien rasituksista 

(65). Taitava politiikka johti kansan ja kaskiviljelyn leviämiseen pohjoiseen ja 

itään. Se laajensi Ruotsin valtapiiriä ilman sotaa.

Kokemäenjoen vartta kiemurtelevaa maantietä kulki 1900-luvun alussa eräs 

kuvanveistäjä hevosten vetämillä vaunuillaan kohti Poria. Hän kuuli kosken 

pauhaavan joen mutkassa Harjavallan hiekkakankaiden reunamalla. Paikka oli 

korkeaa punarunkoista männikköä kasvava hiekkaharjanne, joka jyrkästi las-

keutui kosken alapuoliseen suvantoon. Kuvanveistäjälle tuli pakottava tunne 

hankkia tuo paikka itselleen ja perustaa sinne ateljee ja oma pyhäkkö (67). 

Näin myös tapahtui. Paikka oli Havinginkosken suvannossa oleva Merstolan 

muinainen merivalkama.

Kuvanveistäjä oli jalosukuinen Emil Cedercreutz, Köyliön kartanon isännän ja 

Eurajoen Vuolijoen kartanon tyttären avioliitosta syntynyt näkijä, kansanperin-

teen tutkija, kirjailija ja mestarillisen taitava kuvanveistäjä. Hänen tunnetuim-

pia teoksiaan ovat Satakunnan karhut, joista toinen seisoo Porin Raatihuoneen 

edessä ja toinen Harjavallassa Emil Cedercreutzin museon Harjulan pihamaalla. 

Kumpikin paikka on ollut erinomaisen merkittävä Kokemäenjoen karhusymbo-

lin suojeluksessa toteutetun merikaupan historiassa.

Vaikka karhusymbolin alkuperän tarina onkin jo kadonnut seutukunnan yhtei-

sestä muistista, karhu on kuitenkin säilynyt Satakunnan vaakunassa, Porin kau-

pungin vaakunassa ja lukuisissa muissa yritysten, taiteen ja yhdistystoiminnan 

tuotteissa ja merkeissä.

Emil Cedercreutzin pronssiveistos 

Satakunnan karhu E. Cedercreutzin 

Museon pihamaalla Harjavallassa 

Kokemäenjoen rantamalla.

Valokuva: Lasse Lovén.

Kruunupäinen karhu 

Satakunnan vaakunassa.

Sisäministeriön 24.1.1963 

vahvistama vaakunaselitys 

kuuluu: “Sini-kultakatkoisessa 

kilvessä pystyyn kavahtanut musta, 

punavaruksinen kruunupäinen 

karhu, joka pitää kämmenissään 

hopeista miekkaa; kruunu ja miekan 

kahva kultaa; saatteena karhun 

molemmin puolin yläkentässä 

seitsensakarainen hopeatähti. Kilven 

päällä herttuakunnan kruunu.”

Vaakuna: Ahti Hammarin vuonna 1963 laatimaan 

malliin perustuva Satakunnan vaakuna. 

Kuva: https://commons.wikimedia.org

Merikarhu miettii:
Juhanan lanseeraama karhusymboli asettui ja juur-

tui vahvana Kokemäenjoen laaksoon. Se oli täällä 

tuttu hahmo. Aikaisemmin karhu oli vaikuttanut 

vanhan kansan elämään merenkulkijoiden ja erä-

kansan myyttisenä luonnon henkenä ja pyhänä 

idolina. Juhanan hallinto käytti tuota mielikuvaa 

vahvan hallinnon ja järjestyksen juurruttamiseen 

jokilaakson maata viljelevään kansaan ja sen jäl-

keen myös syvempien erämaiden metsästäjiin. 

Politiikka onnistui hyvin. Samaan aikaan toteutet-

tiin Kustaa Vaasan aloittama syvällinen kirkollinen 

reformi. Kustaa Vaasa otti kruunun haltuun katoli-

sen kirkon omaisuuden ja organisoi uuden luteri-

laisen suuntauksen kirkon oppeihin ja papistoon. 

Tuossa rytinässä vanhojen katolisten pyhimysku-

vien ja seinämaalausten poistaminen kirkoista ja 

muinaisten karhujumalien nostaminen hallinnon 

tunnuksiksi arvatenkin tuntui kansan keskuudessa 

jotenkin järkeen käyvältä.
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Kirkontornit

Kokemäenjoen laakson seitsemässä kunnassa on nykyisin satakunta kirkkoa, 

kappelia  ja rukoushuonetta. Kirkoissa ja kirkkomaissa kiteytyy seutukunnan 

kulttuuriperinnön ydin. Niissä esitetään se, mitä pitkän ajan kuluessa paikka-

kunnalla on pidetty pyhänä ja erityistä arvoa omaavana perintönä. Hyvin hoi-

dettu kirkkomaa on paikkakunnan suuri ylpeydenaihe ja nähtävyys, jota mielel-

lään esitellään muualta tulleille.

Silmiinpistävää on, että kirkot on rakennettu yleensä komeille korkeille näkö-

alapaikoille joen rantamille. Jokivarren kansan perimätietoa on, että nuo pai-

kat ovat ennen kirkkojen rakentamista toimineet muinaisina kauppapaikkoina, 

kauppiaiden varastopaikkoina tai pakana-ajan vanhan kansan pyhinä karsik-

koina, pyhinä lehtoina, polttokenttinä ja hiisinä. Katolisen kirkon ohjelmaan 

kuului pakanakansan pyhien paikkojen muuntaminen uusiokäyttöön katolisina 

kirkkomaina. Tai sitten ne vain hävitettiin.

Tämän päivän uskontojen pyhien paikkojen muotokieli vaihtelee suuresti, 

samoin niiden käyttämät merkit ja symbolit (68). Seuraavassa käsittelemme 

vain Kokemäenjoen varrella esiintyviä kristillisen kirkkokunnan monimuotoi-

sia merkkejä. Vanhaan pakanuuden aikaan liittyi varmaankin myös melkoinen 

annos pyhiä merkkejä (69, 70). Niitä symboleja on esillä Lapin noitarummuissa 

(71). Lienee myös mahdollista, että kristittyjen merkkigalleriaa on siirtynyt rum-

pujen kuvioihin. Saamen kansan merkkejä ja niiden symboliikkaa ei tässä kui-

tenkaan tarkemmin käsitellä.

Kirkkojen pyhän merkkejä julistava symboliikka kohdentuu niiden laajimmin ja 

kauimmas näkyviin osiin, kuten arkkitehtoniseen kokonaisilmeeseen, torniin, 

ulkoseinien pintoihin ja kuvioihin. Satakunnan vanhoissa keskiaikaisissa kivikir-

koissa ei ole tornia, mutta niiden harjan päädyissä on kristillisiä merkkejä. Torni 

on joskus rakennettu erilliseksi kellotapuliksi. Puukirkkojen torneissa on sään-

nöllisesti risti, mutta sen muoto vaihtelee. Myös kirkkojen ulkokuoren merkki- 

ja merkitysvalikoima vaihtelee melkoisesti. Kirkkojen sisäpuolen, mutta myös 

ulkopuolen piirroksia ja kuvioita lienee käytetty uskonnon opetuksen aineis-

tona. Pyhien rakennusten merkkejä voidaan pitää seurakuntalaisten sopimina ja 

tunnistamina pyhinä ikoneina. 

Pyhän Marian kirkko.

Sastamalan vanhan kirkon (Pyhän Marian kirkko) 

harja on suunnattu likimain lounaasta koilliseen. 

Alttaripääty on auringonnousun suunnassa.

 

Kirkon alttarin takana on Rautaveden selkä, jonka 

vastarannalla on Pietarinsaari ja vähän kauem-

pana Ellivuoren ja Pirunvuoren rinteet.

Kirkonharjan molemmissa päädyissä on risti, joka 

on muunnos ns. kelttirististä. Lähes identtinen 

harjalla seisova risti löytyy Rymättylän vanhassa 

kivikirkossa ja Kustavin kauniissa puukirkossa.

Ristin yläpuolella on laivan muotoa mukaileva 

metalliviiri, jossa on kirkon rakentamisen vuosi- 

luku tai lävistyksenä ristin kuva (72). Ylimmäi- 

senä on toinen pienempi latinalainen risti, jossa 

ristin päissä on pallukat.

Kirkon kellotapulin huipulla on puinen risti ja sen 

päällä metalliviiri ja rautainen risti, jonka haaro-

jen päissä on samanlaiset pallukat kuin kirkon 

harjan merkeissä.

Valokuvat: Lasse Lovén.
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Tyrvään Pyhän Olavin kirkko.

Tyrvään vanhan kirkon (Pyhän Olavin kirkko) suuntaus poikkeaa 

myös pääilmansuunnista. Alttarin päässä kirkon harja on koillisen ja 

idän välissä. Kirkon pääoven puoleisen päädyn harjalla on pelkistetty 

latinalainen puuristi. Se on uusittu moneen kertaan aina, kun kirkko 

on palanut. Kirkon päätykoristeen hahmosta tunnistaa isojen valkois-

ten lintujen muodostaman aurakuvion. joka lienee muistuma joutsen-

heimon pyhästä linnusta. Isoa joutsenta seuraa 12 pienempää hahmoa. 

Symboli esittänee Jeesusta ja kahtatoista opetuslasta.

Kirkon maapuolen harjan alla on kuva hahmosta, joka näyttää tans-

sivalta shamaanilta. Kuva on ensimmäinen, jonka maapuolelta kirkkoa 

aikoinaan lähestynyt  menneiden aikojen karhuheimon erämies ha-

vaitsi kirkon seinämällä. Vastaavanlaisia kuvia on monissa punavärillä 

tehdyissä kalliomaalauksissa. Tanssijan alla on kuusisakarainen ruu-

suristi. Kuusi on epätäydellinen luku, se viittaa myös tuleen, maallisiin 

paheisiin ja pakanuuteen. Ruusun molemmin puolin on kaksi vaakata-

sossa olevaa pintaa, joille on maalattu tietäjän viisautta kuvaava 

käärmemäinen juovitus.

Kirkon alttarin puoleisessa ulkopäädyssä harjan alla on suuri viiden ru-

usun muodostama ristikuvio. Kuvio saattaa kuvata seurakuntien verkos-

toa, jossa Tyrvään Pyhän Olavin kirkko on verkoston keskus. Verkostoku-

vion ruusuristeillä on seitsemän sakaraa. Seitsemän on täydellisyyttä 

kuvaava luku (72), mutta se symboloi myös seitsemää kuoleman syntiä. 

Seitsemän on muinainen pakana-ajan symbolinen tunnus; Otavassa 

näemme seitsemän tähteä.  Mutta seitsemän tähteä oli myös kartusiaan-

imunkkien ristisymbolissa (73).

Ruusuristi kerää kuvion osoittamat erilliset pakanayhteisöt ikään kuin 

suojelukseensa ja osoittaa niille tien pelastukseen. Ruusuristin päällä 

kaartuu taivas, jonne nouseminen tapahtuu kymmenen käskyn osoitta-

man jyrkän portaikon kautta.

Kirkon sivuseinällä olevan oven päällä on selkeä laajan maanpinnan 

yllä seisova latinalainen risti. Sen taustalla näkyy upeasti kolmiulotteis-

en vaikutelman antava pyramidikenttä, joka koostuu oivaltavasti kiin-

nitetyistä tervatuista paanuista.

Valokuvat: Lasse Lovén.

Kiikan puukirkko.

Kiikan kirkon  torni on kaikista Kokemäenjoen varrelle rak-

ennetuista kirkoista korkein ja terävin. Sen päässä on taval-

linen latinalainen risti. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Keikyän puukirkko.

Keikyän kirkko on kaikista Kokemäenjoen varren kirkoista 

koristeellisin. Se esittelee julkisivullaan viisi erilaista pyhää 

merkkiä alkaen tornin huipun kelttirististä ja päätyen ov-

ensuiden aurinkoristeihin, spiraaleihin ja sydämenkuviin. 

Merkit viittaavat vahvasti Keikyän yhteyksiin kansainvälisi-

in merenkulkijoihin.

Valokuva: Lasse Lovén.

Huittisten vanha kivikirkko. 

Kirkon 8-kulmaisessa tornissa on samat pallot ristin päissä 

kuin Sastamalan vanhassa kirkossa. Sen alla on kaksi ki-

intoisaa palloa. Ne symboloivat maapalloa ja sen merillä 

purjehtijoiden tarvitsemaa ilmansuuntien kompassia. Nuo 

kolme symbolia on sijoitettu tankoon, joka nousee sipuli-

maisesti kaartuvan tornin kärjestä. Sipuli viittaa ortodok-

siseen muotokieleen.

Valokuva: Antti Suomela.

Huittisten kirkon kattoikkunoissa löytyy hienoja arkkite-

htonisia oivalluksia. Ikkunan kehys mukailee Huittisten 

Hiukkavainionmäeltä merovingiajan kalmistosta löydettyä 

hevosenkengän muotoista solkea. Ikkunaristikon vaakapuu 

kuvaa soljen neulaa.

Valokuva: Lasse Lovén.
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Kokemäen kirkko.

Kirkon siiven harjakulmassa on erikoinen neliömuotoinen 

risti. Se on variaatio pyöreästä kelttirististä. Pyöreä luon-

toa kuvaava aurinkokehä on suoraviivaistettu ihmisen työn 

symboliksi. Se tuo mieleen arkkitehtien käyttämät työvälineet 

eli harpin ja suorakulman. Vastaava ristihahmo on Kau-

vatsan puukirkossa. Päätyikkunan ruusun muotoinen lasi-

maalauskuvio (ns. Lutherin ruusu) (72) herättää katsojien 

ihailua. Se on kahdeksankulmainen vuorisaarnan kahdek-

san autuuden opettavainen pelkistys. Valo siivilöityy upeasti 

ruusun terälehtien läpi.

Valokuva: Kari Mäntylä

.

Harjavallan uusi kirkko.

Kirkon ulkopuolen tummanpuhuva värisävy, tiiliarkkitehtuu-

ri ja torni tuovat mieleen keskiaikaisen linnan. Kirkon tornia 

koristaa yksinkertainen latinalainen risti. Kirkon ulkomuo-

don vastakohtana on valoisa puuta käyttävä ilmava sisätila 

puutarhoineen. Kirkon muotokieli sisältää tärkeän viestin; 

kirkko on kahdeksankulmainen. Se palauttaa mieleen Kris-

tuksen Vuorisaarnan kahdeksan autuaaksi tekevää hyvettä. 

Kirkon nimenä on Kaikkien autuuksien kirkko.

Valokuva: Kari Mäntylä

Harjavallan vanha puukirkko.

Kirkko on yksikertainen rakenteeltaan, mutta se komeilee tor-

nillaan ja räystäiden pitsiornamentillaan. Tornin risti jatkaa 

itse kirkkorakennuksen askeettista ilmettä. Se on yksikertainen 

latinalainen perusristi ilman mitään lisättyä näkyvää tai pi-

ilotettua symboliikkaa. Sen sijaan tornin eri osien kulmien ja 

harjan räystäskoristeen liljojen lukumäärä tuo viestiä uskon-

toon liittyvästä lukujen 8 ja 10 symbolisesta merkityksestä.

Valokuva: Lasse Lovén.

Nakkilan kirkko.

Kirkon askeettinen funkkistyyli on silmiä hivelevä; se on 

suomalaisen sinivalkoisen värimaailman juhlava ikoninen 

monumentti. Torni nousee 56 m korkeuteen. Sellaisena se on 

korkeampi kuin Porin tiilinen vesitorni (50 m). Myös tornin 

huipulla oleva risti on suoraviivaisen selkeä latinalainen pe-

rusristi. Torni viestii vahvasti valkoisen henkisen voiman ky-

vystä nostaa uskovaiset kohti taivaallista sineä.

Valokuva: Lasse Lovén.

Ulvilan vanha kivikirkko.

Ulvilan vanha kivikirkko on rakennettu 1400-luvun lopulla. 

Se luetaan Satakunnan harmaakivikirkkojen arvokkaaseen 

ryhmään. Muista poiketen se on rakennettu pääosin Satakun-

nan punaisesta hiekkakivestä. Ulvilan kivikirkko on omistettu 

Pyhän Olavin muistolle. Kirkon ulkoiset symbolit ovat huomi-

onarvoisia. Ovensuun päädyn harjan alla on joutsenparven 

tai   kahdentoista opetuslapsen lentokuvion muotoinen sym-

boli, jonka kärjessä on nyt ristiinnaulitun T-hahmo. Tämän 

hahmon vanhempi variaatio on Tyrvään Pyhän Olavin kirko-

ssa. Kirkon oven päällä on 7-sakarainen ruusuke, jollaisia 

Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa oli viisi kappaletta verkos-

tomuodossa. Päätykolmion alimmalla tasolla on kaksi maljan 

muotoista kuviota, joissa on myös kansi. Ne on tulkittu symbol-

isiksi kastemaljoiksi. Malja suljettiin kannella, jotta sen neste 

ei saastuisi (72). 

Valokuva: Lasse Lovén.

Pyhän Olavin kirkossa kohoavat sulassa sovussa kellotapulin 

huipussa seisova latinalainen risti ja katon harjan mastossa 

seisova kukko. Kukko on omaksuttu katolisen kirkon kuvagal-

leriaan Pietarin kokeman henkisen kriisin mukaan (kukko, 

joka lauloi kolmasti). Vuonna 1757 rakennetun kellotapulin 

huipulla komeilee perinteinen latinalainen risti. Tapulin yläo-

sa muodostuu tukevasta hirsirakenteesta, joka kannattelee 

tapulin kelloja.

Valokuva: Kari Mäntylä.

Valokuva: Kari Mäntylä.
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Keski-Porin kirkko.

Uusgoottilaista arkkitehtuuria edustava kirkko 

on rakennettu 1860-luvun alussa. Kirkko seisoo 

paraatipaikalla Kokemäenjoen rannalla Porin 

sillan kupeessa. Se sisältyy Porin kansallisen kau-

punkipuiston alueeseen. Kirkko rakennettiin Ju-

hana III:n rakennuttaman kuninkaankartanon 

paikalle. Valurautaisen tornin huipulla 72 m ko-

rkeudessa on rautainen latinalainen risti. Ristin 

kärjissä on rautapallukat, kuten monessa muus-

sakin jokivarren kirkossa. Tornin rautaristikko-

tornin perustuksena oleva tiilitornin osa ja itse 

rautaristikkotornikin ovat 8-kulmaisia. Kirkossa 

on lukuisia ristisymboleita; kreikkalaisia ristejä 

muun muassa saarnatuolin päällä ja alttaripyl-

väiden yläosassa. Apilanlehtiristit kuvittavat 

penkkien päätyjä ja lehvistä koostuvat ristit kie-

murtelevat seiniä pitkin. X-ristit koristavat alttarin 

puolikaaren muotoista porraskaidetta. T:n muo-

toinen risti on yhdellä saarnatuolin apostolilla.

Juseliuksen mausoleumi. 

Porin Käppärän hautausmaalla sijaitsee arkkitehti 

Josef Stenbäckin suunnittelema uusgoottilaisen 

kirkollisen rakennustaiteen monumentti, joka 

valmistui vuonna 1903. Kauppias Juselius raken- 

nutti mausoleumin 11-vuotiaana kuolleen tyt-

tärensä muistoksi. Siitä löytyy tavaton määrä eri 

aikakausien uskonnollisia ja maagisia symboleja. 

Tornissa on kahdeksan kulmaa. Geometriaan, ker- 

roksellisuuteen, yksityiskohtiin, veistoksiin,  maala- 

uksiin ja piirroksiin liittyvät koristelut ovat arkki- 

tehdin ja kuvataiteilijoiden kunnianosoitus ole-

massaolon haasteille ja elon kierron mysteerille. 

Akseli Gallén-Kallela suunnitteli mausoleumin 

freskot, oven piirrokset ja vaikutti vahvasti raken- 

nuksen ideaan. Kuvallista symboliikkaa olivat 

kehittämässä myös Pekka Halonen, Emil Ceder-

creutz ja Alpo Sailo.

Valokuvat: Lasse Lovén.

Reposaaren kirkko.

Vuonna 1876 valmistuneen Reposaaren kirkon 

suunnittelijaa ei tunneta, mutta tiettävästi kirkon 

piirustukset tilattiin Tukholmasta. Kirkkoa pide-

tään malliltaan norjalaistyylisenä tunturikirk-

kona. Itse kirkko on kuusikulmainen ja kellotapuli 

kahdeksankulmainen. Lennart Segerstråle maala-

si kirkon kattoon neljä suurikokoista meriaiheista 

maalausta: Jumalan liitto Nooan kanssa, Jeesus 

asettaa myrskyn, Jeesus pelastaa uppoavan  Pieta- 

rin ja Meri antaa ne kuolleet, jotka siinä ovat.

Valokuva: VisitPori Oy.

Merikarhu miettii:
Kirkot ovat kansan hengellisen elämän maallisia tukikohtia. Kirkon rakennuk-

set, niiden sisäiset ja ulkoiset rakenteet, koristeet ja myös kalusteet esittelevät 

oman yhteisönsä oppeihin liittyviä pyhiä kuvia ja niiden merkityksiä. Ne ovat 

oman aikansa ikonisia kuvastajia. Jokivarren kirkoissa näkyy havainnollisina 

esimerkkeinä kaikki olennaiset versiot pakana-ajan pyhistä symboleista ja kris-

tinuskon eri vaiheista. Esillä ovat myös rakentajien ja taiteilijoiden näkemykset 

ja myös monenlaiset uskonnolliset mysteerit. Kukko vartioi kansan rauhaa kah-

dessa Pyhän Olavin nimeä kantavassa keskiaikaisessa kivikirkossa ja Karkun 

uudessa kivikirkossa. Munkkiveljeskuntien ja ruusuristiläisten kädenjälki näkyy 

useassa kirkossa. Rautakauden polttokalmistoista löydettyjä koruja on käytetty 

joidenkin koristeaiheiden motiivina.

On hämmästyttävää, miten monimuotoisia nuo Kokemäenjoen varrella olevat 

kirkot ovat. Jokivarren kirkoissa kiteytyy hyvin viimeisen tuhannen vuoden 

yhteiskunnallinen kehitystarina. Sen yksityiskohdat alkavat kuitenkin unohtua 

kansan muistista. Miten voisi auttaa jokilaakson kansaa muistamaan kunniak-

kaan menneisyytensä ja ottamaan opiksi jotain aikamatkalla koetuista pyhien 

arvojen haasteista ja niiden jatkuvasta muuttumisesta? Myös entisen kunnioitta-

misesta.
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Vaakunat

Sastamala

Sastamalan vaakuna on entisen Karkun kunnan vaakuna. Sen on suunnitel-

lut akateemikko, professori Lauri Ahlgrén. Vaakunan heraldinen selitys on: 

Sinisessä kentässä kultainen, ulkoreunaltaan ristikoroinen vihkiristi. Karkun 

kunnanvaltuusto hyväksyi vaakunan 26. marraskuuta 1962. Sastamalan kau-

punki otti vaakunan käyttöönsä 1.1.2009.

Huittinen

Huittisten vaakunan on suunnitellut Erkki Honkanen. Se on otettu käyttöön 

vuonna 1953. Vaakunan heraldinen selitys on: Vihreässä kentässä kaksi 

kultaista häränotsaa alakkain. Huittisten kunnanvaltuusto hyväksyi vaaku-

nan 8. toukokuuta 1953.

Kokemäki

Kokemäen vaakunan on suunnitellut Gustaf von Numers ja se otettiin käyt-

töön 4. helmikuuta 1953. Vaakunan heraldinen selitys on: Sinisessä kentässä 

hopeinen, kultapäärmeinen ja -nauhainen piispanhiippa. 

Harjavalta

Harjavallan vaakunan heraldinen selitys on: Sinisessä kentässä salamakimppu 

paaluittain, saatteena sen kummallakin puolella kaksi vinoristiä keskenään 

hirsittäin; kaikki kultaa. Vaakunan on suunnitellut Ahti Hammar. Se otettiin 

käyttöön 11. helmikuuta 1952.

Nakkila

Nakkilan vaakunan heraldinen selitys on: Sinisessä kentässä kultainen palk-

ki, jossa musta nahkiainen; palkin kummallakin puolella kolme paaluttaista 

kultatähkää. Vaakunan on suunnitellut Gustaf von Numers. Vaakuna otettiin 

käyttöön 16. helmikuuta 1953.

Ulvila

Ulvilan vaakunan heraldinen selitys on: Vihreässä kentässä kultainen Pyhän 

Olavin kuva, käsissään sotakirves ja valtakunnanomena, istumassa hopeisella 

valtaistuimella. Vaakunan on suunnitellut Ahti Hammar. Ulvilan kunnanval-

tuusto hyväksyi sen 30. kesäkuuta 1952.

Vaakunakuvat: https://commons.wikimedia.org

Kuntien vaakunat tarjoavat mielenkiintoisen kuvagallerian Kokemäenjoen yhtei-

söistä. Vaakunan ideana on esitellä kunnan tarinaa ja sen symboleita havainnol-

lisella ja pelkistetyllä tavalla. Vaakunat on luonnostellut ja lopulliseen asuunsa 

muokannut aina erittäin taitava graafikko, joka on toiminut tiiviissä yhteydessä 

kuntalaisten valitseman vaakunatyöryhmän kanssa. Vaakunan lopullisen muo-

don on hyväksynyt kunnanvaltuusto. Vaakunaa käytetään kunnan virallisissa 

julkaisuissa ja sen muuhun käyttöön on hyvien tapojen mukaista hakea lupa 

kunnan työjärjestyksen mukaiselta viranhaltijalta, joka yleensä on kunnanjoh-

taja. Voimme hyvin perustein todeta, että tuon prosessin läpikäyneet vaakuna-

kuvat täyttävät kunnan näkökulmasta idolin vaativat ominaisuudet.

Kuntalain antamisen yhteydessä hallitus linjasi esityksessään, että yksittäinen 

henkilö tai yhteisö hakisi kunnalta lupaa kunnanvaakunan käyttämiseen 

omilla verkkosivuillaan tai toiminnassaan. Kunnalla ei ole myöskään oikeutta 

puuttua siihen, miten kunnan ulkopuoliset tahot käyttävät kunnan vaakunaa 

eikä oikeutta kieltää sen käyttöä (74, 75). Tulkinnasta on myös oikeuskäytäntöä 

aiemman kuntalain (366/1995) ajalta (Turun HAO 8.6.2010) sekä oikeuskansle-

rin ratkaisuna (27.8.2007 OKV 708/1/06)(27). Tässä julkaisussa ja muualla Meri-

karhun Kierroksen tuottamissa aineistoissa käytettyjen vaakunakuvien osalta on 

viestinnällistä syistä haettu jokivarren kunkin seitsemän kunnan viranhaltijalta 

lupa vaakunan käytölle. Kuudesta kunnasta se saatiin paluupostissa. Jokivarren 

kunnat kokivat Merikarhun Kierroksen hankeidean myönteisenä kotimaan mat-

kailun edistämisessä.

Kokemäenjoen yläjuoksun kunnissa Sastamalassa, Huittisissa ja Kokemäellä 

vaakunan aihe perustuu muinaiseen kulttuuriperintöön. Sastamalan vaakuna 
kuvaa tuhansien vuosien ajan monissa eri kulttuureissa ja yhteisöissä käytettyä 

aurinkoristiä tai vihkiristiä, jota kehystää 20 latinalaista ristiä. Ne kuvaavat van-

hasta Sastamalasta aikojen kuluessa itsenäistyneitä pienempiä kuntia. Merkki 

antaa myös mielikuvan merialuksen ruorista, jossa perämiehen käsissä ohjaus-

tappien paikalla on kirkollinen symboli. Siinä voi tunnistaa myös hannunvaaku-

nan neljä kierrosta. Merkin symboliikka viittaa muistoihin, jotka ajoittuvat noin 

800 vuoden taakse tai sitä vanhempaan aikaan, jolloin tapahtui suuri uskomus-

ten ja taloudellisten suhteiden muutos pakanuudesta kristinuskoon ja paikalli-

sesta eräkulttuurista uuteen merelliseen talousjärjestelmään.



118

Merikarhun kierros

119

Huittisten vaakunan häränsarvet viittaavat myös historian suureen muutos-

vaiheeseen 700–800 vuotta sitten, jolloin kristillinen etiikka ja tavat saavuttivat 

alueen väestön. Sarviparin esittäminen perustuu tarinaan hiisistä, jotka neuvoi-

vat kirkonpaikaksi vanhan pakanakansan pyhän karsikon ja auttoivat kirkon 

hallintoa kristillisten tapojen vakiinnuttamisessa Huittisten seudun omapäiseen 

väkeen. Huittislaiset muistavat hyvin, että kirkonmenojen aikaan ei tehdä töitä 

pellolla eikä muuallakaan. Muutoin putoaa taivas niskaan. Vaakunan symboli-

merkitys avautuu nykyisin vain niille, jotka tuntevat sen taustalla olevan tarinan. 

Sen pääviesti on: Muista noudattaa kirkon säätämiä tapoja ja erityisesti muista 

pyhittää lepopäivä.

Kokemäen vaakuna esittää Piispa Henrikin Surmavirren tarinan mukaisen 

piispan hiipan. Se oli esillä myös entisen Köyliön ja on edelleenkin nykyisen 

Säkylän vaakunassa. Tarinallista lisäarvoa sille antoi Köyliön vaakunassa kirves, 

joka viittasi tarinaan Lallin ja piispa Henrikin eli kahden erilaisen kulttuurin 

idolin traagisesta kohtaamisesta. Kokemäellä tarinan fyysisenä idolina eli muis-

tomerkkinä on se pieni aitta, jossa Piispa Henrikin kerrotaan saarnanneen ja 

myös yöpyneen noin 850 vuotta sitten. Kokemäen vaakuna ei kuitenkaan esitä 

konfliktia vanhan ja uuden uskonnon välillä, vaan se keskittyy vain tarinan voit-

tajaan ja hänen marttyyrimuistonsa vaalimiseen.

Harjavallan ja Nakkilan vaakunat kuvaavat selkeästi tätä päivää. Harjavallan 

koskien voima tuottaa nykypäivän Sampona sähköenergiaa valtavia megawatti-

määriä. Nakkilan vaakunassa ovat tunnistettavina idoleina runsaita satoja tuot-

tavat jokilaakson hyväpohjaiset viljelymaat ja Kokemäenjoen arvokkaat, mutta 

erikoiset nahkiaiset. Voimme ajatella, että nahkiainen kuvaa myös muuta veden 

viljaa kuten lohia, siika ja ankeriaita. Noita vaakunoita voimme pitää kohdet-

taan selkeästi esittävinä kuvina eli ikoneina. Myös niiden symbolimerkitys on 

selvä, jos ajattelemme sitä suurta taloudellista arvoa, joka vaakunoiden kuva-

hahmoihin liittyy. Sähkövoiman, joen kalaston ja pellon viljan arvo on ollut 

aivan keskeinen noiden kahden kunnan väestölle ja elinkeinoille, joten niiden 

esittäminen vaakunassa idolin tapaan on perusteltua.

Ulvilan vaakunan kuva kuuluu muinaisiin tarinapohjaisiin idoleihin. Vaakuna 

esittää norjalaisen kuningas Olavin nimitystä Ulvilan kivikirkon suojeluspyhi-

mykseksi. Hänestä tuli Norjan kuningas 20-vuotiaana, kun hän vuonna 1015 

onnistui järjestämään kapinan Tanskan kuninkaan vasallin hallintoa vastaan. 

Kuninkaana Olavi pyrki voimakeinoin tuomaan roomalaiskatolisen kirkon Nor-

jaan. Siitä ei Norjan ylimystö eikä maalaisväestökään pitänyt. Tässä tilanteessa 

Englannin ja Tanskan kuninkaan Knut Suuren armeija valloitti 1028 Norjan ja 

karkotti Olavin Itämeren perukoille Novgorodin suojiin. Olavi yritti valloittaa 

Norjan uudelleen, mutta kuoli Trondheimin lähellä tanskalaisia joukkoja vas-

taan käydyssä taistelussa 1030 (76). Myöhemmin Rooman kirkko julisti hänet 

marttyyriksi ja pyhimykseksi. Määritelmän mukaan Pyhä Olavi on kaikkien rita-

reiden ja sotilaiden suojeluspyhimys.

Erikoiseksi vaakunan tekee tämä pyhimyksen varustus. Pyhä Olavi istuu vaaku-

nassa hallitsijan istuimella ja hänellä on persoonalliset vallan tunnusmerkit; val-

tikkaa kuvaa tappara ja toisessa kädessä on kuninkaallinen maapalloa kuvaava 

valtakunnanomena, jonka päällä on mukailtu Pyhän Yrjön risti. Olemme tottu-

neet näkemään pyhimyksen kädessä useimmiten paimensauvan emmekä tap-

paraa. Pyhän Yrjön ristin taustana on tarina Pyhä Yrjänän taistelusta lohikäär-

mettä vastaan. Tuo tarina toimi ristiretkeläisten innoittajana.(77) Pyhän Yrjön 

ristiä ovat myöhemmin käyttäneet symbolinaan partiolaiset ja monet armeijat 

lipuissaan.

Merikarhu miettii:
Luonnonvarojen ja tuotantovälineiden kuvaaminen Harjaval-

lan ja Nakkilan vaakunoissa edustaa joen yläjuoksun kuntien 

ajattelusta radikaalisti poikkeavaa uudempaa lähestymistapaa 

kuntatunnusten ikonisaatiossa. Sitä voidaan kuvata markkina-

talouden arvoihin perustuvana rationaalisena ajattelutapana 

alueen ja asuinympäristön arvottamisessa. Kuntien merkkisym-

bolit ovat nykyisin uudistumassa. Mielenkiintoista on nähdä, 

mihin tämä kehitys johtaa. Minkälaisen mielikuvan antaa vael-

tajalle kunnan logo, jossa esitetään kruunupäinen kirjain P?
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von Köhnen vaakunaehdotus 1861.

Granfeltin vaakunaehdotus 1892.

Ehrströmin vaakuna 1931.

Porin vaakunan esittämät kuvahahmot ja niiden kerroksellisuus sekä hah-
mojen ajallinen kehittyminen ovat aivan oma lukunsa Merikarhun Kierroksen 
suuressa tarinassa. Pori on merellinen ruotsinkielisen karhutunnusta käyttäneen 
hallinnon perustama kauppakaupunki, joten sen vaakunassa karhuidolin läsnä-
olo on itsestään selvää.

Porin kaupungin julkisissa asiakirjoissa ja tapahtumissa on käytetty karhua 
kuvaavaa sinettiä ja Juhana-III:n tunnuslippua 1600-luvulta alkaen. Porin kau-
pungin vaakunaa ideoitiin 1800-luvun puolivälissä (79). Vuonna 1861 venäläi-
nen heraldikko Bernhard von Köhne laati Porin ensimmäisen sinetin pohjalta 
ehdotuksen kaupungin vaakunaksi. Siinä kultakilvellä kuvattu musta karhunpää 
esiintyi ilman ritarikruunua. Karhun pään taustakilven takana on kaksi ristik-
käistä ankkuria osoittamassa, että kyseessä on merikaupunki. Kilven päällä on 
linnan tornimainen rakenne. Punainen nauha kiertää kilven ympäri ja myös 
linnantornin ali ikään kuin verinen vallihauta linnan ympärillä. Karhulla on rus-
keat silmät ja punainen kieli, jolla heraldikot lienevät tavoitelleet julmaa veren-
himoista ilmettä petoeläinhahmolle (80). Kilven vasemmassa yläreunassa on 
neliönmuotoinen kolkka, jossa esitettään ruotsin lippu, miekkaa kantava kruu-
nupäinen karhu sinikeltaisella pohjalla sekä komeasarvisen hirven kuva. Kolkka 
viittaa kaupungin sijaintiin Turun ja Porin läänissä.

Ritarikruunullinen vaakuna vakiintui käyttöön 1800-luvun lopussa, muun muassa 
George Granfeltin 1892 laatiman mallin pohjalta. Vuonna 1931 vahvistet- 
tiin virallisesti käyttöön tunnuslauseella ja ritarikruunulla ja linnanmuurilla 
varustettu vaakuna. Sen laati kuvataiteilija Eric O. W. Ehrström. Karhun pos- 
ket olivat vähän pyöristyneet aiemmista versioista. Vaakunan yläreunan jämerä 
kivitorni oli muuttunut linnoitukseksi, jonka edessä lainehti liturgisen värisym-
boliikan pyhä verta muistuttava violetin värinen vallihauta. Punainen kehys-
nauha oli muuttunut siniseksi ja se oli saanut latinaksi kirjoitetun tunnuslau-
seen: Deus Protector Noster. Tuota Jumala suojelijamme -lausetta oli kaupungin 
perustamisvaiheessa käyttänyt Juhana-herttua. Se oli kirjoitettu myös 1600-luvun 
kaupunkisinettiin.

1900-luvulla Porin kaupungin merellinen yhteys oli poistunut vaakunasta; siinä 
ei enää ollut ankkureita. Vuonna 1931 vahvistettu vaakunan heraldinen selitys 
kuuluu: Kullanvärinen kilpi ja siinä edestäpäin kuvattu punaisella ritarikruu-
nulla varustettu musta karhunpää punainen kieli ojossa. Kilven alapuolta 
ympäröi sininen nauha, jossa hopeakirjaimin on lause: Deus protector noster. 
Porin kaupungin ympärillä aiemmin sijainnut Porin maalaiskunta sen sijaan otti 

ankkuria pitelevän merellisen karhuidolin omaan vaakunaansa.

Vaakunakuvat: https://commons.wikimedia.org

Erikssonin vaakuna 1959.

Viimeisin versio karhukaupungin vaakunasta esiteltiin ja vahvistettiin Porin kau-

punginvaltuustossa 1959. Sen piirsi suomalainen heraldikko Olof Eriksson. Vii-

meisen  vaakunakarhun vavalkoiset kulmakarvat ja nenäjuovat sekä korotetusti 

valkoinen nenä ja punaiset silmät tekevät nykykontiosta aiempaa aggressiivi-

semman voimakarhun.

Merikarhu miettii:

Porin kaupungin vaakunan kehityshistoria poikkeaa 

kaikista muista jokivarren kuntien vaakunaikoneista. 

Sen kehitysvaiheet ovat myös monilukuiset. Juhana-

herttuan ajan hyväntahtoisen hallintonallen naturalis-

tisesta kokovartalosta on tultu pelkistettyyn uhkaavan 

oloiseen naamakuvaan. Siinä on jo vähän sudenkin 

piirteitä. Ehkä se sopii paremmin Porin kaupungin 

tämän päivän haasteisiin, jotka eivät enää liity hal-

linnon diplomaattiseen johtamiseen ja motivoivaan 

toimeenpanoon vaan konkreettiseen taisteluun ole-

massaolosta. Vastaavaa aggressiivista idolia on muun-

neltuna käytetty olutmainoksissa ja urheiluviestin-

nässä.
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korujen kertoMaa
Karkun korut 

Sastamalan Karkun Palvialan kylän keskustassa olevasta Tulosen rautakautisesta 

polttokalmistosta on löydetty vuosina 1908–1914 tehdyissä arkeologisissa kai-

vauksissa satojen hauta-antimien joukossa useita mielenkiintoisia koruja. Polt-

tokalmistoa oli käytetty vuosien 550–1150 jaa. aikana (82). Se osoittaa paikan 

pysyvyyttä asutuksen ja jokikaupan merkittävänä tukikohtana. Viereisen kuvan 

kaksi ylimmäistä korua on ajoitettu merovingiaikaan 550–800 jaa. Niitä selvästi 

isompi kolmas riipuskoru on ajoitettu viikinkiaikaan 800–1050 jaa. (82).

Koruihin sisältyy viesti, jota on yritetty tulkita oppineiden pohdinnoissa (83), 

mutta selvää ratkaisua ei ole saatu. Tulosen kalmiston löydöt sisältävät aseita, 

hevosen varusteita, kirveitä, saviastioiden palasia, tulusrautoja sekä solkia ja 

lasihelmiä. Aiemmat tulkitsijat ovat olettaneet, että korut ovat naisten koriste-

riipuksia, joissa ketjun kiinnityspaikka on korun kapeampi pää. Tällöin korun 

sisältämää viestiä havainnoidaan riippuvassa asennossa koristeena käyttäjän rin-

tamuksella. Kun muistamme korujen käyttöajan ja paikan ja vaihdamme nuo 

lähtöoletukset eli määritämme riipukset miesten pitämiksi amuleteiksi tai talis-

maneiksi, niin korut hahmottuvat toisella tavalla.

Amuletti (lat. amuletum = suojaesine) on yleensä piilossa pidettävä esine, jonka 

uskotaan tuovan hyvää onnea tai suojaavan kantajaansa pahaa, kuten sairauk-

sia, onnettomuuksia ja noituutta vastaan. Talismani sisältää aktiivisen vaiku-

tuksen. Sen avulla voidaan toteuttaa jokin tavoite. Talismaaneissa käytettävät 

symbolit esittävät yleensä luonnonvoimia tai uskontoon ja uskomuksiin liittyviä 

käsitteitä (84). Talismanit ovat tyypillisesti riipuskoruja, joita tarpeen mukaan 

nostetaan esille. Talismania näytetään jollekin, joka sitä tarkastelee tietoisena 

symbolin merkityksestä. Talismania voidaan pitää nykyisen passin varhaisena 

versiona. Keskiajalla vaeltavat munkit esittivät viittansa kätköissä pitämänsä ris-

tin merkin tarpeen vaatiessa. Keski-Euroopassa yleisesti käytettävät auton tuuli-

lasiin kiinnitettävät moottoriteiden käyttölupamerkit (vignetit) tai viime vuosien 

koronapassit ovat nykyajan sovellus muinaisesta talismanista. Esikristillisen ajan 

taikauskon ja kaupparauhan turvaamisen tarpeesta lähtien voimme ajatella, että 

Karkun koruissa kyseessä on eri aikakausien versioita amuletista tai talisma-

nista. Niiden merkitys ja käyttö liittyi silloiseen jokiliikenteeseen ja kauppaan.

Koruja, jotka on löydetty 

Karkun Palvialasta Tuomiston 

maatilan alueella sijaitsevalla 

Tulosen tontilla 1900-luvun 

alussa tehdyissä arkeologisissa 

kaivauksissa. 

Valokuvat: Salo (81)-Museoviraston arkisto.

Sivulla 120 olevan ensimmäisen kuvan koru sisältää kaarevalla kolmereikäisellä 

jalustalla kolme spiraalia. Koru tuo mieleen sarvipäisen oinaan tai töpökor-

vaisen karhun kallon, johon on lisätty keskelle ylimääräinen spiraali. Reiät ja 

spiraalit voidaan tulkita varhaiseksi pyhän kolminaisuuden symboliksi. Keskim-

mäinen koru on edellisen kehittyneempi versio. Siinäkin on kolme rengasta 

leveämmässä päässä. Kallon muotoinen kehys reunustaa verkkokuviota, joka 

on varhaiskristillinen tai sitäkin vanhempi pyhä symboli (kala, kalastaja, kala-

verkko). Hahmoa vahvistaa kallon sivuilla olevat nypykät kuin leukanikamat tai 

partakarvat. Otsan renkaisiin on nyt kiinnitetty ketju, joka päättyy vesilinnun 

räpylään. Tämä viittaa liikkumiseen vesillä.

Viikinkiaikainen koru on tuon symbolisarjan viimeisin versio. Se koostuu 

monesta osahahmosta. Näkyvimpinä nousevat esille yläreunan kaari, jonka 

päällä on viisisakarainen kruunun kaltainen hahmo. Kaareen liittyy kolmion 

kautta varsi, joka päättyy seitsemän pistemäisen reiän muodostamaan rengas-

hahmoon. Kaaren, varren ja rengaskuvion yhdistelmä voidaan kapeasta päästä 

riippuvassa korussa tulkita ankkuriksi (83).

Käänteisessä tulkinnassa ankkurin varren molemmin puolin olevat aukot voi-

daan tulkita silmiksi ja kulmakarvoiksi. Hahmojen leikkauspisteissä ja keskipis-

teissä on helmen kaltaiset pallukat, yksitoista kaikkiaan. Korun päällä ja sivuilla 

on ulokkeita, jotka tuovat mieleen jo vanhemmassa versiossa leukanikamiksi tai 

partakarvoiksi tulkitut hahmon osat. Kruunussa on reiät, joihin on kiinnitetty 

lyhyt ketju ja sen päässä vesilinnun räpylähahmo. Jos tämän korun ripustaa kau-

lalle kapean pään reiästä, korun hahmo tuo mieleen ankkurin päällä seisovan 

voimakkaan jumalhahmon tai puun. Tämän vaikutelman perusteella korua on 

kuvattu myös elämän puun ja merenkulkijan hahmot yhdistäväksi symboliksi 

eli pyhäksi ikoniksi (83).

Merikarhu miettii:

Jos Kokemäenjoen karhureitin kauppiaan passia tai 

talismania halutaan etsiä, niin viikinkiaikainen Kar-

kun koru on paras ehdokas siihen tarkoitukseen.
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Kolmioneula

Sastamalan Kiikan nykyisen hautausmaan laajennuksen yhteydessä 1890 löytyi 

merovingiaikainen (600-800 jaa.) aarrekätkö. Sen tärkein esine Kiikan kolmio-

neula, yksi aikakautensa upeimmista koruista, kuuluu kansallismuseon kokoel-

miin. Kolmioneuloja on löytynyt monista  jokivarren rautakautisista kalmistoista. 

Neulaa käyttivät miehet ja naiset viitan kiinnitykseen. Kolmioneuloja valmistet-

tiin Itämeren altaan eteläreunalla. Neulat olivat tuontitavaraa, joka päätyi Suo-

men rannikon ja sisämaan vesireittien rantamien kauppapaikoille ja kulkeutui 

niiltä syvemmälle erämaihin.

Vanhimmat kolmioneulat ajoittuvat kansainvaellusajalle (400–575 jaa.). Suuri osa 

Suomesta löydetyistä kolmioneuloista on merovingiaikaisia (575–800 jaa.) (85). 

Kiikan kirkkomaalta on löydetty isokokoinen kolmioneula. Vastaavia neuloja on löydetty 

useita muualtakin Etelä-Suomesta merikaupan vaikutusalueilta. Kuvan neula on löydetty 

Raisiosta. Sen löytöpaikka ajoittuu viikinkiajalle (800–1025 jaa.). Pronssista valmistettu 

neula on 26 cm pitkä. Kolmiomainen levy on koristeltu keskellä olevalla nystyrällä ja sitä 

ympäröivällä nauhaornamentilla. Kolmion päissä on puolipallon muotoiset nystyrät. Neu-

laa on luultavasti käytetty viitan kiinnittämiseen (85).

Valokuva: Museovirasto (CC BY 4.0).

Merikarhu miettii:
Kolmioneulan nimitys ja muotokieli viittaa kristinus-

kon vaikutukseen. Pyhä kolminaisuus tuli ideana ja 

korujen symbolikielessä Kokemäenjoen varren asuk-

kaille ja kauppapaikkojen myyjille tutuksi jo varhain 

ja joka tapauksessa paljon ennen roomalaiskatolisen 

kirkon tukemia Ruotsin kuninkaiden ns. ristiretkiä. 

Kolmioneula saattoi olla myös merikauppiaiden talis-

mani, jota jokivarressa tulkittiin kauppiaan passina, 

kun tämä lähestyi pyhiä kauppavalkamia.
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Joutsenneula

Kokemäen Pyhänkorvan kosken partaalla olevasta Käräjäkivien 

kivikehän arkeologisessa kaivauksessa vuonna 2001 löydettiin 

pieni pronssinen lintuneula (87). Se kuvaa joutsenen hahmoa, 

jolla on kaula voimakkaasti kaarellaan. Neulaa on käytetty 

ilmeisesti viitan kiinnitykseen. Vastaavanlaisia joutsenneuloja on 

löydetty rautakauden polttokenttäkalmistoista mm. Halikonlah-

den rantamilta ja Sääksmäeltä. Joutsenkuviota on käytetty myös 

monista rautakauden kalmistoista löydetyissä riipuskoruissa.

Lintuaihe on vaihdellut koruissa melkoisesti, ne saattavat kuvata 

kyyhkystä, metsoa, kukkoa, kotkaa, korppia tai paratiisilintuna 

pidettyä riikinkukkoa. Lintukuvio on kansainvälinen koruidoli 

tai amuletti. Se on yleisesti käytössä karjalaisissa neuleteoksissa.

Joutsenhahmo otettiin käyttöön Belgian ja Hollannin suunnalla 

metalliartesaanien taidonnäytteenä kansainvaellusaikana (87) 

tai varhaisella merovingiajalla noin 500 jaa. Merikauppiaiden 

mukana nuo joutsenneulat saapuivat Suomen rantamille ja 

vaihtuivat mahdollisesti turkiksiin ja hylkeen traaniin. On myös 

mahdollista, että merikauppiaita menehtyi noilla kauppavalka-

milla ja polttokentälle jäi heidän käyttöesineitään ja korujaan.

Kuin esimerkkinä hyvän hahmon pitkästä elinkaaresta jout-

senneula on säilyttänyt muotonsa ja siirtynyt sujuvasti meidän 

aikamme kulttihahmojen käyttämään imagogalleriaan. Tun-

nettu on yksityisetsivä Hercule Poirotin kävelykepin kaunis 

hopeinen kädensija, sekin joutsenen hahmoinen tyylikäs käyt-

töesine kuten varhainen edeltäjänsäkin.

Merikarhu miettii:
Muinaiset heimotunnukset ja vanhan kansan pyhät idolit ovat 

nykyään muuttuneet hahmoiksi, joilla ei enää ole entistä pyhää 

merkityssisältöä ja suojaavaa vaikuttavuutta. Joutsenmerkin 

muutos siihen suuntaan tapahtui jo monikansallisen merikau-

pan ja kulttuurien vaihdon yhteydessä 1500 vuotta sitten.

Kokemäen Käräjäkivien 

rautakautisesta kalmistosta 

löydetty lintuneulan kopio. 

Korun valmistaja kultaseppä 

Petri Laiho. 

Valokuva: Marketta Ranta.

Poirot ja lintuhahmo 

kävelykepin nupissa. 
Valokuva: Daily Mirror 10.10.2013 - 

Photoshot/Getty Images (86).

karhunpää 
aluerakenteessa
Yksittäiset kuvat, rakennukset, veistokset, vaakunat tai korut antavat viitteitä 

karhusymbolin visuaalisesta käytöstä. Paikannimet täydentävät tätä kuvagalle-

riaa. Voimme lisäksi kysyä, löydämmekö aluetason maankäytössä jotain merk-

kejä karhuhahmon läsnäolosta? Ovatko valtakunnan parhaat arkkitehdit, jotka 

jokilaaksossa ovat suunnitelleet infrastruktuuria, rakennuspaikkoja, yhteysver-

kostoja, teitä ja toreja, jotenkin pyrkineet esittämään paikalle ominaista karhun 

henkeä maaston käytössä?

Tallaisesta ei ole selvää ja julkaistua havaintoa missään jokivarren seitsemässä 

kunnassa. Juhana-herttuan ajan kartoissa sellaista ei löydy ellei sitten ajatella 

itse Björneborgia eli Karhulinnaa Porin kaupungin ytimessä. Yhdessäkään maa-

kuntakaavassa, seutukaavassa, yleiskaavassa tai taajamakaavassa ei ole määri-

telty karhuhahmoa suunnitelman yhdyskuntarakennetta ohjaavaksi perusteeksi. 

Porin kaupungin keskustassa on Harjunpään rinnalla Karhunpää-niminen kort-

telikokonaisuus kaupunginosa IV, mutta sekin on selkeä osa keskustan ruutu-

kaavaa.

Karhunpään vieressä oleva Riihikedon entinen peltoalue on kuitenkin mielen-

kiintoinen poikkeus yleiskuvasta. Siihen rakentui Porin koulukeskus ja 1920-

luvun klassismia edustava Karhulinna, Sitä sivusi rautatien linjaus ja alueen 

reunalle rakennettiin funkistyylinen upea rautatieasema (1937) ja kaupungin 

linja-autoliikenteen keskus (1957 ja 2017). Niiden tuntumaan nousi myös uusi 

asuntoalue Porin Aravat, joka oli tarkoitettu erityisesti kaupungin monien teh-

taiden työläisille.
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Sodan jälkeisessä jälleenrakentamisvaiheessa arkkitehdit etsivät ideoita ratkai-

suilleen luonnosta ja alueen kulttuuriperinnöstä. Alvar Aalto näytti 1945 suun-

taa tälle muodille Rovaniemen asemakaavan laatimisessa. Laajaa kuuluisuutta 

saavuttanut Poronsarvi-kaava on saanut nimensä kartalle piirtyvästä hahmosta; 

viheralueiden reunustamat liikennealueet muistuttavat poron sarvia ja rajaa-

vat samalla kaupungin ydinaluetta, joka yhdessä Ounas- ja Kemijokien kanssa 

hahmottuu poron pääksi. 1950-luvulla rakennettu ja yhdeksi Suomen kansal-

lismaisemaksi luokiteltu Tapiolan puutarhakaupunki perustuu kansainvälisessä 

kaupunkisuunnittelussa 1930-luvulta asti kehitettyihin malleihin, joissa pieniä 

keskitettyjä kaupunkiyhdyskuntia perustettiin suurkaupunkien laitamille raken-

tamattomille alueille (88).

Porissa tällainen vanhasta ruutukaava-ajattelusta irtautumisen ja symbolisen 

tilankäytön idea toteutui uudella Riihikedon Aravien alueella. Aravien asema-

kaavan suunnitteli arkkitehti Jaakko Laaksovirta. Hänet valittiin Porin kaupungin 

arkkitehdiksi 1938. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi 1942–1945 Laaksovirran 

idean pohjalta tehdyn Riihikedon alueen uuden asemakaavan. Laaksovirta oli 

merkittävä uuden kaava-ajattelun edelläkävijä Suomessa.

Riihikedon Arava-alueen asemakaavan visuaalinen hahmo avautuu lintu-

perspektiivistä parhaiten. Asemakaavan rakennetta voidaan vertailla hahmo-

tulkinnan (spatial pattern analysis) menetelmillä Laaksovirran tunteman kau-

pungin vuoden 1931 vaakunan karhunpään hahmoon ja vaakunan hahmoa 

edelleen vertailla viikinkiajan ns. Karkun korun hahmoon. Yksinkertainen hah-

mojen vertailu neuraalisen hahmontunnistuksen summafunktiolla (89) osoit-

taa huomattavaa yhteensopivuutta. Jos vertailun parametreina ovat pituuden ja 

leveyden suhde, kapeanpään ulokkeen (kieli) esiintyminen, otsan kaarevuuden 

asteluku, kruunuhahmon esiintyminen, partakarvojen esiintyminen, kapean 

pään nenäreikien esiintyminen ja silmäkuoppien esiintyminen otsakaaren alla, 

yhteensopivuus on korun ja vuoden 1931 vaakunakarhun välillä 90 %. Korun ja 

Aravien asemakaavan välillä on 78 % yhteensopivuus. Vaakunakarhun ja Ara-

vien asemakaavan välillä yhteensopivuus on 83 %. Vaikka vertailu ei osoita 

100 % yhteensopivuutta, se osoittaa huomattavaa hahmojen yhdennäköisyyttä. 

Harvat ihmisten kasvokuvat ovat hahmotulkinnassa 100 % yhteensopivia, mutta 

kaikki ovat kuitenkin ihmisiä.

Viikinkiaikaisen Karkun korun 

kopio Kalevala Koru Oy:n 

tuotantona. Ketjun kiinnityskohta 

kuvan alareunassa.

Valokuva: Lasse Lovén.

Porin vaakunareliefi vuodelta 1959. 

Valokuva: Antti Suominen, rajaus Lasse Lovén.

Porin Riihikedon Arava-alueen asemakaava. 

Rajaus asemakaavakartasta.

Laaksovirran suunnitelmaan pohjautuva rakentaminen käynnistyi pienellä vii-

veellä, kun Aravien ensimmäinen 4-kerroksinen Luistinlinna valmistui 1947. Rii-

hikedon Aravien yhtenäinen kerrostaloalue Karhunpään ja Kouluporin alueen 

reunalla edustaa Suomen varhaista sosiaalisen asuntorakentamisen tuotantoa, 

joka käynnistyi 1940-luvun lopulla ja jatkui alueella koko 1950-luvun. Asunto-

tuotannon valtuuskunta (Arava) oli valtion elin, jonka tarkoitus oli saada asun-

totuotanto valtion lainatuella käyntiin erityisesti kaupunkitaajamissa.

Porilaiset kutsuvat aluetta nimellä Aravat. Sen asukkaan asuvat Aravissa. Alue 

kuuluu Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin 

(RKY). Kahdeksan seitsenkerroksisista pistetaloa sijaitsee paraabelin kaltaisella 

kaarella laajan keskuspuiston ympärillä. Seitsemän nelikerroksista asuintaloa 

puiston eteläpäässä kruunaavat Aravien sisäkehän. Kaarevat tiet Kiertokatu ja 

Presidentinpuistokatu rajaavat Aravien ydinkeskustan. Noiden katujen ulkoreu-

noilla on 3-kerroksisten lamellitalojen rivistöt, jotka kehystävät Aravien erikoista 

Porin keskustan ruutukaavasta poikkeavaa arkkitehtonista kokonaisuutta.

Merikarhu miettii: 
Arkkitehti Jaakko Laaksovirran työ Porin kaupunkikuvassa on merkittävä. Rii-

hikedon alueen esille nostaminen valtakunnallisen tason kulttuuriympäristönä 

on hyvin perusteltua. Laaksovirta suunnitteli myös joitain Riihikedon rakennuk-

sia ja asui itse suunnittelemassaan Pirtulinnassa. Hän tunsi hyvin kaupungin 

korttelien nimet ja katseli päivittäin kaupungin vaakunaa työpaikkansa seinällä. 

Hienoa, kun hän poimi tuon ikonisen karhunpäähahmon osaksi kaupungin 

kasvavan keskustan rakennetta. Tuon idean hän esitti jo muutamaa vuotta 

ennen A. Aallon Rovaniemen poronsarvikaavaa (1945). Hienoa oli myös, että 

kaupunginvaltuusto idean hyväksyi, vaikka se olennaisesti poikkesi aiemmasta 

tasaiselle maalle muutoin luontevasta ruutumallista. Kaavapiirroksessa oli vihre-

yttä, avaruutta ja kaarevia linjoja sekä lupaus terveellisestä ja turvallisesta ympä-

ristöstä lapsille ja vanhuksille. Lisäksi siinä oli jotain selittämätöntä hohtoa, joka 

mittasuhteiltaan ja hahmoltaan vaikutti tutulta ja varmaankin rohkaisi päättäjiä 

vaistovaraisesti myönteiseen ratkaisuun. Pori oli tässäkin asiassa suomalainen 

edelläkävijä.
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paikaniMet – Viesti 
Menneisyydestä

Sastamala tunnetaan kirjakaupunkina, jolla on pitkä historia 

kirjallisen kulttuurin edelläkävijänä. Ensimmäinen Suomessa 

painettu suomeksi kirjoitettu ”kirja” julkaistiin täällä (90, 91). 

Kirjan arvostus näkyy myös ympäri kaupunkia sijoitetuissa 

kivikirjaveistoksissa. Veistosten aforismit ovat kaupungin 

asukkaiden ideoimia. 

Veistos: Kirjakivi II – Veli-Pekka Bäckman Sastamala 2007. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Kokemäenjoen varrella paikannimet kertovat paljon seutukunnan elämästä. 

Täällä nimet kuvaavat paikan luontoa, mutta myös alueen taloudellista ja kult-

tuurista merkitystä nimen antaneen yhteisön näkökulmasta ja osana kansainvä-

listä verkostoa. Nimet myös muuttuvat ja muuntuvat kielen kehityksen, mutta 

myös näkökulman vaihtumisen myötä. Se mikä aiemmin oli pyhää ja arvokasta 

saattaa maallisen ja henkisen ylivallan muuttuessa kääntyä pahaksi ja paheksu-

tuksi. Paikannimet voivat sisältää myös pelotteen, jolla halutaan suojata paikan 

arvoja tai mitätöidä niitä. Nimen antajan tavoite heijastuu paikan nimessä.

Kulttuurin muutokset näkyvät karttojen nimistöissä. Jokivarren nimet ovat kult-

tuuri- ja kauppayhteyksistä johtuen usein sekakielisiä; osa nimestä on peräisin 

saksasta, friisistä, ruotsista, virosta, latviasta, liettuasta tai jopa latinasta. Tyypilli-

sesti nimi rakentuu siten, että siitä osa on suomesta ja toinen osa jostain edellä 

mainituista vieraista kielistä ja yhdistelmä sitten muunnettuna ja väännettynä 

jokivarren heimojen kielen äänneasuun. Nimien etymologiaa on yritetty vaihte-

levalla menestyksellä selittää kirjoitetuissa dokumenteissa 1800-luvulta alkaen. 

Kokemäenjoen kokonaiskuvan ja pitkän aikavälin luonnon ja kulttuurin muu-

toksen tarkastelu antaa mahdollisuuden osallistua tuohon kiintoisaan nimien 

tulkinnan prosessiin. Tässä ei kuitenkaan syvennytä nimien äännetekniseen 

analyysiin. Se jää kielitieteen harrastajien ja oppineiden  pohdittavaksi.

Seuraavassa esittelemme joitain merkitykseltään unohtuneita paikannimiä, jotka 

ovat käytössä Kokemäenjoen yläpuolisten järvien alueella ja itse ison joen var-

rella Merikarhun Kierroksen kohteissa. Niiden etymologian pohdinta avaa hie-

man tämän tarinan kulttuurista kokonaisuutta. Esitämme nimet joen yläjuok-

sulta alkaen ja päätyen nykyisen meren rantamille.
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Vianvuori, Wiasvuori, Viasvesi. Nuo kolme Via-alkuista paikannimeä ovat 

syntyneet osana Kokemäenjoen suurta tarinaa ja sitovat yhteen koko tarinan 

ytimen. Vianvuori on Rautaveden pohjoispäässä Sastamalan Karkussa sijaitseva 

koko jokilaakson korkein vuori. Sama vuori, joka ensimmäisenä nousi Yoldia-

meren pinnan yläpuolelle, kun iso jää täällä suli. Kartassa sen nykyisenä nimenä 

on Jyränvuori. Nimi viittaa ukkosenjumalan asuinpaikkaan. Paikalliset kutsuvat 

sitä nimellä Viranvuori. Nimellä on yhteys vanhaan metsästäjien kielen käsittee-

seen virkatie eli eräpolku (83). Eräpolku oli vakiintunut pyydysten sijoitusreitti, 

joka oli omalla tavallaan pyhä eli rauhoitettu muilta metsästäjiltä.

Harjavallan nykyisen Hiittenharjun korkeimman osan vanha vielä 1800-luvulla 

käytetty nimi on ollut Wiasvuori. Hiittenharjua asutettiin jo noin 4000 vuotta 

sitten. Harjulla on asuinpaikkojen lisäksi useita komeita varhaisen metallikau-

den hautaröykkiöitä (Pohjolan Pyramidit). Harju oli muinaisten kalastajien ja 

metsästäjien tärkeä tukikohta. Sen ohi kulki Kokemäenjoen vesiväylä ja myö-

hemmin maitse harjunreunaa seuraten kauppapaikkojen ja hallintokeskusten 

välinen kulkutie (Huovintie). Vieläkin Harjavallan Hiittenharjun juhlavaa puna-

kylkistä männikköä voidaan kutsua pyhäksi metsäksi.

Meren rannalla nykyisen Kokemäenjoen suun eteläpuolella on merenlahti 

nimeltä Viasvesi. Lahdelta oli pitkän aikaa (vv. 3200–800 eaa.) vesitieyhteys 

Kokemäenjoen suulle. Tuon väylän umpeuduttua merenkulkijoiden veneet 

ja myöhemmin laivat ovat käyttäneet lahden perukassa olevan niemekkeen 

takaista lahdelmaa suojapaikkana, kun luodetuulet tai kakotuulet ovat vaikeut-

taneet purjehtimista ennen Trilloorin ja Kuuminaisten niemen kiertoa Kokemä-

enjoen suulle matkatessaan.

Via = pyhättö, rauhoitettu paikka tai kohde (latina, muinaisskandinavia ja mui-

naisfriisi, 92 ja 93). Sana on latinasta johdettu yleisnimi kauppapaikoille ja rei-

teille. Nuo paikat olivat yhteisöjen välisin sopimuksin tai hallinnon voimakei-

noin rauhoitettuja kaupankäynnin ja liikkumisen turvaamiseksi.

Karkku. Muinainen Kokemäenjoen reitin latvaosan kauppapaikka ja valkama 

Rautaveden pohjoispäässä. Turkisten ja riistalihan kaupan tukikohta. Entinen 

kunta Sastamalan kaupungissa. Karkku on myös tuotenimi, joka rautakau-

della annettiin Karkun seppien takomille joutsenkaulaisille tulusraudoille 

(kuva sivulla 98).

Vanhoissa 1600–1700-luvun kartoissa paikkanimenä on Karchu, Karcu, Karku. 

Paikannimi sijoittuu kartoilla Sastamalan vanhan Pyhän Marian kirkon pai-

kalle.

Kansainvälisessä merikielessä kargo, cargo = rahti. Selkämeren etelärannikolla 

esimerkiksi Kustavissa satamalaiturin arkkujen kiveyksestä käytetään nimitystä 

karkku (94). Laivojen lastit laskettiin karkulle, josta jatkettiin maakuljetusta. Kar-

kulta lasti nostettiin laivaan.

Vanhassa saksan kielessä on yhdyssana Cartgut, joka tarkoittaa kartusiaani-

munkkien pitämää taloa tai majaa (95). Ennen ruotsalaisvalloitusta Sastamalan 

vanhan kirkon paikkaa käytettiin varmaankin satoja vuosia kauppapaikkana ja 

sen rakennuksia varastoina. Usein kauppasaksoilla oli apunaan vaeltajamunk-

keja, jotka auttoivat paikan rauhan pidossa ja vartioinnissa. Kartusiaanimunk-

kien talon nimitys Cartgut kuulostaa kovin samanlaiselta kuin siitä mahdollisesti 

ruotsin kielen kautta väännetty suomen kielen nimiö Karkku.

Kartusiaanisen sääntökunnan perusti Rooman Katolisen kirkon yhteyteen sak-

salainen Bruno Kölniläinen vuonna 1084 (96). Kartusiaanien motto oli lati-

nankielinen lause Stat crux dum volvitur orbis, joka tarkoittaa: Risti on vakaa, 

vaikka maailma muuttuu. Maailman muuttumisen ymmärtäminen oli varsin 

avarakatseista ajattelua 1000-vuotta sitten. Edelleenkin se on keskeinen oivallus 

kestävän kehityksen strategiassa.

Bruno Kölniläinen kuvataan tauluissa usein ristin tai kirjan kanssa (96). Sas-

tamalassa kirja on vieläkin melkein jalustalle nostetun idolin asemassa (Kuva 

s.128). Kuolemansa jälkeen Bruno haudattiin pienen Santa Marian (Pyhä Maria) 

erakkomajan hautausmaalle Italiaan. Hänet julistettiin Italiassa Calabrian alueen 

sekä Saksan suojeluspyhimykseksi. Italian kielessä Bruno on karhun lempi-

nimi. Pyhän Brunon nimi tarkoittaa samaa kuin suomen kielessä Pyhä Karhu. 

Munkki Bruno ja hänen saksalainen sääntökuntansa voivat olla varhaisin yhteys 

1000-vuotta sitten esiin nousseelle karhuidolin hallinnolliselle käytölle Koke- 

mäenjoen varrella.



134

Merikarhun kierros

135

Kartusiaanien ristisymboli (73).

Sastamalan Pyhän Marian kirkon katolla oleva risti. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Kartusiaanien ristisymboli on huomat-

tavan yhtenevä Sastamalan Pyhän 

Marian kirkon harjalla olevien hyvin 

vanhojen ristihahmojen kanssa. Ero-

tuksena on kartusiaanien taivasta 

kuvaavat seitsemän tähteä, jotka tuo-

vat mieleen Otavan eli Ison Karhun 

tähdistön. Pyhän Marian ristin iso-

ssa ympyrässä on neljä pienempää 

ympyrää, joista isomman kehän ul-

kopuolelle suuntaa kolme uloketta. 

Ne kuvaavat mahdollisesti neljää 

evankeliumia tai lähetystyötä tekevää 

evankelistaa, jotka levittivät kristikun-

nan pyhän kolminaisuuden pelastus-

sanomaa ulkopuoliseen maailmaan 

(72).

Mielenkiintoisen sivujuonen Kokemäenjoen karhutarinaan tuo toisen Pyhän 
Brunon traagisesti päättynyt ristiretki Liettuaan ja myös hänen yhteytensä Ruot-
siin. St. Bruno of Querfurt oli benediktiinimunkki, jolla oli vahvoja tukijoita Sak-
sin keisarin ja Rooman Paavin hoveissa.  Tämän St. Brunon suunnitelma 1000-
luvun alun pakanamaiden käännytyksestä nosti pääkohteeksi muinaisen Puolan 
ja Liettuan (97, 98). Hänen kerrotaan lähettäneen edustajansa Ruotsiin, mikä 
osaltaan johti noin vuonna 1008 Ruotsin kuninkaan Olavi Sylikuninkaan (alias 
Olof Skattkonung) kääntymiseen kristinuskoon ja anglo-saksilaisten lähetys-
munkkien rekrytointiin pakanoiden käännytysprojektiin (99). Lähetysmunkkeja 
Ruotsin kuninkaat tulivat tarvitsemaan sekä Ruotsin alamaisten että tulevien 
valloitusalueiden kansojen käännyttämiseen. Ensimmäinen ristiretki muinaisen 
Suomen länsirannikolle tehtiin tarinoiden mukaan noin 1150. Mukana kerrotaan 
olleen myös St. Brunon oppeja seuranneita lähetysmunkkeja. Tarina Kaalimaalta 
(Britannia) kotoisin olleesta piispa Henrikistä liittynee tähän kokonaisuuteen.

Tyrvää. Tyrvää on entinen kunta nykyisessä Sastamalan kaupungissa. Kunta 
sijaitsi Tyrväänkoskien, Vammaskosken ja Vammalan niemen ympärillä. Åbo 
Domkyrkan Svarta Bok esittää vuonna 1455 kirjoitetun kirjeen, jossa paikasta 
käytetään nimitystä Törffwende (100). Myöhemmin 1600–1700 luvun kartoissa 
paikan nimenä on Tyrwis tai Tyrwes. Nimi koostuu kahdesta osasta, joista 
ensimmäinen Tyr tai Torf eli Törff on saksaa ja tarkoittaa porttia. Wende tai 
wes tarkoittaa vettä tai järveä. Tyrvää ja erityisesti Kokemäenjoen alkupiste Tyr-
väänkoskilla oli järvivesien portti silloin, kun ensin Litorinameren lahdelta ja 
myöhemmin Kokemäenjoelta noustiin sen yläpuoliselle järvijaksolle Liekovesi-
Rautavesi-Kulovesi. Nimi lienee omaksuttu saksalaisilta kauppiailta ja muun-
nettu sitten ruotsin kautta nykyiseen suomeen.

Vammala. Vammaskoski on koski Kokemäenjoen yläpuolisten järvien Lieko-
veden ja Rautaveden välissä. Kosken putouskorkeus oli 1,5 m ennen Vammas-
kosken kivenperkausta ja Hartolankosken padon rakentamista Tyrväälle. Koski 
oli muinainen sisämaan ja rantamaiden heimojen rajakoski. Sisämaan heimon 
tunnuksena oli joutsen, jonka nimi saksan kielessä on schwan, englannin kie-
lessä swan ja ruotsin kielessä svan. Mala on yleinen loppupääte paikannimille, 
jotka usein kuvaavat somerikkorantamaata (esim. Sastamala, Puumala, Unta-
mala, Roismala) (101). Latvian kielessä on käytössä vielä vanha sana mala, joka 
tarkoittaa reunaa, rajaa, lievettä tai rantaa. Sekakielinen Svanmala yhdistää jout-
senheimon ja sorarantaisen niemen ja samalla ilmaisee joutsenheimon eli vaa-
nien alueen rajan. Voisimme sanoa, että nimi Vammala on muistuma paikasta, 
jonka tarkoitus oli osoittaa Joutsenheimon niemeä eli Vaanien rantaa. Vammas-

kosken nimen kehittyminen takautuu yhdistelmään Svanmalankoski.
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Liekovesi. Lie = alapuolinen, alisen asukas, kalmo (muinaisskandinavia), 

lee = tyyni, suvantovesi, kosken alapuolinen vesi.  Näiden käsitteiden ja järven 

maantieteellisen sijainnin perusteella voimme tulkita Liekoveden nimen tar-

koittavan käsitettä Alavesi, Alajuoksun vesi. Toinenkin tulkinta voidaan esittää. 

Muinaisnorjassa on käsite lik = ruumis, vainaja (102). Se esiintyy murreversi-

oina paikannimissä Lifjell eli Lie-fjeld Etelä-Norjan Telemarkin eteläreunalla 

erään tunturin nimenä (103). Tuo käsite esiintyy myös Kokemäenjoen ala-

juoksulla Ulvilan Liikistön muinaisen hautausmaan paikannimenä. Tyrvään 

koskien molemmin puolin on suuri muinaisten hautakumpujen alue, jonne 

vainajia tuotiin lähialueelta vesien yli. Vastaavaa hautausmaata ei tunneta Vam-

maskosken reunamilta. On mahdollista, että Liekovesi sai nimensä vainajien 

kuljetusväylänä (Lie-gå-wes). Suomessa sitä voidaan verrata paikannimeen 

Lieksa, joka perimätiedon mukaan on toiminut Pielisjärven rantojen vainajien 

hautauspaikkana.

Kokemäenjoki – Kumo älv. Joen nimi on vanhoissa kartoissa Cuma, Cumo, 

Kumo. Historioitsijat ovat arvelleet, että nimi Kumo voisi tarkoittaa merkki-

tulta tai vartiotulta ja nimi olisi otettu käyttöön ruotsalaisten maahanmuuttajien 

kielestä noin 1200 jaa. Samaa käsitekokonaisuutta olisi merimerkki kummeli 

= kummel (ruotsi). Kielen tutkijat ovat arvuutelleen joen ja Kokemäen kylän 

nimien etymologiaa useinakin versioina lähtien kala-apajista ja pyydysten 

kokemisesta (63). Noiden nimien tarina avautunee kuitenkin parhaiten yksin-

kertaisella aikaan sidotulla luonnonolojen tarkastelulla ja vanhojen karttojen 

avulla.

Selvää lienee, että joella on ollut nimi jo paljon ennen kuin Ruotsin valta 

vakiintui jokilaaksossa. On perusteltua ajatella, että joelle annettiin nimi jo 

silloin, kun Liekovedestä muodostui järvi ja sen vedet alkoivat virrata Hiuk-

kasaaren kalastaja-asumusten ohi mereen. Joella oli varmaankin nimi myös 

silloin, kun suolainen meri ulottui Kokemäelle Pahringinkosken suvantoon. 

Tuo jälkimmäinen ajanjakso oli noin 3000 eaa. Joessa oli Kokemäen silloisen 

merivalkaman yläpuolella yli 30 kohisevaa koskea. Kosket olivat Litoriname-

ren aikaan sattuneen lämpimän ilmastojakson aikana avoinna ja höyrysivät 

talvellakin.

Kokemäen Pyhänkorvan koski höyrysi avoimena talvella 

vuonna 1920. Kosken partaalla kohosivat Pyhänkorvan 

uhrilehdon korkeat kuuset. Pyhänkorvan kuuset on 

nykyisin rauhoitettu luonnonsuojelukohteena. 

Valokuva: A. Eriksson - Kokemäki-Seuran kuva-arkisto.

Ruotsin vallan ajan kartoissa käytetty ruotsinkielinen nimiversio Cumo å tai 

Kumå tarkoittanee avoimena vaahtoavaa lämmintä virtaa. Skumå = vaahtoava 

joki (muin. skand, norja, tanska). Nimi voi juontua myös skandivaikutusta pal-

jon vanhemmasta keskieurooppalaisen muinaisgaelin merenkulkuun liittyvästä 

termistä cum (104) = loppu, pää, pitopaikka, joka voitiin antaa merellisen soutu/

purjehdusmatkan päätepisteelle kuten valkamalle tai syvälle mantereen sisään 

ulottuvan merenlahden pohjukalle.

Olaus Magnuksen pelkistetyssä ja symbolikuvin täydennetyssä Carta Marina 

-kartassa vuodelta 1539 paikannimi Cumo on sijoitettu joen suun eteläpuolelle 

Kuuminaisten niemen kohdalle meren rantaan. Sen vieressä loimuavat merkki-

tulen lieskat meren rannassa. Kaikissa tuntemissamme 1600-luvun ja 1700-luvun 

alun kartoissa Kuma, Kumo ja Cumo on sijoitettu kylämerkinnällä jokisuuhun 

joen pohjoispuolelle likimain nykyisen Ulvilan kohdalle. Vasta ruotsalaisten 

kartta 1747 ja saksalaisten piirtämä kartta 1793 sijoittaa Cumo -paikannimen 

sinne, missä nykyisin on Kokemäen kaupungin keskus.
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Joen nimi muuttui Kokemäenjoeksi paljon myöhemmin. Tuo nimitys tuli käyt-

töön, kun hallinnossa otettiin jälleen käyttöön suomen kielen nimistöä. Koke-

mäen kuninkaankartanosta hallinnoitiin jokivarren liikennettä, kauppaa ja veron- 

kantoa, joten sillä oli oikeus ja mahdollisuus nimetä myös valvomansa jokireitti 

Kokemäen joeksi.

Kokemäki. Joen kosket olivat arvokkaita kala-apajia jo kivikauden ihmisille. 

Niiden partaille kokoonnuttiin ja asumuksia vakiintui. Vuosien saatossa muo-

dostui kyliä. Koskenniskalle muodostuneita rantakyliä oli syntynyt aiemmin 

Tyrväälle, Kiikkaan, Keikyälle ja Huittisiin. Joen kehityksen myötä kyliä syntyi 

myös Harjavallan ja Nakkilan koskien partaille. Yksinkertaisin ympäristöperus-

teinen selitys Kokemäen suomenkieliselle nimelle on kylän sijainti Pyhänkorvan 

Koskenmäellä tai Koskenniskalla.

Ruotsalaiset kirjurit ja likimain kaikki ulkomaiset kartantekijät ovat vääntäneet 

Kokemäen kylän nimen oudoiksi versioiksi Kockenaki (Belgia 1650–60), Kal-

kinelki (ranskalainen kartta 1666), Kokineki (ruotsalainen kartta 1680 ja 1688), 

Kekineki (ranskalainen kartta 1742), Kokineka (ruotsalainen kartta 1700-luvun 

loppupuoli), Kokincki (ranskalainen kartta 1700-luvun lopulta). Nimiversioilla 

on ilmeisesti tavoiteltu kansan käyttämää nimitystä Koskenniska. Kaikissa näissä 

kartoissa Kokemäen kylä sijaitsee joen pohjoispuolella joen mutkassa paikassa, 

joka on likimain vanhan kirkon sijaintipaikalla ollut saari lähialueineen.

Jos Kokemäki haluaa käyttää nimestään ruotsinkielistä versiota, niin 1700-luvun 

kartantekijöiden käyttämä ja sitä kautta vakiintunut nimi Kumo on hyvä valinta. 

Sen alkuperäinen merkitys oli kuitenkin itse Kokemäenjoki.

Pitkäpäälä ja Pälpälä. Kokemäellä nimiä Pälä ja Päälä käytetään joen reu-

noille rakennettujen tulvapatojen nimikkeenä. Sastamalan Karkussa uusi kivi-

kirkko on rakennettu pyhälle harjanteelle, joka on Riippilänjärven ja Rautave-

den välissä komealla maisemapaikalla. Siinä pälä on muuntunut rii-liitoksen 

kanssa muodostuvan yhdyssanan lausumiselle helpompaan pilä-muotoon. Nimi 

tulee saksan kielestä, jossa sana Palle tarkoittaa harjannetta tai patoa (95).

Merstola. Harjavallan kaupungissa Merstolan kylä sijoittuu Kokemäenjoen 

etelärannalle ennen Lammaistenkosken patoamista paikalla kuohuneen kos-

kijakson puoliväliin entisen Havinginkosken suvantoalueelle. Merstolasta on 

vanha hyvä maantieyhteys Kokemäen Kuninkaankartanoon ja Hiittenharjun 

reunaa kulkevaa tieuraa pitkin Köyliön kartanoon. Merstola oli luonteva paikka 

merivalkamalle ja liikenteen tarkastuspaikalle (tullin edeltäjä) silloin, kun meri-

kauppiaat vielä pääsivät nousemaan veneillään Havinginkosken suvantoon. 

Kun kauppalaivat myöhemmin jäivät Pirilän kosken suvantoon Lammaisiin, ne 

siirsivät lastinsa maakuljetukseen kärryille. Myös kärryrahti oli hyvä tarkastaa ja 

tullata Merstolassa ennen, kuin kauppiaat pääsivät jatkamaan kohti Kokemäen 

markkinapaikkaa.

Meren = kiinnittää, ankkuroida (friisi, merenkulkijan hollanti), talas = vene-

paikka, rantahuone (suomi), tol= tulli (friisi, hollanti). Merstola nimi on johdan-

nainen merenkulkijoiden tarkoittamasta meriliikenteen valkamasta tai meritul-

lista.

Hankreeti. Vanhoissa kartoissa Hangred. Saksalaisten merikauppiaiden antama 

nimitys Harjavallan Merstolan alapuolen rantamalla ja myös Porin Lattomeren 

reunalla olevalle ankkuripaikalle.

Hangen (merenkulkijan saksa) = kiinnittää, ripustaa. Hangar (saksa) = hangaari, 

varasto, halli. Reede (saksa, 95) = ankkuripaikka, sataman suu, ulkosatama, Red 

(tanska) = suojasatama, suojainen ankkuroitumisalue sataman edustalla, sata-

maselkä. Redillä laivat odottavat laituriin pääsyä tai purkavat ja lastaavat.

Harjavalta. Nimi on aiemmin liitetty sotaväkeen ja varuskuntaan. Voimme olet-

taa, että ensin Merstolassa ja myöhemmin Lammaistenkosken rannalla on aika-

naan ollut jonkinlainen varuskunta, joka valvoi koskien kalapaikkojen ja suvan-

noissa olleiden merivalkamien rauhaa sekä Kokemäenjoen kauppaliikennettä.  

Jotkut nimistöntutkijat ajattelevat, että paikannimet on usein annettu henkilön 

nimen perusteella. Tähän ryhmään kuuluu nimitarina, jonka mukaan nimi Har-

javalta on germaaninen laina, joka on alun perin ollut jonkun sotaherran hen-

kilönnimenä ja sittemmin vakiintunut paikannimeksi (105). Nimen lähtökohtana 

olisi kantagermaanin kaksiosainen harvinainen miehennimi Harja-walða (myö-

hemmin Harald).
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Orjapaasi. Kun edellä johdimme Harjavallan nimen kehitystarinan muinaisen 

sanskriitin ja sen germaanijohdannaisen kautta, niin saman voimme tehdä Koke-

mäen Orjapaadenkalliolle. Tiedämme, että Orjapaadenkallion laelle oli prons-

sikauden alkuvaiheessa lähes 3500 vuotta sitten haudattu merkittävä henkilö. 

Löydösten ja hautaustavan (arkku) perusteella voimme päätellä, että tuo henkilö 

on ollut mahdollisesti balttiasta tänne tullut maahanmuuttaja, kauppias tai ase-

mies. Noista lähtökohdista vainaja voisi olla germaanista alkuperää. Mahtimie-

hen hauta on ollut kallion ympärillä asuneille kokemäkeläisille pyhä paikka. 

Sen reunoille on haudattu väkeä vielä rautakaudellakin. Paikan nimeksi sopii 

silloin Itämeren suomalainen Aarjapaasi, jonka ruotsalainen versio on Årjapaasi 

ja suomalainen versio siitä johdettuna Orjapaasi. Nimen merkitys suomeksi on 

siis Pyhä kallio.

Nakkila. Nykyisen Nakkilan vaiheilla Kokemäenjoen varrella asuttiin jo 

1300-luvulla. Jokivarressa oli Nackla -niminen talo. Jo 1400-luvulla paikan nimi 

kirjoitettiin muodossa Nakkila eli ruotsiksi Nackeby.

Nimen kantaosan etymologia on kuitenkin jäänyt epäselväksi. Luontevin läh-

tökohta nimelle on ruotsin kielen nacke tai tanskan kielen nakke = niska. Se 

voisi liittyä paikan sijaintiin, kosken partaalla eli niskalla. Selvimmin koski oli 

1400-luvulla Nakkilan maisemassa Lammaisissa, jossa silloin kohisi pitkä kuo-

huva koskijakso. Lammaisten koski ja sen suvannon kalapaikat olivat Ulvilan 

vanhan kaupungin keskeinen luonnon rikkaus. Sen partaalle muodostui pysy-

vää asutusta kalastuksen myötä varmaankin jo satoja vuosia aiemmin kuin Ulvi-

lan kaupunki perustettiin v. 1365. Kun Nakkila muodostettiin Ulvilasta omaksi 

kunnaksi 1861, kunnan nimeksi tuli Koskenniskan eli Niskalan vanha sekakie-

linen nimi eli Nakkila.

Ulvila – Friitala. Ulvilan nimi on ruotsiksi Ulvsby ja nimen vanha versio oli 

Ulfsby. Nimen antajat lienevät olleet ulkomaisia kauppiaita, jotka rantautuivat 

Kokemäenjoen suulla ennen kuin nousivat jokea ylöspäin Penttalaan ja Lam-

maisiin. Ulvilassa toimi saksalaisperäinen kiltalaitos jo ennen ruotsalaisten 

toteuttamaa jokisuun valloitusta 1100-luvun puolivälissä. Tämä viittaisi kaupun-

gin nimen saksankieliseen alkuperään wolf = susi. Ulvila olisi sekakielinen nimi, 

jossa saksan kielen susi muuntuu ruotsinkielen ulv-sudeksi ja saa suomalaisten 

paikannimien yleisen -la päätteen. Jokisuun kutsumista Susikyläksi voi hyvin 

ymmärtää saksalaisen merikauppiaan näkökulmasta.

Kustaa Killisen piirustukseen perustuva kaiverrus Harjavallan Hiittenharjun 

eteläpäässä sijaitsevan entisen Wiasvuoren, nykyisen Matinharjun röykkiöistä 1877 (106). 

Niitä on kutsuttu nimellä Pohjolan pyramidit. Piirustuksessa kiinnittää huomiota kiviraunioiden 

jyrkästi kohoava muoto ja niiden ympärillä olevien puiden alaoksien 

puuttuminen ikään kuin pyhien lehtojen karsikkona.

Vanhoissa asiakirjoissa Harjavallan nimiä ovat mm. Hariawalta, Harianwalta 

(kylä) vuodelta 1429 ja Harieualla (koski) 1469.  Merenkulkuun liittyvä nimen 

selitys lähtee saksan kielen käsitteistä harren = odottaa ja wald = metsä. Lai-

vat joutuivat odottamaan Merstolan suvannossa ja myöhemmin Lammaisten 

lahdella Kokemäenniemen harjumännikön reunassa, kun kauppiaat kuljettivat 

tavaransa maitse tai pienemmillä jokiveneillä jyrkän ja voimallisen koskijakson 

yläpuoliselle osuudelle kohti Kokemäen markkinapaikkaa

Viimeisin paikan hahmoa ja merkitystä korostava nimenselitys lähtee sanasta 

arya, joka on sanskriittia (107). Sen johdannaisia ovat saksan sana arisch ja 

viron sana aarja. Nuo nimiöt alkukielessä ja sen johdannaisissa tarkoittavat jaloa 

ja pyhää. Yhdessä saksan kielen sanan wald (= metsä) kanssa nimi Harjavalta 

voidaan tulkita suomalaiseksi versioksi germaaniselle käsitteelle pyhä metsä. 

Harjavallan punakylkisen upeat mäntykankaat Hiittenharjulla ja sen ympärillä 

on helposti miellettävissä Pyhäksi metsäksi.
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Toinen vähän aikaisempaan ajanjaksoon liittyvä nimeämismahdollisuus perus-

tuu viikinkiajan laivojen keulahahmoon, joka on mahdollista tulkita suden 

pääksi. Merisudella oli rantarosvon maine.  Jos Ulvilassa oli viikinkien tuki-

kohta, kuten voimme olettaa, niin rantarosvojen kylälle on myös tätä kautta 

ymmärrettävä selitys.

Friitala on nimensä (frii = vapaa, talas = venevalkama) mukaisesti ollut aika-

naan vapaasatama, jossa merikauppiaat ovat voineet turvallisesti rantautua ja 

viipyä tarvittaessa talvenkin yli.

Hiittenmäki. Porin Viasvedenlahden tuntumassa vanhan Raumantien var-

rella Kirkkokankaan diabaasiharjanteen länsipuolella on soraharjanne, jolla on 

kymmenkunta kiviröykkiötä korkeustasolla noin 25 m mpy. Harjun nimi kuvaa 

samanlaista ympäristöä kuin Harjavallan Hiittenharju. Merikarhun Kierroksen 

varrella Leistilänjärven ja Lattomeren välisellä kannaksella on Kokemäenjoen 

laakson hiisigalleriaa täydentävä Hiittenkallio. Hiisi on suomalaisen mytolo-

gian pyhä metsikkö tai muinaisuskon tuntema hyvä haltija (63), jonka Rooman 

kirkko julisti pahikseksi.

Olipa siellä puut punaiset,

puut punaiset, maat siniset,

lehot lemmenkarvalliset…

(Kanteletar, runo Hämehen kävijä)

Hiidestä johdettu kirosana on hitto tai hittolainen. Ihmiseen liitettynä hiisi tarkoit-

taa pakanaa; pakana = heathen (englanti), Heide (saksa, 95), hedning (ruotsi). 

Näin johdettuna Hiittenmäki paikannimenä merkitsee vanhan pakanakansan 

korkealle arvostamaa pyhää metsää, kunnioitettua hautapaikkaa tai kulttipaik-

kaa. Porin Viasvedenlahden Hiittenmäessä ja sen lähimaisemassa todentuvat 

kaikki nuo ominaisuudet. Sieltä on löydetty kivikauden asuinpaikkoja, sinne on 

haudattu melkoinen joukko pronssikauden muinaisia pakanoita ja harjun metsä 

on parhaimmillaan juhlavan kaunista punakylkistä männikköä, samanlaista kuin 

Harjavallan Hiittenharjulla.

Räyhät. Räyhien luotoryhmä on karikkoinen, usean matalan luodon muodos-

tama Viasvedenlahden portti. Myös Reposaaren ja Lampaluodon välissä on 

Räyhien väylä. Räyhän kivi puolestaan on kalastajien tuntema ikoninen siirto-

lohkare Viasveden lahden pohjassa Makholman ja Säpin puolivälissä Räyhien 

luotojen eteläpuolella. Viasveden lahti alkaa Räyhien luodoista. 

Räyhien nimistä on useita selityksiä. Saksasta johdettuna Rauhe = sulkasato, 

Schäre = kari, luoto eli luotoryhmä, jossa merilinnut oleilevat sulkasadon aikaan 

(95). Toinen heikommin perusteltavissa oleva versio on Räuchschäre = savu-

merkkisaari. Kolmaskin mahdollisuus on johtaa Räyhä sanaparista Raubschäre 

= rosvojen kari.

Ulkoluodoilla pesii lintu nimeltä räyskä = Raubseeschwalbe (saksa) eli meriros-

votiira. Räyskän ääni voi myös olla Räyhien karien onomatopoeettinen alku-

lähde kuten eestin kielessä nimen alkuperä tulkitaan (108): Räyskän tyypillinen 

kutsuääni lennossa on karhean voimakas rräy -rääkäisy. Eestin kielessä räyskä 

on = räusktiir tai räusk, mutta myös röövtiir = rosvotiira, jota nimitystä käyte-

tään myös saksan kielessä. Ruotsin kielestä johdettuna rausskär = ulkoluoto, 

ulkokari. Yhdistelmänä edellisistä toteamme, että Räyhien nimen alkuperä liit-

tyy ulkoluotoon, jolla vesilinnut parveilevat sulkasadon aikana ja jolla luodoilla 

isännöivän räyskän ääni kaikuu kalastajan korvissa kalarosvon karheana rääky-

misenä.

Porin Viasvedenlahden 

suulla merestä kohoavat 

hitaasti Räyhien luodot. 

Valokuva: Jan Eerala.
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karVaisen karhukansan 
Veriset jalanjäljet
Karhuista, niiden metsästäjistä ja metsästyksen rituaaleista kerrotaan tarinoita, 

joista toiset ovat tosia ja toiset taas ovat muuten vain hyviä tarinoita. Liek-

san takamailla Kaksinkantajan kylässä 2000-luvun alussa asunut erämies Väinö 

Heikkinen (1922–2011) on kertonut aidoista kohtaamisista karhun kanssa (109). 

Hän oli ampunut 36 karhua. Hän säilytti kaatojen muistona 29 karhun kalloa 

maakuuhuoneensa seinälle rakentamallaan hyllystöllä. Hän pystyi kertomaan 

tämän kirjoittajalle jokaisesta kohtaamisesta yksityiskohtaisesti. Tarinoista ehkä 

huimin oli ensimmäisen karhun kaato.

Metsästäjä oli 15-vuotiaana poikana metsästämässä lintuja pystykorvakoiran 

kanssa. Aseena oli pienoiskivääri. Jossain vaiheessa koira kävi tutkimassa edessä 

olevaa kuusitiheikköä ja palasi sieltä kovaa vauhtia juosten kohti isäntäänsä. 

Koiran perässä tuli samaa vauhtia iso naaraskarhu. Koira pyörähti metsästäjän 

jalkojen taakse kuvittelemaansa suojaan. Karhu tuli suoraan kohti nuorta met-

sästäjää, joka ei lähtenyt pakoon vaan nosti pienoiskiväärin poskelle, tähtäsi ja 

laukaisi. Karhu kompuroi ja rojahti maahan metsästäjän jalkojen juureen. Nuori 

tarkka-ampuja tarkasti karhun ja huomasi, että oli osunut karhun vasempaan 

silmään. Tarinan päätyttyä saatoin tarkastaa kallon. Kallon vasemman silmän 

pohjaluussa oli luodinmentävä reikä. Luoti aivoihin pysäytti väkivahvan metsän 

kontion.

Porin karhuista ja metsästäjistä Porin kaupunginkirjaston Satakunta-osastolle on 

arkistoitu mielenkiintoinen kertomus. Sen kirjoitti maanviljelijä Arvo Uusitalo 

1984 (110). Hän oli hankkinut kirjoitustaitonsa kotikylän kansakoulun jälkeen 

Huittisissa Länsi-Suomen Kansanopistossa ja Kokemäen maamieskoulussa. 

Uusitalo kuunteli korva tarkkana isänsä, isoisänsä ja naapuritalojen isäntien 

muisteluksia Makholman ja sen lähialueiden karhuista ja niiden metsästyksestä. 

Onneksi suullinen kansanperintö ei tällä kerralla kadonnut toisin kuin monesti 

muutoin. Hyvämuistinen Uusitalo kirjoitti nuo tarinat paperille vanhalla kir-

joituskoneellaan 79-vuotiaana seniorina. Siinä hän antoi mahtavan esimerkin 

niille, joilla muistissa vielä on tuollaisia vanhuksilta kuultuja tarinoita todellisista 

tapahtumista.

Lieksalainen karhunkaataja 

Väinö Heikkinen esitteli 

kirjoittajalle toukokuussa 2005 

karhun kallojen kokoelmaansa. 

Makuuhuoneen seinähyllyssä 

hänellä oli 29 kalloa, joihin 

jokaiseen liittyi huima tarina. 

Merikarhun Kierroksen reitin 

varrella Karkussa kerrotun 

toisen tarinan mukaan karhun 

kallo asetettiin peijaisten 

jälkeen karhunkallopetäjään, 

joka sijaitsi Rautaveden 

ja Kuloveden välisessä 

vuolteessa Karhunsaaressa. 

Saari on Karkun vanhin 

luonnonsuojelualue. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Uusitalon kertomus kuvaa aikaväliä 1830–1860. Silloin Porin lounaiskulmalla 

Makholman, Preiviikin, Kuuminaisten ja Viasveden metsissä asusteli säännölli-

sesti karhuja. Niistä aiheutui vahinkoja metsälaitumilla kulkevalle karjalle. Kar-

hut tappoivat lampaita, lehmiä ja hevosia. Vuonna 1830 Kuuminaisten niemellä 

karhun tapporytäkässä kuoli myös yksi metsästäjä. Tämä ei tietenkään sopinut 

olemassaolon taistelussa sinnitteleville maanviljelijöille. Karhuja metsästettiin. 

Karhun kohdalla puhutaan kunnioittavasti kaadosta. Kaatopaikka muistettiin 

pitkään. Karhu kaadettiin kuin vihollinen sodassa. Sitä ei tapettu, lahdattu tai 

teilattu kuin häijyä rikollista. Karhun kaadon jälkeen pidettiin peijaiset tarkan 

rituaalikaavan mukaan. Lihat syötiin tai myytiin. Tarinamme aikaan karhun 

nahka yleensä myytiin Porin porvareille.

Karhujen metsästäjät olivat arvostettuja sankareita seudullaan. Heillä oli tietoa 

karhun käyttäytymisestä, kylmät hermot ja karhun metsästykseen soveltuva 

aseistus. Suusta ladattavan piilukon piti toimia. Jos ei, niin tilanne saattoi ryös-

täytyä ja muuttua karhunpainiksi. Vuosina 1830–60 Porin lounaiskulman ran-

nikon metsissä kaadettiin 14 karhua. Niistä kerromme tässä kolmen viimeisen 

karhunkaadon tarinan kunnioittaen Uusitalon yksityiskohtaista muistelmaa.
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Nuo kolme karhunkaatoa tapahtuivat vuosina 1842–1860. Vuonna 1842 kaadon 

teki Makholman torppari Viilunti, joka myöhemmin tunnettiin kulmakunnan 

kuuluisimman metsästäjän Kivinin Jussin isänä. Viilunti kaatoi yhdellä laukauk-

sella karhun karhunkierroksesta. Metsästäjän apuna oli kaksi metsätyömiestä, 

jotka kaatoivat ison puun karhun pesän takareunalle. Puulla oli tarkoitus estää 

karhua pakenemasta suoraan poispäin metsästäjästä. Tämä menetelmä oli ylei-

sessä käytössä karhunkierrokseen perustuvassa metsästyksessä. Kun karhu 

ei päässyt pakoon, se nousi yleensä seisomaan ja katseli ympärilleen. Silloin 

metsästäjällä oli hyvä tilaisuus ampua tappava luoti kontioon. Kaatopaikka oli 

Majan torpan ja Sillanpään talon välissä olevan tien puolivälissä tien eteläpuo-

lella olevan suuren kiven läheisyydessä. Tuota tietä kutsuttiin Makholmassa 

nimellä Karhujen tie. Likimain samalla paikalla torppari Viilunti kaatoi vuonna 

1846 toisenkin karhun.

Viasveden kylän Rantalan talon kolme lehmää oli karannut 1857 Klouvin rehe-

vän suoniityn laitumelta. Karhu hyökkäsi niiden kimppuun Suomisen torpan 

läheisyydessä olevan suuren kiven luona. Kolme kuokkamiestä oli työssä lähi-

mailla ja he kuulivat lehmien avunhuudot. Miehet lähtivät pelastamaan lehmiä 

kirveet kädessä. Karhu kuitenkin kääntyi pelastajia vastaa ja ajoi heidät pakoon. 

Karhu kouraisi yhden miehen pääkopan kynsiinsä ja päänahka irtosi silmille. 

Miehet hakivat suojaa yksinäisen männyn rungosta ja kiersivät sitä kirveitä heris-

tellen, kun karhu raivosi puun toisella puolen. Lopulta karhu kyllästyi ja meni 

menoihinsa. Miehet pääsivät palaamaan taloihin ja päänahkansa vahingoittanut 

Matti Tömyliin pestiin kotipolttoisella viinalla ja kylän puoskariämmät neuloivat 

päänahan takaisin paikalleen. Tuo karhu sitten vähän myöhemmin jäi Rantalan 

isännän rakentamaan karhuloukkaan (loukkupyydys), jossa syöttinä oli pala leh-

män lihaa.

Seuraava karhu teki ison pahan teon ennen kuolemaansa. Se tappoi peräti 

seitsemän Uusitalon lehmää, jotka pääsivät karkuun paimenelta Klouvin suonii-

tyltä. Rantalan isäntä pyydysti sen 1858 loukolla.

Tuon kaadon kunniaksi Rantalan isäntä järjesti suurimman ja ehkä kuuluisim-

man peijaisjuhlan, mitä Porissa on muistiin merkitty. Se kesti kaksi päivää, talon-

väki tarjosi leipää ja karhunlihaa. Puheita pidettiin karhun ja isännän kunniaksi. 

Maljoja kohoteltiin ahkerasti ja hurraa-huutoja kaiutettiin. Kutsutut vieraat toivat 

mukanaan omat viinakset. Kuokkavieraitakin tuli juhliin. Niistä juhlaväkeä eniten 

ilahduttivat Tuorsniemen kylän kolmen suutarin muodostama pelimanniryhmä, 

joka käytti itsestään nimeä Porin Pirut. Pelimanneja kutsuttiin koon mukaan. 

Lyhyin suutari oli Pikkupiru ja hän soitti viulua. Keskimittainen oli Piru ja hän 

soitti klarinettia. Pisin oli Isopiru ja hän soitti myös viulua.

Porin lounaisen merikulman viimeinen karhunkaato tehtiin 1860. Kulmakunnan 
metsästäjät tekivät yhden hurjan iskun Trilloorinkankaan karhunpesälle. Siellä 
kevättalvella asusti karhuemo ja kaksi pentua pesässään. Huolellinen valmis-
telu tehtiin. Siihen kuului reippaiden voimaryyppyjen nauttiminen sekä Kivinin 
Jussin, seutukunnan vihmerimmän metsämiehen luodikon lataaminen karhun-
tappopanoksella. Apumiesten kirveet teroitettiin. Vahvasti uhoten miehet lähes-
tyivät karhun pesää.

Joukon jatkona kulki keppikeihäällä varustautunut venäläinen, entinen sota-
mies. Hän oli tapahtumahetkellä talojen apuna kierrellyt kulkumies, joka tunsi 
nimen Sässä.  Nimensä mies oli saanut siitä, kun joku oli kutsunut häntä rys-
säksi ja huomannut, että mies ei siitä lainkaan pitänyt. Niinpä nimi muuntui 
ja miehestä tuli Sässä. Pesälle tultua viinaryypyillä rohkaistunut Sässä hyppäsi 
pesän reunalle, joka yllättäen petti ja mies putosi pesään. Äitikarhu kävi miehen 
kimppuun ja kamppailussa tämänkin miehen päänahka repesi. Kivinin Jussin 
pyssy ei lauennut ja monen yrityksen jälkeen se lopulta pamautti rajusti ja Jussi 
itse lensi takaviistoon pusikkoon. Luoti ei tietenkään osunut mihinkään.

Urheat metsämiehet eivät uskaltaneet käydä käsikähmään karhuemon kanssa 
vaan vetäytyivät sekavassa mielentilassa lähimpään taloon. He kertoivat, että 
Sässä oli kuollut karhun raatelemana ja pitäisi lähteä hakemaan ruumista pois 
pesästä. Asia pähkäiltiin yön yli ja sitten herättyä hämmästyttiin taas suuresti. 
Sässä tuli taloon päänahka silmillä roikkuen. Hän kertoi, että oli työntänyt 
kätensä karhun kurkkuun ja ottanut kiinni sen kielestä. Hän oli pyörtynyt kar-
hunpainissa ja kun heräsi, niin oli yksin pesässä. Sässän päänahka kursittiin 
kasaan ja neulos desinfioitiin tuhdilla viina-annoksella.

Nyt oli selvää, että viimeinen karhuperhe oli keväällä 1860 säästänyt henkensä 
Makholman kulmakunnalla. Toistakymmentä vuotta myöhemmin (16.6.1877) 
lähellä Porin ja Luvian rajaa Luvian puolella lähellä Hakkilan taloa ammuttiin 
karhu. 

Karhun kohtaaminen saattoi 

johtaa metsästäjän äärimmäiseen 

taisteluun olemassaolosta. 

Kipsiveistos ”Erämaasta”. Viktor Malmberg, 1902. 

Valokuva: Satu Tenhonen - 

Emil Cedercreutzin museo.
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Porin ja Luvian rajan tuntumassa 

Lankooranniemellä Karhukiventien 

reunalla on Karhukiven luonnon- 

suojelualue. Alueen keskellä olevaan 

kiveen on kiinnitetty muistolaatta: 

Tällä kohdalla kaatoi 14.6.1877 

Satakunnan viimeisen karhun Kustaa 

Ernfors, sepän Kössi, avustajanaan 

Isak Lampo. - Kilven kiinnittivät eräät 

luonnonystävät ja Isak Lampo 1947.  

Valokuva: Lasse Lovén.

Arvo Uusitalo arvioi karhuraportissaan, että tuo viimeinen karhu oli sen Kivinin 

Jussin porukan metsästysretkestä pelastuneen emokarhun pentu. Se oli viimei-

nen Satakunnassa ammuttu karhu. Sen turkki muokattiin ja luovutettiin Sata-

kunnan museolle. Kaatopaikan kiveen kiinnitettiin 1947 muistolaatta.

Karhujen aikakausi Satakunnassa Kokemäenjoen tuhatvuotisen karhukulttuurin 

maisemissa oli päättynyt. Karhukansan elinkaari toki kääntyi täällä alaspäin jo 

muutama tuhat vuotta aiemmin, jolloin karhun nahka ja liha nousi suureen 

arvoon kansainvälisessä kaupankäynnissä. 

Lehmien, lampaiden ja hevosten metsälaidunnus kiristi maanviljelijöiden ja 

karhujen välejä entisestään. Vuonna 1647 voimaan tullut tapporaha vauhditti 

karhunmetsästäjien askelia ja aseiden kehitys paransi ottelun tulosta ihmisten 

hyväksi. Tuloksena oli karhukansan täydellinen tappio ja katoaminen sadaksi 

vuodeksi likimain kokonaan Satakunnan kartalta. Vasta muutaman viimeisen 

vuosikymmenen aikana uusia havaintoja on saatu kontioiden jalanjäljistä. Taas 

muistellaan karhun lempinimiä. Esillä ovat olleet mm. otso, kontio, soini, met-

sämatti, juuso, hunajatassu, mesikämmen, nalle, metsän omena, karvalalli, lal-

lukka tai lallonen. Kiertoilmaisuja on tunnistettu kaikkiaan yli 300 erilaista (42). 

Rauhanomaisesta rinnakkain olosta ei ole edelleenkään mitään takeita, vaikka 

karhu on demokraattisesti äänestetty Suomen kansalliseläimeksi. Karhuilla ei 

ole äänioikeutta.
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Nakkilan Rieskaronmäen 

muinaisen pronssikautisen 

asuinpaikan lähellä erään 

yksityisen talon pihassa 

tarkkailee ohikulkijoita 

ystävällisen oloinen 

karhuveistos oikea kämmen 

nostettuna tervehdykseen. 

Komistuksella on kokoa liki 

kolmisen metriä. 

Se on veistetty paikalla 

kasvaneen yli 100-vuotiaan 

kuusen tyvipöllistä ja 

tervattu kesällä 2021. 

Veistäjä: Sauli Hakanen. 
Valokuva: Lasse Lovén. 

Kuvan viimeistely Jan Eerala.

karhun Veistäjät
Luonnonystävät ovat muuttaneet käyttäytymistään ajan mukana. Munien kerää-

jän tilalle on tullut lintuja rengastava orni. Kivääri on vaihtunut kameraan ja 

hurjien erätarinoiden ja kalajuttujen kertominen on muuttunut luovaan kuvien 

ja hahmojen esittämiseen valokuvien ja ITE-taiteen muodossa. Äänimaiseman 

arvostus on vähentynyt ja näköaistiin keskittyvä maisema on menestynyt kult-

tuurien murroksessa. Uusi verkkomedia tukee vahvasti visuaalista esittämista-

paa luontokohteidenkin osalta.

Meidän aikanamme näyttävä tapa esittää jokivarren yhteisön muistissa piilevää 

karhuhahmoa on puuveistos, joka sijoitetaan talon vartijaksi portin tai postilaa-

tikon viereen tai oven pieleen. Karhusta on tehty pihan haltia tai pihatontun 

versio. Tähän ovat sopeutuneet myös entisten karhutoteemien veistäjien jälke-

läiset. He käyttävät nyt moottorisahaa, sähkötalttaa, kulmahiomakonetta ja säh-

köporaan kiinnitettyä hiomalaikkaa. Halkeilun estämiseksi pihanallet tervataan 

muutaman vuoden välein.

Pihakarhut ovat ilmeeltään yleensä selkeän ystävällisiä. Usein ne esitetään tassu 

nostettuna tervehdykseen. Joillakin lallukoilla on puku päällä ja kukkia sylissä. 

Luova kaunistaminen on osa karhuhaltian hyvittelyrituaalia. Betonistakin teh-

dään jo muottikarhuja ja niitä sijoitetaan julkisille paikoille.

Satakunnan karhuveistosten suuri mestari Emil Cedercreutz onnistui luomaan 

jotain lähes ylittämätöntä tehdessään tunnetut Satakunnan karhut. Hän kehitti 

karhuveistoksen hahmoa useilla variaatioilla, joita hän esitteli myös yleisölle 

Porin Raatihuoneenpuistossa. Lopulliset karhukaksoset ovat ajattomia ja rea-

listisuudessaan tavattoman ilmeikkäitä. Cedercreutz oli hyvin laajasti sivistynyt 

ja herkkävaistoinen taitelija, joka osasi tavoittaa Satakunnan muinaisen pyhän 

karhuidolin hengen teoksiinsa.
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Kokemäenjoen laaksossa on meidän aikanamme vielä kolme taitavaa karhun-

veistäjää ja useita harrastelijoita ja kokeilijoita. Yksi parhaista on yli 80 v, toi-

nen 60 v ja nuorin 20 v. Karhuidolin kestävä tuotanto on ainakin minimissään 

varmistettu. Laajemmassa mitassa karhuveistosten mestarit ovat kuitenkin siir-

tyneet Itä-Suomen salomaille, jossa karhuja vilisee tienvarsilla ja talojen piha-

maillakin. Ilomantsin karhuveistosten kilpailut ja näyttelyt tarjoavat nykypäivän 

karhuteosten esimerkkejä luontoa kuvaavan puunveistostaiteen harrastajille ja 

ihailijoille. Kokemäenjoen vesistön latvoilla Parkanon keskustassa on vuosina 

2019–2021 ollut esillä upea puisten karhuveistosten galleria (Mikko Virkkulan 

ITE-taidetta).

Emil Cedercreutzin karhut ovat 

ystävällisen oloisia ja virkeitä 

ympäristönsä tarkkailijoita. 

Niissä ei ole vaaran tai 

väkivallan tuntua. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Merikarhu miettii:
Karhumytologian muistoa kantavat myöhempien aikojen maskotit, 

nuo suloiset puuveistokset ja betoninallet. Ne jäävät nyt pihatontuiksi 

vartioimaan jokivarren onnellisten asukkaiden portinpieliä. Karhun 

semioottinen merkitys on kutistunut vain kuvaksi, kun kuvan symbo-

linen merkitys ja kuvan havaintoon liittyvät seuraamukset ovat unoh-

tuneet. Mielenkiintoista kuitenkin on, kun karhuveistos tai karhun 

hahmo jossain muussa muodossa putkahtaa Merikarhun Kierroksella 

usein meitä vastaan juuri, kun lähestymme jotain arvokasta luonto-

kohdetta tai kulttuurimuistomerkkiä.

ison joen portit
Joen kasvupiste on sen suulla. Siinä on paikka, jossa sisämaan ainekset kohtaa-

vat meren, makea vesi suolaisen, maakansa merikarhun, kauppias asiakkaansa, 

luotsi ja tulli laivan kapteenin.

Kokemäenjoen porteilla kohtasivat eri ilmansuunnilla kehittyneet heimot kalas-

tuksen, metsästyksen ja kauppamerenkulun merkeissä. Kohtaamisia oli var-

maankin myös keskinäisen kilpailun ja kamppailun merkeissä. Kaikkien osa-

puolten eduksi ja yleisen menon rauhoittamiseksi oli perusteltua yrittää sopia 

kohtaamispaikka rauhoitetuksi eli pyhäksi. Siellä kunnioitettiin kaupan ja kul-

kijan rauhaa.

Veneiden ja laivojen käyttämät reitit ja fäärtit muuttuivat ajan kuluessa ja maan 

noustessa. 

Merikelpoisten alusten rakentamisen ja navigoinnin taito on ikivanha.  Van-

hoista suurlaivoista kertovia tarinoita on kaukaisilta ajoilta; Noakin Arkin raken-

tamiseen liittyvät tarinat ovat ainakin 4000 vuoden takaa (117). Britanniasta tun-

netaan laudoista tehtyjä veneitä, jotka on ajoitettu 1700 eaa. (19) Litorinameren 

kansat elivät meren antimista. Ne olivat mereen sopeutuneita venekansoja.

Tärkeimmät kauppapaikat siirtyivät maankamaran ja koskien kohoamisen myötä 

jokivartta alaspäin. Osa kauppaveneistä kykeni nousemaan koskien läpi jokea 

pitkin vanhimmille kauppavalkamille varsin pitkän ajanjakson kuluessa. Tätä 

helpotti koskipaikoille muodostunut koskimestarien paikallinen ammattikunta. 

Nämä auttoivat vetojuhtien avulla alukset koskea ylös ja luotsasivat ne alavir-

taan, kosken kuohujen välistä. Lopulta maannousu kuitenkin johti ylivoimaisen 

korkeiden ja pitkien koskien muodostumiseen, jolloin suora merikauppa hiipui 

sisämaassa.
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Lyhin mahdollinen rantoja mukaileva venereitti 

Litorinameren varhaisen vaiheen aikana noin 5700 v. eaa. 

etelästä Kokemäenjoen lahden pohjukkaan. Litorinameren 

lahti ulottui Sastamalan Rautavedelle. Huittisten Palojoella 

oli noihin aikoihin kivikautista asutusta, jonka jäljiltä on 

löydetty vuolukivestä tehty hirvenpääveistos. 

Karttapohja: Satakunnan Museo ja Muuritutkimus Oy.

Reittipiirros: Lasse Lovén.

Pyhäjärven kautta Kokemäenjoen suun lahdelle

Etelästä Kokemäenjoen lahden pohjukkaan suuntaavien veneiden vanhimmat 

reitit saattoivat kulkea rantojen tuntumassa Pyhäjärven ja Köyliönjärven kautta 

pitkin Säkylänharjun länsireunaa (Kartta sivulla 152). Pyhäjärvi oli noin 5000 

vuotta ennen ajanlaskun alkua Litorinameren laaja lahti, jonka pohjoiseen avau-

tuvalla suulla sijaitsi iso varhain asuttu saari; Euran ja Kiukaisten varhaisen kivi-

kautisen väestön ydinalue. Pyhäjärven lahden länsirannan muodosti sokkeloi-

nen saaristo. Räyhän kivi lepäsi meren pohjassa tuolloin noin 25 km päässä 

lähimmän saaren rannasta noin 65 m syvyydessä.

Pyhäjärvi kuroutui meren yläpuoliseksi järveksi nykyisen kartan mukaisella 

korkeustasolla 47 m mpy. noin 4200 eaa. Köyliöjärvi (41,5 m mpy.) irtosi Lito-

rinasta puolisen vuosituhatta myöhemmin eli noin 3700 eaa. Viimeinen reitti 

Eurajoen-Köyliönjoen kautta Kokemäenjoen lahdelle kulki Ulvilanahteen laak-

son (nykyisin 36 m mpy.) kautta Uotinmäen aukolle ja Hiirijärvelle. Tuo väylä 

madaltui kulkukelvottomaksi noin 3200 eaa. (Kartta sivulla 154).  Räyhän kivi 

oli silloin meren pohjassa noin neljän kilometrin päässä lähimmästä rannasta 

37 m syvyydessä.

Eurajoen-Kauttuanjoen murtovesilahtea voitiin meriväylänä nousta Kiukaisten 

Sillanpäähän asti vielä noin 2000 eaa. Siitä ylöspäin Eurajoen-Kauttuanjoen 

väylä oli kapea ja mutkitteleva jokireitti kohti Köyliönjärveä ja Pyhäjärveä. Se 

ei mahdollistanut isompien rahtiveneiden kulkua. Reitti saattoi kelvata pienem-

mille soutuveneille, mutta Kokemäelle pääseminen edellytti rahdin siirtämistä 

tai siirtymistä kokonaan maakuljetukseen. Uutta merireittiä oli silloin haettava 

pohjoisempaa Euran-Luvian välisen niemen pohjoispuolelta. 

Kun Eurajoen ja Köyliön kautta Kokemäelle kulkenut eteläinen venereitti pois-

tui käytöstä, uusi reitti kiersi Luvian diabaasiselänteen (5, Kartta sivulla 154) sen 

luoteispuolelta. Kokemäenjoen suulle johtava lyhin merireitti siirtyi pohjoisem-

mas siellä kehittyvän Viasvedenlahden tasolle noin 3000 eaa.
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Iso joki kasvaa koskelta koskelle

Maankohoamisen myötä Ison joen portit siirtyivät koskelta koskelle ja suvan-

nosta suvantoon (Liite 1). Joen portti siirtyi Tyrväältä ensin Kiikkapään kosken 

suvantoon. Siitä joen portti siirtyi Keikyän Meskalankosken alapuolelle (43,1 

m mpy.), jonne meren ranta oli vetäytynyt noin 3800 eaa. Kokemäen Kolsin 

yläpuolinen noin 32 km pitkä koskijakso (29,5 m mpy.) alkoi kohista täydellä 

pauhullaan noin 2300 eaa. Tämä johti jokisuun siirtymiseen Kakkulaisten ranta-

mille Pahringinkosken suvantoon. 

Pahringin kosken alapuolella olivat Kokemäen Pyhänkorvan kosket, joiden 

vesi vaahtosi uudeksi kauppavalkamaksi muodostuneeseen Villiön suvanto. 

Edelleen sitä alemmaksi joen portiksi muodostui nykyisen Harjavallan alueelle 

Havinginkoski ja sen alapuolinen Merstolan suvanto. Merstolan valkama puo-

lestaan menetti merkityksensä noin 1500–1000 eaa., kun sen alapuolella alkoi 

hitaasti nousta merestä jälleen usean kohisevan kosken jakso (Pitkäpälä eli Har-

javallan koski, Vinnaren koski eli Vinnais ja Lammaistenkoski eli Pirilänkoski).  

Pitkän siirtymäajan kuluessa Kokemäenjoen portti siirtyi Lammaisten suvantoon.

Vuolaat ja kiviset koskipaikat vaikeuttivat merkittävästi kuljetuksia Kokemäenjo-

ella. Siitä huolimatta joen kaupallinen merkitys rahtiväylänä ei vähentynyt vaan 

pikemminkin kasvoi. Lammaistenkosken ja Vammaskosken väliin mahtui liki 50 

koskea ja vuolasta virtapaikkaa (Liite 2).

Nakkilan Arantilankosken suvanto oli viimeinen Kokemäenjoen portti, jolla oli 

merkitystä kosken alapuolisena kauppavalkamana. Siitä alaspäin jokisuun kehi-

tystä ovat säädelleet jokea maankohoamisen kanssa madaltava liete ja suisto-

maiden vesiväylien umpeutuminen. Tämä on ollut Ulvilan ja Porin osana Ison 

joen kehityskulussa.

Litorinameren puolivälin tienoilla mahdolliset lyhimmät 

vesireitit Eurajoen (alempi reitistö 3900–3200 eaa.) ja 

Viasvedenlahden (ylempi reitistö 3200–800 eaa.) kautta 

Kokemäenjoen yläjuoksulle Lammaistenkosken 

ja Havinginkosken maisemaan
Karttapohja: GTK ja Maanmittaushallitus. 

Piirrokset Lasse Lovén.
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saarella selällisellä 
tapahtuu
Merikarhun Kierroksen tarinakohteista valitsemme tarkempaan tarkasteluun 

yhden muinaisen jokisuun paikan eli Viasvedenlahden. Alue havainnollistaa 

mielenkiintoisella tavalla ympäristömuutoksen vaikutusta paikan merelliseen 

käyttöön ja elinkaareen. Lahti on jäänyt syrjään joen pääuoman kehityksestä, 

joten sen avulla voimme esitellä jokisuun pitkän aikavälin elonkiertoa. Paikan 

tutkimustieto on laaja ja sisältää monipuolista luonnontieteellistä aineistoa ja 

myös vahvan arkeologisen taustatiedon. Myös seutukunnan kalastukseen liit-

tyvä tarinaperintö on vahva.

Muotoutumassa olevasta Viasvedenlahdesta ja sen rantamalle merestä nous-

seesta Kirkkokankaasta tuli varsin varhain oman aikansa fäärtien risteyspaikka. 

Reitit muuttuivat vuosisatojen kuluessa maankohoamisen seurauksena, mutta 

noin 2300 vuoden jaksosta Litorinameren loppuvaiheen ja Itämeren alkuvai-

heen aikaan voimme kertoa Kirkkokankaan ja Viasvedenlahden tarinaa.

Vanhin reitti nykyisen Viasvedenlahden tasolta Kokemäenjoen lahdelle kulki 

Euran-Luvian niemen pohjoispäässä olevan Kirkkokankaan saaren ja sen etelä-

puolella olleiden pienempien saarten välisestä salmesta kaakkoon (Kartta alla). 

Tämän ensimmäisen reitin kynnys on nykyisin noin 26 m mpy. Sen käyttö kesti 

noin 1200 vuotta ja päättyi noin 2000 eaa. Meren rantaviiva asettui samoihin 

aikoihin Harjavallan Lammaistenkosken maisemaan. Räyhän kivi oli tuolloin 

noin 13 km päässä tästä paikasta noin 27 m syvyydessä.

Kirkkokankaan salmen reitti 

2300 eaa., kun merenpinta oli 

nykyisellä 30 m korkeuskäyrällä. 

Tähdillä on merkitty korkeuskäyrän 

30 m mpy. yläpuolella löydettyjen 

muinaismuistokohteiden 

(hiidenkiukaat ja asuinpaikat) 

sijainti. Meren ranta oli tuolloin 

siirtymässä muutaman sadan 

vuoden jaksolla Kokemäeltä 

Pyhänkorvan tasolta Lammaisiin. 
Karttapohja © Maanmittauslaitos. 

Piirros: Lasse Lovén.

Uusi fäärti kauppaveneille löytyi Kirkkokankaan pohjoispuolelta. Kirkkokan-

kaan luoteiseen kulmaukseen oli merestä nousemassa soraisia ja hiekkaisia 

luotoja, joiden välissä oli merivirtojen pyyhkimiä painanteita. Kirkkokankaan 

pohjoispuolelle päästiin noita salmia käyttäen Kirkkokankaan ja Hiitteenmäen 

välistä tai sopivilla tuulilla Hiittenmäen luoteiskulman ympäri (Kartta alla). Rah-

tiveneillä kuljettiin noin 700 vuotta Hiittenmäen molemmin puolin, kunnes noin 

1300 eaa. jatkuva maan nouseminen madalsi nuokin väylät kulkukelvottomiksi. 

Räyhän kivi oli silloin noussut jo noin 22 m syvyyteen jatkuvasti kehittyvän 

Viasvedenlahden suulla.

Hiittenmäen fäärtit 1500 eaa.,  

kun meriveden pinta oli nykyisellä 

25 m mpy. korkeuskäyrällä. 

Hiittenmäen molemmilta puolilta 

kuljettiin rahtiveneillä. Tähdillä on 

merkitty korkeuskäyrän 25 m mpy.  

yläpuolella löydettyjen muinais- 

muistokohteiden sijainti. Meren 

ranta oli tuolloin Lammaisten 

koskella. 
Karttapohja © Maanmittauslaitos. 

Piirros: Lasse Lovén.
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Hiittenmäen kiertävien reittien umpeuduttua veneiden oli kierrettävä merestä 

nousseen kolmiosainen Trilloorinharju kauempaa pohjoisesta (Kartta alla). Maan-

nousun, merivirran ja Kokemäenjoen yhteisvaikutuksesta Trilloorinharjun kärki 

keräsi joen tuomaa ja meren siilaamaa hiekkaa ja soraa ja eteni hyvää vauhtia 

kohti luodetta. Sen hietasärkät hankaloittivat turvallista purjehtimista niemen 

kärjen ympäri. Kauppa-alukset saattoivat kuitenkin odotella suotuisaa tuulta 

Viasvedenlahden pohjukkaan muodostuvien niemekkeiden suojaamassa valka-

massa ennen kuin lähtivät niemen kiertoon. Kauppaveneet tavoittelivat joen 

suun kauppavalkamaa, joka tuolloin pysytteli jatkuvasti kohoavan Lammaisten 

kosken suvannossa.

Trilloorinharjun kiertävä 

reitti 3. vuonna 1300 eaa., 

kun meriveden pinta oli 

nykyisellä 20 m mpy. 

korkeuskäyrällä.  Karttaan 

on merkitty myös tuolloin 

jo maatuneet reitti 1.  

Kirkkokankaan eteläpuolelta 

sekä Hiittenmäen kiertäneet 

reitit 2a. ja 2b. Meren ranta 

oli tuolloin Lammaisten koskella. 
Karttapohja © Maanmittauslaitos. Piirros: 

Lasse Lovén.

Trilloorin kiertoa tehtiin noin 800 vuotta. Väylän jatkuva maatuminen johti noin 

vuonna 500 eaa. jälleen fäärtin siirtymiseen pohjoisemmas. Veneet kiersivät 

nyt Kuuminaisten niemen ympäri ja tulivat nykyisen Preiviikinlahden pohju-

kan kautta Lattomerelle ja lopulta Vähä-Rauman reittiä pitkin Kokemäenjoen 

lahdelle. Räyhän kivi oli noussut silloin jo 17 m syvyyteen. Kiven yli vilahteli 

monenlaisia merenkulkijoiden veneiden pohjia matkalla pohjoiseen. 

Kirkkokankaan metsästäjät ja kalastajat

Kirkkokankaalle muodostui pysyvä kalastajien ja hylkeenpyytäjien tukikohta 

viimeistään noin 4800 vuotta sitten. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun poh-

joisella Perämerellä vaikuttanut Kierikin kulttuurin metsästäjä-kalastajayhteisön 

kulta-aika päättyi (14). Muutamaa sataa vuotta myöhemmin myös Pattijoen 

Jätinlinnan yhteisö katosi. Muinainen ilmastonmuutos, joka johtui Golfvirran 

lämmönjakokyvyn jaksoittaisesta heikkenemisestä, käynnisti muuttoliikkeen 

pohjoisesta etelään.  Grönlannin jäätiköiden lämpötilan seurannassa on todettu 

tuolle ajalle sattunut huomattava noin 2 asteen lämpötilan lasku (13). Mahdol-

lisesti myös Perämeren suolapitoisuuden väheneminen johti kalakannan ja hyl-

jepopulaation muutokseen. Dramaattisin ekotalouden muutos lienee seurannut 

siitä, kun Itämeren grönlanninhylje metsästettiin tuohon aikaan sukupuuttoon. 

Grönlannin keskialueen jäätikön 

kehitysvaiheita kuvaava lämpötilakäyrä 

viimeisen 15 000 vuoden jaksolla. (13) 

Kuvaan on lisätty Kierikin asutuksen 

päätösvaihe (14).

Voimme olettaa, että tuo Pohjolan karaistunut väestö siirtyi kylmenevää ilmas-

toa pakoon ja heikkenevän saaliin perässä etelämmäs Selkämeren rantamille 

nousseille saarille ja niemekkeille. Kokemäenjoen merikaupan reitin siirtyminen 

Kirkkokankaan salmeen nosti olennaisesti Kirkkokankaan merkitystä merikau-

pan strategisena valvontapaikkana ja sisämaan yhteisöjen ulommaisena met-

sästyksen ja kalastuksen tukikohtana. Tuollaisen sillanpääaseman hallinnasta 

lienee käyty jatkuvaa kamppailua seudun heimojen kesken.
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Kirkkokankaan asuttamista ja muinaista vesireittiä todistavat saaren koillis- ja 

kaakkoisrannalle nykyiselle 27,5–30 m mpy. korkeustasolle kerätyt lukuisat kivi-

rauniot ja alueella tehdyt asuinpaikkalöydökset. Muutamia kiviraunioita tehtiin 

myös samoille korkeustasoille Kirkkokankaan merenpuoleisille luodoille ja nie-

mekkeille, erityisesti Hiittenmäelle. Merikansan tavan mukaan rauniot tehtiin 

lähelle merenrantaa tai korkeille näköalapaikoille.

Suurin kiviraunio, jota voimme kutsua hyvällä syyllä Kuningashaudaksi, on 

30 m korkeuskäyrän yläpuolella etelään pistävässä Kirkkokankaan niemek-

keessä. Raunio kohoaa muutaman metrin ympäröivää hiekkakangasta korkeam-

malle. Sen halkaisija on 16 m ja sen kivien kokonaismäärä on arviolta 300 m3  

(kuva alla). Kummun lähiympäristö on vähäkivistä muinaista hiekkarantaa, 

joten kivien tuominen paikalle on ollut valtava urakka. Muutama sata metriä 

suuresta kummusta on todettu kivikauden loppuvaiheen asuinpaikka. 

Kirkkokankaan 

Kuningashauta on 

kiviraunio, jonka 

halkaisija on 16 m ja 

korkeus yli 2 m. Röykkiön 

edessä muinaiselta 

asuinpaikalta rauniolle 

johtavan reitin varrella on 

tasalakinen kivenjärkäle 

kuin alttarina muinaisen 

pyhän paikan edessä. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Kirkkokankaan kiviraunioiden kaivauksissa ei ole löydetty selviä todisteita 

niiden käytöstä hautapaikkoina (112). Vain muutama raunio on tutkittu, joten 

käsitys hautakäytöstä perustuu muualla tehtyihin hiidenkiukaiden arkeologisiin 

tutkimuksiin. Arkeologit arvioivat aiemmin 1950-luvulla, että rauniot olisi tehty 

pronssikaudella, joka tällä alueella ajoittuu aikajaksolle 1700–500 eaa. (112). 

Arvio perustui maankohoamismalliin ja vanhaan topografikarttaan, jonka kor-

keuskäyrissä on myöhemmin todettu liki 10 m virheitä. 

Rauniot oletettiin hautapaikoiksi. Kuitenkin tiedämme, että vastaavanlaisia 

megaluokan kiviraunioita rakennettiin jo useita tuhansia vuosia aiemmin Poh-

janlahden pohjoisen perukan yhteisöissä, joista esimerkkeinä ovat Kierikki 

(5000–2900 eaa.) ja Pattijoen Jätinkirkko (2500 eaa.) (96). Tunnettuja ovat myös 

itäisten kansojen kurgaanit ja Itämeren eteläreunan vasarakirveskansan kum-

mut. Pronssikautisen ajoituksen määrittänyt prof. Unto Salo pohti myöhemmin 

noiden suurimpien raunioiden ajoituksen oikeellisuutta ja johdatteli ajatusta 

varhaisempiin aikamääreisiin. (83). 

Merikarhu miettii:
Jos Kirkkokankaan kiviröykkiöt olisi raken-

nettu pronssikaudella (1700–500 eaa.) hau-

taraunioiksi, niistä pääosa olisi aikanaan 

tehty umpimetsään kauas rannoista ja vil-

jelyksistä. Tämä ei ole raunioiden ilmei-

sen käyttötarkoituksen mukaista. Voimme 

hyvällä syyllä todeta, että raunioiden raken-

taminen on tehty paljon ennen sisämaan 

pronssikautta. Ajoituksessa on etsittävä 

vertauskohteita Itämeren eteläosan ja ete-

läisen Ruotsin pronssikaudesta, joka alkoi 

melkoista aiemmin kuin Suomen sisämaan 

pronssikausi. Mahdollisesti raunioita on 

koottu jo metallikautta aiemmalla vasarakir-

vesvaiheen ajalla.
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Vastaavien muualla tehtyjen löydösten perusteella voimme päätellä, että Kirkko-

kankaan rauniot tehtiin lähelle silloista vesirajaa. Silloin kiviraunioiden raken-

taminen ajoittuu likimain jaksolle 2400–1700 eaa. Jos rauniot eivät ole hautoja, 

niiden käyttötarkoitus jää vaille varmaa selitystä. Muut rauniot ovat puolta pie-

nempiä kuin suuri Kuningashauta, mutta niiden lukumäärä (noin 20) osoittaa, 

että paljon on työtä tehty kivien keräämisessä. 

Arvelut kivikasojen vaihtoehtoisesta käytöstä perustuvat niiden taloudelliseen 

merkitykseen tai taktiseen käyttöön. Kivet voivat olla varastopaikkojen (vare) 

materiaalia talvella pyydystetyn lihan, kalan, nahkojen ja traanin kylmäsäilytyk-

seen kesän kauppaveneitä odoteltaessa. Osa kivikasoista voi olla myös kaup-

pareitin valvonnassa aseina tai uhkana käytettyjä lingottavien kivipommien 

varastoja. Kiviä on voitu käyttää myös puurakenteisten laivojen ja veneiden 

paarlastina, pohjapainoina keväällä tapahtuvaan vesillelaskuun liittyvässä tur-

votuksessa tai kauppa-alusten raskaan rahdin lastausta edeltäneessä ylempien 

reunalautojen turvotusvaiheessa. 

Kirkkokankaan pohjoispuolelta kiertävän fäärtin ajalta muistona on toistakym-

mentä halkaisijaltaan 5–12 m kivirauniota Hiittenmäellä, joka sijaitsee Kirk-

kokankaan länsisivulla. Nuo rauniot on sijoitettu 25–27,5 m mpy. muinaiselle 

meren rantatörmälle vain muutaman metrin päähän silloisesta vesirajasta. Näitä-

kin raunioita arkeologit ovat arvuutelleet pronssikautisiksi haudoiksi ilman, että 

selviä todisteita olisi löydetty kaivaustuloksista. 

Merikarhu miettii:
Kivien keräämisen ja kasaamisen vaivannäöstä 

voimme päätellä, että nuo raunioihin mahdol-

lisesti haudatut ihmiset ovat olleet yhteisöjensä 

kunnioitettuja arvohenkilöitä; kylän vanhimpia tai 

kauppa-alusten päälliköitä. Raunioiden rakentajat 

ovat pitäneet niitä oman heimonsa pyhinä paik-

koina.

Olaus Magnuksen Pohjola-kartassa vuodelta 1572 on piirretty syrjäseudun väes-

tön selkeä puolustuskeino eli kivien heitto rannalle tunkeutuvan vihollisen nis-

kaan. Ehkäpä nuo kivikasat olivat tähän tarkoituksen huolella valikoituja ja 

kerättyjä aseita tai pelotteita hankalien vieraiden varalle. Kekseliäät metsästä-

jät saattoivat tehdä heittovälineitä tai linkoja kivien lennätystä varten. Tuollai-

set puusta ja nahasta tehdyt vempaimet ovat tietenkin kadonneet näkyvistä jo 

kauan sitten, joten arkeologit eivät niitä ole löytäneet kaivauksissaan.

Kiviraunioiden keräämisen ajanjakso oli näiden seutujen väestökehityksessä 

merkittävän kulttuurimurroksen aikaa. Euran-Pyhäjärven seudulle asettuneen 

ja Kokemäenjoen laaksoon levittäytyneen kampakeraamisen kulttuurin väestö 

kohtasi Litorinameren eteläreunalta tulleen vasarakirveskulttuurin ja sitä seu-

ranneen varhaismetallikauden kulttuurin väen ja mahdollisesti myös pohjoi-

sesta tulleen Kierikin kulttuurin väen (14, 16). Näissä kohtaamisissa muodostui 

uusi Kiukaisten kulttuuri, joka oli Länsi-Suomen viimeinen kivikauden kulttuu-

rivaihe. Kiukaisten kulttuurin ydinalueena oli Euran-Pyhäjärven seutu ja sen 

kukoistuskausi ajoitetaan jaksolle 2000–1300 eaa (16). Vesireitti Euran ja Koke-

mäen väliltä oli tuolloin kuitenkin umpeutunut, joten noiden asuinpaikkojen 

välinen vesiliikenne ja kauempaa etelästä Kokemäenjoen silloiselle koskirei-

tille pyrkivä vesiliikenne kulki Kirkkokankaan kautta. Tämä ajanjakso oli Kirk-

kokankaan yhteisön elinkaaren kulta-aikaa.

Olaus Magnuksen kartta vuodelta 1572. Yksityiskohta pohjoisen yhteisön keinoista puolustaa 

asuinpaikkojaan ei-toivottuja vieraita vastaan. 

Rajaus: Lasse Lovén.
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Maailman suurin niiniverkko 

Porin Tuorsniemen kylän reunalla Kirkkokankaan metsäharjanteen itäpäässä 

noin 30 m mpy. korkeuteen nousevan diabaasikallion (5) jyrkänteen alla on 

metsän ympäröimä Lähdepuron peltotasanne. Kallion laella on puolenkym-

mentä noin 4000 vuotta sitten rakennettua hiidenkiuasta. Lähdepuron peltoa 

ojitettiin lokakuussa 1950. Kaivurimiehen ja Lähdepuron isännän hämmästyk-

seksi noin metrin syvyisestä ojasta nousi kaivurin kauhassa esille melkoinen 

määrä outoa materiaalia. Se tunnistettiin myöhemmin männyn kaarnasta veiste-

tyiksi verkonkohoiksi.

Löytöä pidettiin  tavattoman suurena, kun ottaa huomioon löytöajan vallitsevat 

käsitykset muinaisten ihmisten taidoista ja käytettävissä olleista materiaaleista. 

Lehtiuutiset ihmettelivät löytöä otsikolla Maailman suurin verkko!

Verkkokasaan liittyi välittömästi monia kysymyksiä ja ihmettelyä: 

• Mistä oli verkon niinikuitulanka tullut ja missä se oli tehty? 

• Oliko verkoissa painokiviä vai ei? 

• Minkälaiseen verkkoon käytettiin tuon näköisiä isoja pitkänpuikeita mänty 

kaarnakohoja, entä nuo pienemmät kohot?  

• Olivatko verkon solmut erilaisia kuin muissa tunnetuissa Suomen alueella    

löydetyissä kivikauden verkoissa ja muistuttivatko ne tanskalaisia tai friisi-

läisiä solmuja? 

• Mikä oli hyljeverkon silmäkoko verrattuna kalaverkon silmäkokoon? Mitä    

tuollainen verkkokasa lopulta painoi? 

• Minkälainen paatti tai alus tarvittiin noin ison verkon kuljetukseen ja käyt-

töön? 

• Oliko verkkokasa paikalliseen käyttöön vai matkalla jonnekin venerahtina? 

• Miten tuollainen mahtava omaisuus ja suuren yhteisön tuotantoväline saat-

toi joutua upoksiin ja hukkaan omistajiltaan? 

• Onko kollektiivisessa muistissamme mitään tarinoita tai satuja jälkikaikuna 

tuosta suuresta onnettomuudesta? 

• Oliko lopulta kyse onnettomuudesta vai oliko kyse kaiken jättämisestä 

taakseen, kun lähdettiin näiltä rannoilta kohti uusia seikkailuja tai pakoon 

nälkäkuolemaa? 

• Vai oliko tässä taistelussa uponneen kauppa-aluksen jäännökset? 

Vähän myöhemmin arkeologien käyttöön tuli radiohiilimenetelmään perustuva 

ajanmääritys ja sitä pienen empimisen jälkeen käytettiinkin. Kyseessä lienee ollut 

Suomen ensimmäinen arkeologinen radiohiilimittaus. Amerikkalaisen West- 

woodin säteilyfysiikan laitoksen vuonna 1968 antama mittausraportti aiheutti 

kohahduksen museoväen keskuudessa. Verkon kaarnakohojen ikä oli yli kak-

sinkertainen aiempaan arvioon verrattuna. Ne olivat noin 3900 vuotta vanhoja 

muinaisjäännöksiä ajalta, jolloin sisämaassa elettiin kivikauden loppuvaiheita. 

Verkot olivat uponneet meren pohjaan silloin, kun vesi oli nykyisen korkeus-

käyrän 26,5 m mpy. tasolla (28). Verkot olivat uponneet aikanaan noin 17 

m syvyyteen meren pohjaan ja jääneet sinne peittyen hitaasti meren pohja- 

liejuun.

Arkeologit totesivat kesällä 1951 tehdyssä kaivauksessa, että paikalta oli löyty-

nyt kolmikuituisesta niinilangasta punottu verkko (29). Kaarnakohojen luku-

määrän perusteella verkkojen yhteiseksi kokonaispituudeksi arvioitiin vähin-

tään yksi kilometri ja erillisten verkkojen luvuksi yli viisikymmentä. Kohojen 

koon vaihtelu antoi viitteitä siitä, että mukana oli sekä kalaverkkoja että hylje-

verkkoja. Verkkojen uppoaminen ajoitettiin aluksi pronssikauden puoliväliin eli 

tuo katastrofi olisi tapahtunut noin 1700 vuotta sitten (300 jaa.). Määritys tehtiin 

pellon korkeusaseman (noin 11,5 m mpy.) ja kohojen löytösyvyyden (1–1,2 m 

pellon pinnan alla) perusteella (29). 

Tuorsniemen verkon 

kaarnakohoja. Kohot 

olivat sileäksi veisteltyjä, 

muodoltaan yksilöllisiä, 

pituudeltaan 5–35 cm, 

päissä kiinnitysnyörin kolot. 

Kohot löytyivät 1950-luvun 

alussa 1–1,2 m syvyydestä 

ensin ojankaivuun yhteydessä 

ja sitten arkeologin johdolla 

tehdyissä kaivauksissa. 

Kohot olivat vajonneet meren 

pohjaan noin 1900 eaa. 

ja peittyneet joen tuomaan 

lietteeseen. 

Valokuva: Kari Mäntylä.
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Verkot olivat uponneet samoihin aikoihin, kuin läheisen kallion päälle tehdyt 

hiidenkiukaat oli rakennettu. Vielä löytyi samaan aikajaksoon sijoittuva muinai-

nen vasarakirveskulttuurin hautapaikka erilaisine löydöksineen vähän etääm-

pänä sijaitsevan Santakankaan hiekkakuopasta. Oli selvää, että tämä nykyisen 

Viasvedenlahden ja Kokemäenjoen laakson välinen niemi-saari yhdistelmä oli 

erittäin merkittävä historiallisen draaman näyttämö. 

Arkeologit olettavat nykyisin, että Kirkkokankaan väestö oli Kiukaisten kult-

tuurin huippuvaiheen ajan karaistuneita metsästäjiä ja kalastajia. He valmistivat 

pyydysverkkonsa metsälehmuksen kuoren alta kerätystä niinikuidusta. Koska 

lehmusten esiintyminen tuon ajan rannikkoseudulla oli vähäistä, verkkojen 

materiaali oli pääosin tuontitavaraa, mikä edellytti säännöllistä kaupankäyntiä 

etelän merentakaisten alueiden ja sisämaan järvialueen suuntaan. Viime vuosina 

tehdyt arkeologiset tutkimukset Saksan ja Tanskan rajamailla Sleschwig-Hol-

steinissa ovatkin tuoneet esille varsin voimakkaita niiniverkon tuotantoalueita 

(113).  

Merikarhu miettii:
Jos löydetty materiaali sen mahdollistaisi, Tuorsniemen verkon silmäkokoa, 

solmutyyppiä ja niinikuidun punosmallia voisi verrata Itämeren lounaisosien 

alueille tyypillisten ratkaisujen kanssa, jotta selviäisi mahdolliset yhtenevyydet. 

Verkkolankaa tarvittiin paljon. 

Täydentävä kaivaus tehtiin 1967 (28) ja sen jälkeen tuota peltoa on kaivettu 

muutoinkin. Liki 1000 kaarnakohoa on löydetty noin 40 m2 kaivausalueelta. 

Lisää löytöjä on tehty myöhemmin alueen läpi kaivetun vesiputken ja pellon 

reunamilla tehtyjen ojitusten myötä. Arkeologi Ville Luho arvioi 1950-luvun tie-

tojen perusteella verkon pituuden olleen vähintään 2 km (29). Myöhempien tie-

tojen perusteella tuo arvio on todettu olennaisesti liian pieneksi. Maanomistajan 

kertomuksen perusteella tiedämme, että kohoja on ollut pellon pohjassa noin 

2500 m2 alueella noin 1–1,2 metrin syvyydessä. Voimme arvioida varovaisesti, 

että koko tuolla alueella on ollut kaarnakohoja ainakin 3000 kpl. Jos nämä 

kohot ovat kannatelleet eri kokoisia verkkoja, niin verkkojen kokonaispituus on 

voinut olla jopa 3000 metriä, ehkä enemmänkin.

Hylkeenpyynnissä todennäköisesti käytettiin isompia ja kantavampia kohoja, 

kuten Merenkurkussa vielä noin 100 vuotta sitten (114, 146). Jos veteen joutu-

neiden verkkojen painokivet estivät verkon nousun pintaan noin 17 m uppoa-

missyvyydestä, kaarnakohot pitivät niiniverkkoa kellumassa pohjasta kohollaan 

monia vuosia. Jos painokiviä ei ollut, niin niinestä tehty verkko kaarnakohoi-

neen olisi todennäköisesti noussut pintaan kellumaan ja ajelehtinut silloiseen 

rantaan ylemmäs Kirkkokankaan rinteeseen. Kun verkossa oli pohjapainot, 

verkko saattoi kuitenkin jäädä upoksiin peittyen hitaasti, mutta jatkuvasti kerty-

vään pohjalietteeseen. Verkon jäänteet ja kohot sijoittuivat siten eri korkeusta-

soille uppoamisajan pohjan yläpuolelle.

Merenkurkun hylkeenmetsästäjillä oli sata vuotta sitten yhdessä 25 m pitkässä 

verkossa 18 kohoa (114).  Porin Kirkkokankaan reunalla vuonna 1951 löyde-

tyt 800 kohoa vastaavat noin 1100 m pituista hyljeverkkojataa, jossa olisi ollut 

noin 45 verkkoa. Niinestä tehdyt verkot painoivat varmaankin vähintään saman 

verran kuin myöhemmin käytetyt hamppukuituiset verkot eli ilman painoja ja 

kohoja noin 3 kg per verkko. Siten noiden 45 verkon paino ilman lisukkeita oli 

noin 150 kg. Jos mukana olivat kaarnakohot ja edes vähän kivipainoja, verkko-

nipun kokonaispaino oli noin 500 kg. Jos verkot kuitenkin olivat tiheämpisil-

mäisiä kalaverkkoja ja niissä oli pohjapainokivekset tuohikoteloissaan, koko 

nipun paino oli vähintään 1000 kg. Kun otetaan laskelmiin koko noin nel-

jänneshehtaarin löytöalue, koko verkkokasan paino saattoi olla uppoamisvai-

heessa 3000 kg tai enemmän. 

Kyseessä oli erittäin suuri tuotantokalusto, joka vei tilaa ja jonka käsittely edel-

lytti hyvin organisoitua erikoistunutta yhteisöä. Tuo muinainen verkkonippu oli 

uppoamisen ajan mittakaavassa varmaankin suunnattoman työn ja vaivannäön 

tulos. Sellaisenaan verkkokasa oli niiden haltijalle äärettömän arvokas elannon 

ja vaurauden ylläpitämisen väline. Varmaankin verkko-omaisuus oli myös suu-

ren kateuden aihe yhteisön naapureille. Tuollaisen strategisen tuotantovälineen 

olemassaolosta sen ajan yhteisöillä oli epäilemättä tarkkaa tiedustelutietoa. Sen 

dramaattisesta menetyksestä tuli suuren luokan uutinen, josta kerrottiin ja lau-

lettiin vuosisatoja tapahtuman jälkeen.
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Ikivanhan perimätiedon mukaan sateenkaaren päästä voimme löytää aarteen.

Matka aarteelle voi sisältää monta jännittävää vaihetta. 

Valokuva: Jan Eerala.

Mitä olisi voinut tapahtua?

Kansalliseepoksemme Kalevalan yksi avainkertomuksia on runo Sammosta, 

ihmekoneesta tai välineestä, joka tuottaa vaurautta ja elantoa runsain mitoin. 

Tuon suomalaisille tärkeän tarinan näyttämö asettuu ihmeen hyvin maisemaan, 

jota tarkastelemme Merikarhun Kierroksella joen yläjuoksulta Liekoveden Luu-

suasta 4000 vuoden takaisen Litorinameren rantamille Kokemäenjoen lahden 

suulle, saarelle selälliselle. Kalevalan liittymistä Kokemäenjoen yläpuolisen 

yhteisön elämään pohti aikoinaan agronomi ja kansanedustaja Selander (115). 

Hänen perustelunsa liittyivät lähinnä paikannimiin. Voimme laajentaa tuota 

visiota ottamalla huomioon jokilaakson ja sen suun merenlahden topografian, 

luontotyypit, muinaisjäännökset, heimokunnat ja kyläkunnat sekä jotkin tunne-

tut oheistapahtumat ajanjaksolta 2000 eaa.–1000 jaa.

Käytössämme oleva Sammon tarinan välineistö ja maisemallinen lavastus on 

Lönnrotin 1849 Kalevalassa (116) sovitettu olennaisesti nuorempaan aikaan 

eli rautakauden loppuvaiheen tilanteeseen. Tuota myöhäistä versiota laulettiin 

Lönnrotin aikana vielä Itäisen Suomen salomailla muisteluna menneistä Suo-

menniemen heimojen kulta-ajoista. Mikään ei kuitenkaan estä meitä ajattele-

masta, että tarinan juuret ovat paljon kauempana menneisyydessä. Suuren tari-

nan juuret useimmiten ovat. 

Sammon tarina yhdistää Kokemäenjoen latvoilla nousevan pyhän vuoren (Ukko-

senjumalan Jyränvuori), Harjavallan pyhän metsän ja pyhän harjun (Hiittenharju, 

aiemmin Wianvuori) ja joen suussa muotoutuvan pyhän lahden (Viasvesi). 

Näiden välissä oli järvijakson, joen, Huittisten suisto- ja suomaan, Kokemäen 

koskivesien sekä merenlahden muodostama vesireitti. Tarinan päänäyttämö on 

merenlahden eteläisen rantaman uloin saari Kirkkokangas. Sammon tarinan 

runko ilman väritettyjä koristeita ja sivupolkuja kuvaa selkeästi tapahtuman pai-

kat, etenemisen ja toimijoiden roolijaon. Tuo perustarina maailman suurimman 

verkon ryöstöretkestä menee Kokemäenjoen maisemaan sovitettuna narratiivina 

suurin piirtein näin: 
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Muinaisen jään sulamisen jälkeen Yoldiameren saariston länsireu-

nalle meren pinnan yläpuolelle nousi yksinäinen pieni saari, jota 

myöhemmin kutsuttiin nimellä Jyränvuori tai Viranvuori. Maa nousi 

jatkuvasti veden sylistä, vesi muuttui suolattomaksi ja taas suolai-

seksi. Tuo myöhemmin Pyhänä lehtona pidetty saari sijaitsi erilli-

seksi järvialueeksi kehittyvän lahden perukoilla. Näillä arktisten lau-

lujoutsenten muuttoreitin rantamilla metsästeli ja kalasteli muinainen 

Vaanien kansa. 

Tarinamme tapahtuma-aikana noin 4000 vuotta sitten (2000 eaa.) 

Vaaneilla oli pieniä kyliä ja venetalaksia Kokemäenjoen yläpuolis-

ten järvien perukoilla. Kylät ja valkamat sijaitsivat pääosin niillä pai-

koilla, joihin Litorinameri oli korkeimman vaiheensa (65–70 m mpy.) 

aikana ulottunut. 

Yksi Vaanien kylistä oli Rautaveden pohjukassa oleva Karkun-Noh-

kuan kylä. Siellä vaikutti tuolloin Vänni niminen kyläpäällikkö, joka 

oli vanhaa Vaanemoisen sukua. Siellä eleli myös hänen tukimie-

hensä kiviseppä Ilmo Hiieddan sukua ja vähän alempana Vaanien 

rajaniemen nokassa asusti voimamies Kauko Lemmonpoika Saarelai-

sen sukua. Nämä kaverukset saivat Kaukolankosken Hiukkasaaren 

juhannusjuhlissa kuulla huhun mahdottoman suuresta saamapau-

lasta eli kalaa ja hylkeitä ottavasta verkosta. Tuo ihmelaite oli ilmes-

tynyt Vaanien joen suuhun meripuolen viimeiseen saareen. Saaren 

asukkaat lienevät tulleet jostain pohjoisesta, olivat hylkeenpyytäjiä 

ja kalastajia. Saaressa oli jyrkkä kalliomäki, jonka takana oli suojaisa 

lahdelma asumuksineen ja venevalkamineen. Saaren kallioista oli 

kautta aikojen louhittu kestävää ja hyvin muovautuvaa mustankirja-

vaa työkalukiveä.

Sanoi seppo Ilmarinen: 

 

“Mi on Pohjolan eleä, kun on sampo Pohjolassa!”

(Kalevala runo 38: 301, 310–311)

Sankarimme päättävät lähteä vakoilemaan, pitääkö huhu ihmeverkosta paik-

kaansa. Ehkä siitä voisi sovulla saada kohtuullisen osan Vaanien hyväksi. 

Ensin matkaa suunniteltiin maita pitkin, mutta se tuntui hankalalta. Sitten löy-

tyi oikea persoonallinen ja reissulle innokkaasti tarjoutuva vene, joten miehet 

päättivät lähteä veneellä matkaan. He soutivat yli järvivesien. Sauvoivat läpi 

soistuvien vanhojen suistomaiden. He laskettelivat joen kymmenien koskien 

läpi onnekkaasti ja pääsivät lopulta suolaiselle merelle asti. Matkalla miehet 

kokivat monenlaisia seikkailuja ja sivujuonteita, jotka lisäävät tarinan kiinnos-

tavuutta, mutta eivät liity pääasiaan. Näitä olivat mm. koskien kuohuissa pujot-

telu, kosken henkien tyynnyttely, valtavan hauen selkään juuttuminen merelle 

päästyä, valaan kaltaisen jättiläishauen lahtaaminen sekä hauen leukaluusta 

(ehkä valaan hetuloista) taikavoimia tuottavan kanteleen tekeminen. Jättiläis-

hauen tarina liittyy väljästi matkan viitekehykseen, koska matkan päätepisteen 

lähellä Viasvedenlahden rantamalla on löydetty 1000 vuotta sitten kuolleen 

sinivalaan luita. 

Olennaista tarinan etenemisen kannalta on, että päästiin järveltä joelle ja jokea 

alas läpi soistuvien matalavetisten tasankomaiden ja lopulta huimien koskien 

läpi merelle. 

Laski vanha Väinämöinen, 

laski päivän maavesiä, päivän toisen suovesiä, 

kolmannen kosen vesiä. 

(Kalevala runo 40: 13–15)

Lopulta miehet päätyivät meren saarelle selälliselle eli uloimmalle saarelle. 

Saarella majaili silloin pohjalaisia hylkeenpyytäjiä, myyttisen Pohjolan karskia 

väkeä. He olivat ehkä tulleet Kierikistä tai Jätinlinnasta, joissa noihin aikoihin 

koettu ympäristön muutos ja hyljekannan romahdus oli kurjistanut elämää. Poh-

joisen Perämeren pyyntiasemista oli luovuttu ja uusia apajia oltiin hakemassa 

etelämpää.   
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Vänni kysyi kohteliaasti saaren naispäälliköltä lupaa ostaa tai vaihtaa osaa ver-

koista. Kun tämä ei onnistunut, sankarimme ottivat käyttöönsä Vaanien arse-

naaliin kuuluvan ja myöhemmin perisuomalaiseksi käsitetyn suostuttelukeinon 

eli magian. He tainnuttivat hauen leukaluista tehdyn kanteleen soitolla saaren 

väen. Miehet löysivät sitten mahtavan verkkokasan lukkojen takaa varastosta ja 

kantoivat aarteen suurella vaivalla veneeseensä. 

Sankarimme lähtivät soutamaan kotiinpäin kaikessa rauhassa, kun saaren väki 

nukkui. Kauko, joka oli onnellinen mahtavasta ryöstösaaliista, halusi laulaa 

luikauttaa voittoisan joiun. Vänni toppuutteli Kaukon lauluhaluja, mutta antoi 

lopulta periksi toisen innolle. Siitä ei hyvää seurannut.

Kirkkokankaan itäpäässä on 

kalliojyrkänteen jylhää kivimäkeä, 

josta on louhittu aikoinaan 

diabaasikiveä. Matkaa louhokselta 

”maailman pisimmän” verkon 

löytöpaikkaan on noin 300 m.

(Vänni, Ilmo ja Kauko) 

saattelivat sammon suuren 

Pohjolan kivimäestä, 

vaaran vaskisen sisästä. 

Veivät sen venosehensa 

latjasivat laivahansa 

(Kalevala runo 42: 160–164)

Valokuva: Lasse Lovén.

 

Lauloi lieto Lemminkäinen, karjahteli Kaukomieli; 

suu liikkui, järisi parta, leukapielet lonkaeli. 

(Kalevala runo 42: 285–288)

Rehvakkaan Kauko Saarelaisen jyrisevä laulu herätti kurjen ja tämän huuto edel-

leen Pohjolan väen. Pakenijoiden vauhtia hidasti nyt Pohjolan päällikkönaisen 

magian nostama merisumu ja muut kammottavat luonnonvoimat. Vänni torjui 

niitä omilla loitsuillaan. Sumun hälvettyä verkon ryöstäjät tiesivät taas mihin 

suuntaan pitää mennä. He jatkoivat pakomatkaansa, mutta Pohjolan väki lähti 

raivoisaan takaa-ajoon.

Taistelu merellä johti katastrofiin. Pohjolan linkoama lentävä ase teki tuhojaan 

veneen pohjalle ja arvokas verkkokasa luiskahti lähes kokonaan mereen. Poh-

jolan väki sai verkkokorin kannen ja Vännin retkikunta sai vain joitain verkon 

pätkiä ja kaarnan kohoja kotiin vietäväksi. Mahtiverkkokasa katosi lopullisesti 

mereen syvänteeseen ja sinne katosi myös hauenluinen lumottu kantele. Vain 

murusia verkosta ja kaarnakohoista löytyi myöhemmin meren hiekkarannoilta. 

Niin meni muruja noita, sammon suuria paloja 

alle vienojen vesien, päälle mustien murien. 

(Kalevala runo 43: 267–270)

Kotiin palattuaan retkeläiset joutuivat värittämään rajusti tarinaansa, jotta häpeä 

reissun epäonnistumisesta ei olisi liian suuri. Vänni nosti suurimmaksi suruksi 

kanteleen menetyksen; verkkojen hukkaus jäi näin vähemmälle painolle, joten 

se ei liiaksi pilannut päällikön mainetta. Vänniä menetys kuitenkin harmitti 

tavattomasti ja hän yritti myöhemmin vielä etsiä merenpuolen hiekkarannoilta 

ja meren pohjasta kanteletta ja verkkoja, mutta huonolla menestyksellä. 

Pohjola kosti ryöstön monilla vitsauksilla, mutta Vänni torjui pääosan vaivoista 

magiallaan. Tuon ajan elinoloja heikentänyt ilmastonmuutos (kylmä ilmasto-

jakso) tulkittiin ilmeisesti Pohjolan kostoksi.  Lopulta tilanne rauhoittui ja rau-

han vahvistukseksi seppä Ilmo nai Pohjolan tyttären. 
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Vaka vanha Väinämöinen itse maalle mentyänsä, löyti sampuen muruja, 

kirjokannen kappaleita rannalta merelliseltä, hienoiselta hietikolta. 

(Kalevala runo 44: 385–390). Valokuva: Tuuli Loven.

Merikarhu miettii: 
Suuren verkon ryöstöstä kehkeytynyt Sampo-myytti jäi elämään ihmeellisenä 

jatkuvasti paisuvana tarinana aikojen yli. Globaalissa tarinaperinnössä ehkä 

kaikkien aikojen mahtavin ja liioittelussaan lähes ylivoimainen kalajuttu oli syn-

tynyt. Tämä on tarinan ja historiankin yleinen rakentumistapa. Se on voittajan, 

eloonjääneen tai ainakin tarinan kerrontaan kykenevän oma versio, joka elää, 

kehittyy ja paisuu suusta suuhun kulkiessaan. Tämän prosessin kiteyttää tyy-

likkäästi kansakoulun lukukirjasta mieleen jäänyt Lauri Pohjanpään kirjoittama 

runonpätkä:

Ja tuskin vaan oli aamunsuu se kullankallis ohi, kun viaton kiisken poikanen 

oli suuren suuri lohi. (118)

joen ja Meren karikot
Viikingit tulevat

Lähes 3000 vuotta kului Kirkkokankaan suuresta ja dramaattisesta hyljeverkkot-

ragediasta. Litorinameri oli muuttunut Itämereksi. Meri kauppaväylänä oli aina 

vaan vilkkaammassa käytössä. Skandinavian viikinkijoukkiot kulkivat hyväkul-

kuisilla laivoillaan ja veneillään valloitus- ja ryöstöretkillään kaikkiin ilmansuun-

tiin. Idäntien pääreitti kulki nyt kohti slaavien kauppakeskuksia ja Mustaamerta. 

Vanhat markkinapaikat Kokemäenjoen perukoilla olivat kuitenkin edelleen 

käytössä. Kokemäenjoen koskissa kevyempiä aluksia soudettiin ja sauvottiin ja 

isompia hinattiin ylös härkien, hevosten ja miesten voimalla.

Pronssikaudesta oli siirrytty vähitellen rautakauteen. Uuden teknologian materi-

aalit, työstötavat ja käyttömuodot olivat hitaasti kehittymässä. Uutuuksia saapui 

pohjoisille rannoille Euroopan teknologiakeskuksista. Yksi sellainen muotika-

pine oli Avaarien kansan suurseppien Tonavan rantamilla noin 500 jaa. takoma 

tulusrauta. Karkun kokeneet kuparisepät ottivat innolla uuden materiaalin ja 

tulentekovälineen työstettäväkseen ja takoivat Karkun tulusrautoja (kuva sivulla 

98) yli tuhannen vuoden ajanjakson jokaisen kulkijan ja kodinhaltijan käyttöön. 

Uuden tuhatluvun 1000 jaa. alkupuoliskolla Hansaliiton, Birkan ja Kalmarin uni-

onin kauppakunnat varustivat hyväkulkuisia soutu- ja purjealuksia. Niitä saa-

pui tasaisesti Viasvedenlahdelle, joka oli kauan sitten määritelty rauhoitetuksi 

suojapaikaksi ennen kuin laivat soutivat Preiviikin lahden pohjukasta Kokemä-

enjoelle Vähä-Rauman väylää pitkin. Kuuminaisten niemeen ja Kokemäenjoen 

varrelle kasattiin maansekaisia kiviraunioita, joiden uumenissa oli polttohauta-

uksella hyvästelty meriurho, kyläpäällikkö tai mahtiemäntäkin. Haudan varus-

telu kuvasti vainajaa ja hänen vaurauttaan. 

Tuhat vuotta sitten Räyhän kivi oli vain 8 m syvyydessä. Viasvedenlahden kalas-

tajat eivät vielä sitä havainneet, kun verkot eivät sinne asti ulottuneet. Sen sijaan 

he tunnistivat Räyhän karikot, jotka tuolloin olivat 5–6 m syvyydessä. Karikot 

olivat tärkeä kalojen apajapaikka. 
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Tarina Kokemäenjoen latvuksilta kesällä 900 jaa.

Kahdentoista pariairon sulavalinjainen viikinkialus lipui lounaistuulen pullista-

man keulapurjeen auttamana näköetäisyydellä idän suunnalla siintävästä ranni-

kosta. Sen edessä erottui meren tyrskyjen huuhtomia kivisiä luotoja. Niillä tie-

dettiin parveilevan melkoisia hyljelaumoja. Edessäpäin avautui laaja merenlahti 

Bredvik, jonka pohjukasta päästiin ylämaihin nousevan Kumoälvin (nykyisin 

Kokemäenjoki) suun suistoalueelle. Laivan päällikkö Jens Eriksson tiesi, että 

sen päässä olevan kohisevan Lammaistenkosken jälkeen alkaa jokireitti eli 

karikkoinen soutu- ja sauvomisväylä kohti merikaupan tullia, Merstolaa ja siitä 

edelleen kohti Teljän kauppavalkamaa. Kauppamiehen ja laivan rauha oli tur-

vattu, kun venepäällikön kaulassa hyvin näkösällä riippui jokireitin kulkijan 

passina karhutunnus; kruunupäisen karhun kuva kaulaketjun päässä. Teljästä 

reitti jatkuisi sauvottavia tai hinattavia koskiosuuksia ylittäen Kumoälviä pitkin 

Vammaskosken taakse Sastamalaan ja Karkun turkiskylään ja edelleen Nokian 

Emäkoskelle asti. 

Jokivarren kauppasatamissa saattoi onnistuneella vaihtokaupalla saada hyviä 

turkiksia, hirven ja hylkeen lihaa, traania sekä ilmakuivattua lohta. Kaupantekoa 

varten laivassa oli suolaa, metallia, koruja, lasihelmiä ja kankaita. 

Elettiin 900-luvun alkupuolta. Mälarin Birkasta oli lähdetty viisi päivää aiemmin, 

tuulta odoteltu Ålannin pohjoisreunalla Geta-vuoren lähellä ja siitä jatkettu saar-

ten ja luotojen ulkopuolella kohti Kumoälvin suuta. Ennenkin täällä oli käyty. 

Soutuväylä Bredviikin lahdenpohjasta Koiviston saaren eteläreunaa pitkin Ulvi-

laan ja Teljään tuntui mataloituvan jatkuvasti ja vähitellen. Joen tuoma liete 

nostaa pohjaa varmaankin ja kosken kivet jotenkin nousevat ylöspäin, mietti 

Jens. Onneksi tällainen matalapohjainen pitkäsoutuinen vene ui hyvin vielä, 

kun vettä on vain miehen vyötärölle asti. Uudet rahtialukset ottavat lastia enem-

män, mutta tarvitsevat syvempää vettä.

Merikapteeni Jens Eriksson ei tiennyt, että tämä oli hänen viimeinen kaup-

pamatkansa. Kokemäenjoen koskien loppupäässä Kaukolan jyrkkää koskea 

noustessa Jens putosi koskeen, löi päänsä kiveen ja menehtyi veteen. Laivan 

miehistö pelasti hänen ruumiinsa kosken alta. Laivan varapäällikkö päätti jat-

kaa matkaa tavoitteena olleelle Karkun talakselle asti, kun niin lähellä oltiin. 

Merikapteeni Jens Eriksson haudattiin juhlavasti polttamalla Karkun Palvialan 

Idän Räyhän kummeli, 

jonka kalastajat rakensivat 

luodon korkeimman 

kiven päälle 1950-luvun 

alussa. Hiekkakivilaatoista 

taidolla koottu kummeli 

on kalastajan idoli. 

Se on jokivarren 

pihakarhuveistosten vastine 

tuulisella meren luodolla. 

Valokuva: Lasse Lovén.
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rantamalla ja hänen maalliset jäännöksensä ja lahjansa peitettiin hyvän puolei-

seen kivikasaan, jota myöhemmin kutsuttiin Tulosen kalmistoksi. Jens Eriksso-

nin mukana hänen Valhallan matkalleen haudattiin hänen lempivaimonsa Ylva-

Lii Sigurdsdottir. Vaimo ei halunnut jättää rakasta miestään Valhallaan yksin 

odottamaan siihen asti, kunnes Fjalar-kukko herättää uljaat soturit viimeiseen 

taisteluun pimeyden voimia vastaan.

Yli 1000 vuotta myöhemmin, vuosina 1908–1909, arkeologit tutkivat Jensin hau-

dan ja löysivät sieltä rikkaan miehen ja hänen puolisonsa tarvekalut ja myös 

hänen kauppiasriipuksensa. Sitä kutsuttiin tutkimusraportissa nimellä ”Karkun 

koru”. Suomalainen Kalevalakoru Oy otti tuon monitulkintaisen hienon koru-

mallin kärkituotteekseen 1930-luvulla. Kun Kalevalakoru Oy:n ja Kalevalaisten 

Naisten Liiton perustaja Elsa Heporauta 1939 vieraili Amerikassa, hän lahjoitti 

Lapin kullalla viimeistellyn version Karkun korusta Yhdysvaltain presidentti 

Theodor Rooseveltin vaimolle Eleonoralle. 

Merivaltojen meri yhdistää ja erottaa

Kauppalaivojen koko ja mallisto uudistui nopeasti. Uudet kauppakomppaniat 

jakoivat markkinat uudelleen samalla, kun roomalaiskatolisen uskon aatetta 

levitettiin itäiseen pakanamaailmaan. Ruotsin kuninkaan valloitusretket olivat 

vaikuttaneet myös Suomen puolen rannikon väestön rakenteeseen. Ruotsin val-

tio kehotti omia kalastajiaan siirtymään valloitetun Suomen rannikoille jatka-

maan kalastusammattiaan. Tämän muuttoliikkeen vaikutukset näkyvät vieläkin 

selkeästi rannikon paikannimistössä. Myös kalastuksen ja veneiden tekninen 

nimistö muodostaa hyvin kansainvälisen koosteen alan arkipäivän terminolo-

giasta (119). 

Viasvedenlahti oli Ruotsin manööverien aikana edelleen muinaisen kauppa-

rauhan piirissä. Kaupan ja verotuksen hallinta olikin Ruotsin valloituspolitiikan 

päämotiivina. Historiankirjoituksessa se naamioitiin pakanamaan uskonnolli-

seen käännytykseen. Ruotsin kauppayhteydet Suomen länsirannikon vanhoi-

hin kauppasatamiin vahvistuivat entisestään. Ruotsin kauppahuoneet valvoivat 

saksalaisten ja tanskalaisten kauppayhteyksiä Mare Sveticumin eli Pohjanlahden 

molemmilla rannoilla. Kokemäenjoen kauppapaikat olivat jo aiemmin olleet 

ruotsalaisten valvonnassa, joten ristiretkiksi kutsutuilla valloitusretkillä ei ollut 

kovin suurta näkyvää vaikutusta satakuntalaiseen vakaaseen elämän menoon.  

Saksalaisen Hansa-liiton vaikutus tuon ajan kauppasuhteiden kehitykseen oli 

kuitenkin erittäin vahva. Tämä johti talouden voimakkaaseen kehityksen Itä-

meren alueella. Samalla kuitenkin alueelle muodostui satoja vuosia jatkunei-

den taloudellisten konfliktien näyttämö, mikä kiristyessään johti myös verisiin 

yhteydenottoihin vaikutusvaltaisten osapuolten kesken. Näissä rytinöissä unoh-

tuivat muinaiset kauppapaikkojen ja suojasatamien ikuiset pyhät käyttöoikeu-

det. Viasvedenlahti menetti asemansa merenkulkijoiden turvapaikkana. Lahden 

suun jatkuvasti kohoavat karikot alkoivat muodostaa uuden uhkatekijän puisille 

purjelaivoille. 

Räyhän kivi jatkoi nousuaan kohti meren pintaa. Nyt se oli enää 5 m syvyydessä. 

1300-luvun lopulla Räyhän karikot olivat vain 3 m syvyydessä. Viasvedenlahden 

kalastajat käyttivät ahkerasti noita mainioita kala-apajia.

Säpin fäärtit

Kokemäenjoelle johtava meriväylä siirtyi kiertämään Mäntyluodon niemen, kun 

Preiviikin lahden pohjukasta Kaarluodon sivuitse nykyiselle Suntinojalle ja siitä 

edelleen joelle kulkeva Vähä-Rauman reitti oli madaltunut pois rahtilaivojen 

käytöstä. Preiviikinlahden väylää oli käytetty kunnioitettavat 1700 vuotta. Nyt 

isommat laivat kulkivat Säpin saaren ulkopuolelta Säpin ja Lännennaulojen 

välistä. Pienemmät alukset kulkivat Ledsundin sisäreittiä Luvian saariston läpi 

Pirskerin ja Nirvon suojapaikkojen tienoilta ja edelleen Säpin ja juuri äsken 

merestä nousseiden Räyhän karien välistä kohti Reposaaren eteläkärkeä. Sisä-

reitiltä oli vielä yhteysreitti Viasvedenlahden pohjukkaan, jossa oli Mansikkaka-

rin satama. Siellä lastattiin hiekkaa ja halkoja rahtilaivoihin. Tuorsniemenharjun 

merenpuolen puhdas kvartsihiekka oli nousemassa suureen arvoon ruotsalais-

ten lasinvalmistajien raaka-aineena.

Viasvedenlahden pohjukassa ja lahden molemmilla rannoilla oli jo tuolloin 

kalastajien asumusten, venevalkamien, prykien (laituri) ja rantapuarien (verk-

kovaja, rantahuone) keskittymä. Räyhän kivi alkoi olla vaarallisen lähellä 

merenpintaa. Se oli nyt 3,5 m syvyydessä mustana kiiltävänä möhkäleenä. Kun 

merenpinta saattoi pitkän korkeapaineen aikana olla metrinkin alempana kuin 

keskimääräisen vedenkorkeuden aikana, laivojen kapteenien ja perämiesten oli 

syytä olla sen suhteen varuillaan.
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Osa Satakunnan alueen 

meri- ja jokiväylien kartasta 

1650-luvulta, jolloin 

Kokemäenjoen lahdelle 

kuljettiin Mäntyluodon 

ja Reposaaren välisestä 

salmesta. Kartassa näkyvät 

jokisuuhun nousevat 

luodot ja lukuisa joukko 

nimettyjä taloja jokivarren 

kauppareitin varrella. 

Viasvedenlahden perukassa 

oli niemen suojaama 

valkama. 

Kuva: Museoviraston arkisto, rajattu.

1600-luvun merikartassa näkyvät Säppi ja Räyhien karit. Viasvedenlahden ulko-

puolelle on merkitty laivojen sisäreitti. Kokemäenjoen kaupallista merkitystä 

korostaa se, että merikarttaan on merkitty joen varrella sijaitsevat kylät, talot ja 

kosket tarkasti Karkkuun saakka. 

Merikarhu miettii: 
Merialusten päälliköt tunnistivat luotinaruillaan Viasvedenlahden suun karikot. 

He varmaankin kutsuivat niitä nimellä Viakarit. Ne olivat merenkulkijoiden 

kauan menneisyydessä sopiman kaupparauhan alaisen Viasvedenlahden ulko-

rajalla. Voimme kuvitella, että lahden kalastajat pyysivät merenkulkijoita kään-

tämään tuon nimen suomen kielelle. Kalastajien korvissa se kuulosti nimeltä 

”Räyhä”, kun merenkulkijat yrittivät mongertaa sanan ”Rauha”. Tämä sanaleikki 

huvitti lahden kalastajia. Vino pilke silmäkulmassa he alkoivat kutsua noita raja-

luotoja nimellä ”Räyhä” ja verkot vietiin sittemmin aina Räyhiin. Noiden kaukaa 

tulleiden merikarhujen jatkuvien vierailujen vuoksi kalastajat alkoivat kutsua 

tätä lahtea nimellä, jonka ruotsalaiset kartantekijät kirjoittivat karttoihinsa muo-

dossa ”Wedaswesi”.

Viasvedenlahden Räyhien luotojen merkitys merenkululle voimistui aikojen 

kuluessa, kun Raumalta Luvian kautta Mäntyluotoon merkitty Säpin maapuo-

lelta kulkeva sisäfäärtti reimareineen ohjasi rahtilaivoja. Lahden koillisrannalla 

asuva Makholman kulmakunnan vanhan kalastajasuvun jälkeläinen Teuvo Raja-

sammal tiivisti tämän nyt 2000-luvun alussa: 

– Räyhä o ollu laivoje kohdistuspaikka, kummelit ohjas laivoi.

Tarina Säpin fäärtin vaiheilta 1350 jaa.

Säbbskärin (Sebbskär, Säppi) luodon lähelle saapui koggi etelästä Saksanmaalta. 

Hans oli lübegiläisen rahtilaivan kapteeni. Hän oli tehnyt useita rahtimatkoja 

pohjoisella merellä, jota eri kartoissa kutsuttiin vuoroin nimellä Mare Gothica, 

Mare Germanicum tai Mare Balticum (Itämeri). Nyt purjehdittiin tuon meren 

pohjoisella lahdella, jota kutsuttiin nimellä Pohjanlahti. Siellä oli useita kaup-

pasatamia, joihin aluksen omistava Hansayhtiö vei suolaa, metalleja ja kankaita 

ja paluurahtina toi turkiksia, rasvaa, kalaa ja tervaa Keski-Euroopan jatkuvasti 

kasvaville markkinoille. Nyt oli tavoitteena päästä Kokemäenjoen suussa sijait-

sevan Teljän kaupungin rantakylän Ulvilan vapaasatamaan Friitalaan. Pyhälle 

Gertrudille oli kohotettu useampi uhrimalja Lûbeckistä lähdettäessä. 

(St. Gertrud, 626–659 jaa., Nivellesin luostarin abbedissa, oli frankkien major 

domus Pipin I:n tytär. Hän oli sekä katolisen että ortodoksisen kirkon nimeämä 

matkustajien suojeluspyhimys (120). Pyhän Gertrudin kunniaksi nimettyjä 

kirkkoja ja toreja on eri puolilla Eurooppaa. Pyhimyslegendan mukaan Gertrud 

olisi pelastanut merenkulkijoita, jotka olivat häntä huutaneet hädässä avuksi.)

Säbbskärin matalikko oli noussut merestä ja muuttunut kiviseksi Kirkkoharjun 

luodoksi pari sataa vuotta sitten. Hans tiesi, että suorin reitti Teljään kulki hyvin 

kauan sitten Säbbskärin matalikon sivuitse leveään luoteeseen avautuvaan lah-

teen ja siitä edelleen luotojen ja saarien vierestä Kokemäenjoen suun lahdelle. 

Tämä vanhan väylän aukko oli merkitty kapteeni Hansin merikorttiin nimellä 

Wedasvesi. Nyt tuo reitti oli ummessa, ollut jo kauan niin, mutta lahtea voi vielä 

käyttää ikimuistoisella merenkulun sopimuksella rauhoitettuna suojasatamana 

pahalla tuulella. Nimi oli paikallisten kartantekijöiden antama. Olivatko ruotsa-

laisia vai noita suomalaisia satakuntalaisia, joita näillä seuduilla asusteli vanhas-

taan? Kukapa sen tiesi. Ruotsin värit niiden lipuissa liehuivat, mutta ymmärtävät 

merenkulkijoiden saksaa.

Hans mietti, että täällä merenrannan olot olivat kummalliset. Toisin kuin Sak-
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san Friisin rannikolla, kivet ja karit täällä ikään kuin hitaasti kasvoivat ja väylät, 

joita vanhojen kapteenien kartoille oli merkitty, saattoivat nyt olla liian matalia 

ja kivisiä. Vanhat kapteenit kertoivat, että olivat vielä vanhemmilta kuulleet, 

että muinoin kauppaveneet purjehtivat suotuisalla tuulella aina Teljän Meers-

tolan valkamaan asti rahtia hakemaan. Nyt pääsee vain tarkkaan purjehtimalla 

ja hyvällä onnella Ulvilan Liikistön satamaan asti. Voipa olla, että Bredviikin ja 

Vähä-Rauman väylä ei ole kelvollinen enää muutaman vuosikymmenen jälkeen. 

Vedenkorkeuskin vaihtelee toista metriä ilmojen mukaan. Ja kivet ja hiekka vain 

nousevat tukkimaan väylää. Kapeikoissa pääsee eteenpäin vain hinaamalla kog-

gia rannasta tai sauvoilla lykkien. Ulvilaan joudutaan varmaankin purjehtimaan 

tulevaisuudessa pohjoisempaa Kokemäenjoen suun ja pohjoisen suiston kautta 

Reposaaren suunnasta. Kaikki vain hankaloituu ajan myötä.

Toinen hankaluus oli sitten poispääseminen, Hans mietti. Mereltä tuulee usein 

maalle päin. Kaakkoistuuli toi yleensä huonoa ilmaa ja luoteistuuli oli lähes 

vastainen purjehtia satamasta merelle. Luoteistuuli mataloitti jotenkin väylää ja 

vaati melkoista luovimista kapealla karikkoisella väylällä. Niinpä usein tarvittiin 

hinausta, jotta päästään riittävään syvyyteen ja luovimisellekin tuli tilaa. Täy-

dessä lastissa olevaa koggia piti vetää Bredviikin lahden suulla piilevien petol-

listen karikoiden ulkopuolelle, jossa tila ja syvyys alkoi riittää. 

Hansin mietiskely katkesi luotimiehen varoitushuutoon. Navakassa länsituu-

lessa koggi oli ajautunut vähän sivuun tutulta väylältä. 

Koggin edessä oli merikartassa tuntematon kiviharjanne, johon koggi sai terä-

vän pohjakosketuksen. Laivan pohjalaudoitukseen tuli monen metrin repeämä 

eikä miehistön ponnistelu auttanut sen tukkeamiseen. Koggi kaatui lasteineen ja 

upposi. Rantaan oli matkaa muutama sata metriä. Miehistö pelastui, kun he pys-

tyivät uimaan kovassa aallokossa maihin. Laivan lasti levisi mereen ja kulkeutui 

Kuuminaisten niemen rantamille. Sieltä paikalliset kalastajat keräsivät friibyytinä 

laivan puuosia ja purjekankaita sekä rahtina olleita kankaita ja hienoja puutuo-

leja. Laivan vankempia tammesta tehtyjä runko-osia on rannoilta löydetty vielä 

satoja vuosia myöhemmin. Rahtina olleet suolasäkit liukenivat mereen. Metalli-

set työkalut ja lasihelyt upposivat karikkoon ja katosivat sinne ikuisiksi ajoiksi. 

Mereen katosivat myös lastin erikoisuuksina olleet ison valtamerivalaan luut ja 

nikamat, joilla oli tarkoitus herättää jokikansan ihmetystä ja lisätä kiinnostusta 

kaupantekoon.

Matalan Meren ihMeet
Meri on suuri olento, joka on toisinaan hyvällä päällä

 ja toisinaan huonolla. 

Ja on aivan mahdotonta tietää miksi.

(Tove Jansson 1965, Muumipappa ja meri)

Ilmakuva Viasvedenlahden drumliini-moreeniluodoista Selpuodankarien alueella. 

Valokuva: Heidi Arponen ja Kevin O´Brien – Metsähallitus

Monimuotoinen merenpohja

Raskaan jäämassan aikanaan maankuoreen painama lommo on palautumassa 

vähitellen lähtötilanteeseen. Viasvedenlahdella maa on jo satoja vuosia nous-

sut merestä jokseenkin tasaisesti 68 cm sadassa vuodessa. Tuhannen vuoden 

takaista rantaviivaa pitää etsiä metsistä ja pelloilta noin 7 m nykyisen merenpin-

nan yläpuolelta. Jään jäljiltä maastossa on kaakko-luode suuntaisia moreenihar-

janteita ja hiekka-hietakenttiä. Nämä drumliini-tyypin pohjamoreenimuodostu-

mat ovat syntyneet jäätikön railoihin ja onkaloihin jään pohjalle jään liikkeen 

suuntaisina rinnakkaisina harjanteina (7). Niitä näkyy erityisen selvinä muo-

dostumina Viasvedenlahden pohjoisrannan Selpuodankarien saaristossa. Veden 

yläpuolelle nousseet hiekat ja hiedat ovat rantatyrskyjen ja tuulen vaikutuksesta 

muodostaneet pitkiä dyynimäisiä valleja. 
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Selkeästi erottuvia moreenivöitä voimme ihailla pitkinä rinnakkaisina saariket-

juina myös Vaasan saaristossa Merenkurkun Maailmanperintöalueella. Siellä ne 

ovat kuitenkin muodostuneet jäätikön sulamisvaiheen aikana vuosityönnöksinä 

poikittain jään etenemissuunnalle. Näitä poikittaismoreeneja kutsutaan de Geer-

tyypin moreenimuodostumiksi. 

Viasvedenlahden rannoilla ja vedenalaisissa karikoissa on valtava määrä kaiken 

kokoisia siirtolohkareita. Lahden alueella kallioperän muodostaa 1200–1400 

milj. vuotta sitten kehittynyt Satakunnan hiekkakivi. Säpin ja Kirkkokankaan 

pohjakalliona on vulkaanisessa rakopurkauksessa noin 1250 milj. vuotta sitten 

kiteytynyt tumma oliviinidiabaasi (5). Räyhän kivi edustaa tätä vasarakirveiden 

tekijöiden käyttämää ja myöhemmin saunojen kiuaskiveksi paljon käytettyä 

kuumuutta hyvin kestävää erikoista kivilajia. 

Siirtolohkareissa ja merenrannan sorakentissä voimme löytää kallioperämme 

valtakivilajeista melkoisen osan; graniittia ja gneissimäisiä kivilajeja eri muo-

doissaan kuten tonaliittia, rapakiveä ja biotiittisekotteista paragneissia. Runsaasti 

löytyy myös hiekkakiveä, diabaasia ja gabroa. Nuo kivet ovat kulkeutuneet 

tänne jään tuomina 5–50 km etäisyydeltä pääosin meren pohjasta ja Kokemäen-

joen suun pohjoispuolelta. 

Seitsemää sorttii merisäätä

Seitsemää sorttii säätä syksyisessä yössä, yhdeksää keväisessä päivässä on kan-

sanperinteen riimi (121). Merellä tuulee, kun maalla on tyyntä. Sää, sen vaihtelu 

ja ennusteet ovat ikuinen puheenaihe rannikon väelle ja varsinkin kalastajille. 

Makholman kalastaja ja veneenrakentaja Unto Salminen muisteli suurilmaston 

muutosta omana aikanaan 1900-luvun loppupuoliskolla (122): 

- Tuulet on koventunu paljo. Nythän on ollu semmosii kesii et 

iha pari vuorokaut on ollu semmost et vois verkkoi laskee. Sillo 

oli iha viikkokausii. Tottakai silloki tuuli. Tottakai sillo oltiin myös 

pois. Radiot oli mukan. Kuunneltiin sääennusteet. Sillo puhuttiin 

boforeist, nyt on metrit.

Trombi nostaa vesipatsaan 

satojen metrien korkeuteen. 

Kuvassa trombi näyttää 

liikkuvan Luvian suunnasta 

kohti Säpin saaren eteläreunaa. 

Todellisuudessa trombi oli 

kauempana Säpin länsipuolella 

ja meni saaren ohi.

Valokuva: Jan Eerala.

Säpin ulkopuolelle sijoittunut 

trombikäytävä loppukesällä 

2016. Havaintopisteet 

Makholman kalarannassa ja 

Säpin satamassa. 
Karttapohja: © 2019 GoogleMap, 

Imagery © 2019 TerraMetrics.

Piirros: Lasse Lovén.
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Viasvedenlahden suun erikoisuuksiin kuuluvat pyörteiset korkeuksiin nousevat 

vesipatsaat eli trombit. Niitä esiintyy miltei vuosittain veden päällä reiteillä, joita 

Makholmassa kutsutaan trombikäytäviksi. Pyörre nostaa vettä satojen metrien 

korkeuteen ja varmaankin aiheuttaa melkoisen vaaran veneille ja alle sattu-

ville pyydyksille. Yksi trombikäytävä sijoittuu Luvian metsäisten saarten ja Säpin  

välialueelle, jossa trombi liikkuu yleensä etelästä pohjoiseen. Toinen käytävä on 

Säpin länsi-luoteispuolella noin parin kilometrien etäisyydellä Säpistä ulkome-

relle. Sielläkin trombit liikkuvat kohti pohjoista. Niiden liikkeet saattavat kestää 

jopa puolisen tuntia.

Kalastaja on etulinjassa trombien hyökätessä ylös lämmenneistä vesistä. Kalas-

taja Heikki Salokangas kuvaa elävästi tuollaisia tilanteita, joita hän on kokenut 

ja ihaillut useasti (123):

- Trombeja oli liikkeellä, joukossa tosi mahtavia ja sitten aivan pie-

niä pusauksia. Olimme siikaverkoilla 22.8.2014 Säpin ulkopuolella. 

Saimme vain puolet verkoista laskettua, kun ukkospuuska yltyi niin 

rajuksi, että keskeytimme verkonlaskun ja lähdimme Säpin saaren 

laituriin kahvinkeitolle odotteleen, että tilanne rauhoittuisi. Aivan 

silmiemme edessä (500 m) muodostui hirveä pyörre, joka alkoi 

piiskata vettä merenpinnasta korkeuksiin. Parhaimmillaan se ylsi 

pilviin saakka, mutta kesti vain 10 minuuttia ja eteni noin 2 km.

Jokunen vuosi takasin jouduimme kokemaan tällaisen pyörteen 

vielä lähempää. Olimme rysää nostamassa, kun trombi tuli päälle. 

Sanoin kaverille kesken vetämisen, että nyt hyttiin ja ovet kiinni. 

Eipä tuo kauaa kestänyt, mutta se jäi mieleen, että noin suurin 

piirtein vesitiivis hytti oli aivan märkä myös sisältä. Aivan kuin 

painepesurilla olisi joka raosta tai reiästä hyttiin suihkutettu.

Matalan meren nykypäivä

Viasvedenlahden pääosa on nykyisin matalaa merta, jossa keskiveden syvyys 

on alle 2 metriä. Tähän matalikkoon kuuluvat pääosa rannoista ja laaja lah-

den keskialueen moreeniselänne, ns. Selkämatalikko. Lahden vesi on murto-

vettä, jonka suolapitoisuus on alle 0,3 %. Satakunnan rannikolla merivesi virtaa 

hitaasti kohti pohjoista. Merivirran nopeus on noin 8 km vuorokaudessa (124). 

Makeaa vettä Viasvedenlahti saa lähinnä muutamista pellonojista ja etelämpää, 

Luvian saariston eteläpuolelle noin 20 km päässä mereen laskevasta Eurajoesta. 

Luvian saaristo suodattaa hyvin etelästä meriveden mukana kulkeutuvaa ravin-

nekuormaa. Lahden veden laatuun vaikuttavat lähinnä ranta-alueen asutuksen 

ja maatalouden vähäinen hajakuormitus. Viasvedenlahden vesi on puhtainta 

mitä Selkämeren rannikoilla löytyy.

Merikarhu miettii:
Meren tilaa on tutkittu tehokkaasti. Tuloksia on yleistetty suuralueittain tavalla, 

johon perehtyminen edellyttää melkoista metodien, mittayksiköiden ja ekolo-

gisten muutosmekanismien tuntemusta (125). Se ei enää ole mahdollista taval-

lisen luontoharrastajan tai kalastajan taidoilla. Laajasta osallistamiskampanjasta 

huolimatta merellisen tulevaisuuskuvan rakentaminen ja positiivisen kehityksen 

polun rakentaminen on kuin veteen piirretty viiva. Meidän on vain luotettava 

asiantuntijoiden arvioihin ja hyvää tarkoittaviin ehdotuksiin.

 

Kasvillisuus pinnan alla

Matalalla Viasvedenlahdella ja ulkomerelläkin on voimakkaita leväkasvustoja. 

Rannoilla ja luodoilla tuntuu haurun eli rakkolevän voimakas haju. Lahdella 

yleisenä tavataan varsinaista rakkohaurua (Fucus vesiculosus). Selkämeren 

Ruotsin puoleisilla rantavesillä esiintyvää pikkuhaurua (Fucus radicans) ei Vias-

vedenlahdella ole havaittu. Kalastajat seuraavat tarkasti leväkasvustojen kehi-

tystä. Siinä ympäristönmuutoksella ja vieraslajeilla on vahva asema. Perinteisesti 

kalastajat kutsuvat verkkoihin tarttuvaa merilevää nimellä merempaska, jota 

pudistellaan verkoista irti, kun verkkoja nostetaan kuivatuspuille eli vappeille. 

Levälajiston muutos on tuonut lisää harmia. Kalastaja Heikki Salokangas kertoo 

(126):

- Verkkoja likaava ”pörrö” on uutta kansanperintöä. Se on Riu-

tan Keijon antama nimi tuolle levälle. Riesa nimeltä pörrö iskee 

kiintopyydyksiin elokuulla. Tietojeni mukaan kyse on vieraslajista, 

joka laivojen mukana on saapunut rikastuttamaan luontoamme. 

Ainakaan aiemmilta vuosikymmeniltä ei ole tällaisesta raportoitu. 

Leviä kyllä on aina ollut, rihmaleviä (esim. ahdinparta) ja punale-

viä. Pörrö on täkäläinen nimi tälle pirulaiselle. 
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Metsähallituksen ja Suomen Ympäristökeskuksen meribiologit Heidi Arponen ja 

Maiju Lehtiniemi arvelevat (127), että kalastaja Heikki Salokankaan kuvailema 

mystinen pörrölevä on todennäköisimmin kaspianpolyyppi (Cordylophora cas-

pia), runkokuntaeläin eikä kasvikuntaan kuuluva levä lainkaan (128). Siksi se 

haisee myös pahalta, kun sen ottaa pois vedestä rannalle mädäntymään. Kyseessä 

on muualta saapunut vieraslaji, mikä selittää sen, ettei monia havaintoja ole Sel-

kämeren Suomen puoleisilla vesillä ennen moisesta pörröstä tehty.  Havainnot 

keskittyvät Suomenlahdelle ja Merenkurkkuun (129).  Kelluva polyyppi saattaa 

esiintyä hyvinkin runsaana ja asettua kasvamaan mille tahansa sopivalle kiin-

teälle pinnalle, kuten kalaverkkoihin. Niitä ei tapaa koko avovesikauden ajan, 

vaan ainoastaan silloin, kun on kaspianpolyyppien lisääntymisaika.

Pörrö-levää verkossa. 

Kuva: Heikki Salokangas.

Metsähallituksen meribiologit ovat tehneet perinpohjaista työtä Viasvedenlah-

den ja Säpin alueen vedenalaisen kasvillisuuden ja muun eliömaailman kar-

toituksessa. Seuraavassa on yhteenveto suojelubiologi Heidi Arposen tiiviistä 

kuvauksesta tuon kirkasvetisen merenlahden vedenalaisesta luonnosta (130). 

Viasvedenlahti on Porin Preiviikinlahden ohella alueen suurimpia matalia 

merenlahtia, joiden monimuotoiset luontoarvot voisivat olla perusteena alueen 

kuulumiselle Natura-luontotyyppiin laajat matalat lahdet. Itse Viasvedenlahti 

ei ole Natura 2000 -verkostossa, mutta suuri osa merenpuoleista lahtea sisältyy 

Selkämeren kansallispuistoon. Viasvedenlahti rajautuu lännessä rikkonaiseen 

Luvian saaristoon ja Luvian saariston Natura-alueeseen. Lahden pohjoisreunalla 

Kuuminaistenniemen Natura-alue kattaa osan niemen rantojen matalista fla-

doista ja kluuveista.

Viasvedenlahden vedenalainen biodiversiteetti kukoistaa erilaisilla merenpoh-

jilla ja syvyyksillä, lahden rantamilla ja kauempana avomeren reunalla. Siitä 

kertoo suojelubiologi Heidi Arponen Metsähallituksen luontopalvelujen meri-

suojeluyksiköstä:

- Täällä löytyy suojaisten pehmeiden mutapohjien lajeja, hiekka-

sorapohjien putkilokasveja kuin myös kovien kiviriuttojen leväyh-

teisöjäkin. Laajana merelle aukeavana lahtena Viasvedenlahden 

vedenalaiset kasvi- ja leväyhteisöt ovat osittain hyvin avoimia 

tuulen, aallokon ja jään merenpohjaa muokkaaville vaikutuksille. 

Säpin saaren ympärillä aallokko paiskoo pohjia voimalla. 

Valoa ja veden vaihtuvuutta arvostava rakkohauru (Fucus vesicu-

losus) viihtyy näillä ulomman saariston kovilla kallio- ja kivikko-

pohjilla, jossa se muodostaa paikoin hyvinkin tiheitä esiintymiä. 

Missä rakkohauru pärjää, sieltä yleensä löytyy myös monipuolinen 

punalevien valikoima. Kivikko- ja kalliopinnoilla elelee myös sini-

simpukka (Mytilus trossulus).

Viasvedenlahden pohjukan ja Säpin saaren puolivälissä on Räyhien matalien 

luotojen ryhmä. Luotojen välit ovat kivisiä vedenalaisia riuttoja, joita aallot 

huuhtovat ja talven ahtojäät raapivat. Näillä kiviriutoilla kasvaa laajoja rakko-

hauruniittyjä. Jää kaapii pohjaa ja avaa uusia kasvupaikkoja leville.   
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Metsähallituksen meribiologit ovat viime vuosina sukeltaneet, ottaneet näytteitä 

ja valokuvia Viasvedenlahdella 72 paikassa, Näin he ovat kartoittaneet meren-

pohjan kasviyhdyskuntia ja lajeja. Säpin ympärillä on vastaavasti 16 havainto-

paikkaa. Tutkimuksen tulokset ovat arvokasta tietoa alueen tulevalle käytölle 

ja suunnittelulle. Heidi Arponen tarkentaa alueen vedenalaisen maailman laji-

luetteloa:

- Viasvedenlahden merenpuoleisille koville kivikko- ja kalliopoh-

jille tyypillisiä levälajeja ovat rakkohaurun lisäksi mm. rihmamai-

set puna-, rusko- ja viherlevät kuten viherahdinparta (Cladophora 

glomerata), punahelmilevä (Ceramium tenuicorne), litupilvilevä 

(Ectocarpus siliculosus) ja lettiruskolevä (Pylaiella littoralis). Rus-

kealta risuluudalta näyttävää pohjankivisutia (Battersia arctica) 

löytyy myös paikoin riutoilta. Suomen kookkain meriäyriäinen 

kilkki (Saduria entomon) saattaa liikkua Viasvedenlahden tasai-

silla hiekkapohjilla etsimässä raatosaalista.

Viasvedenlahden koillisreunaa rajaa Kuuminaistenniemi. Sen rantaviivaa rik-

kovat lukuisat pienet maankohoamisen seurauksena merestä irti kuroutuvat 

suojaisat fladat, kluuvit ja pienet lahdelmat. Fladoilla tarkoitetaan rantojen lah-

delmia, jotka ajoittain saavat suolaista merivettä ja ajoittain ovat likimain make-

avetisiä matalia ja lämpimiä rantalampia ja lahukoita. Kluuvit ovat merestä jo 

irtautuneita lampia. Näissä pehmeäpohjaisissa, matalissa vesialtaissa kukoistaa 

merenrannan luonnon monimuotoisuus:

- Niissä kasvaa merinäkinruohoniittyjä (Najas marina) ja useita 

näkinpartaislajeja, kuten mukulanäkinparta (Chara aspera), merisy-

keröparta (Tolypella nidifica) ja karvanäkinparta (Chara canes-

cens). Myös punanäkinparrasta (Chara tomentosa), hapranäkinpar-

rasta (Chara globularis) ja itämerennäkinparrasta (Chara baltica) 

on havaintoja Viasvedenlahdella. Vesisammaliin kuuluvaa isonäkin-

sammalta (Fontinalis antipyretica) voi myös löytää Kuuminaisten-

niemen pienistä fladoista. 

Jotkut kasvilajit ovat hyviä ympäristömuutoksen indikaattoreita. Niiden esiin-

tymisen muutoksilla voidaan arvioida veden laatua ja sen muutoksia, kertoo 

Heidi Arponen: 

- Näkinpartaisten esiintyminen kertoo veden laadusta, sillä näkin-

partaiset tarvitsevat valoa ja kirkasta vettä selviytyäkseen. Ne myös 

puhdistavat parhaimmillaan itse fladan vettä sitomalla ravinteita 

ja muita aineita itseensä. Fladoista löytyy myös muita pehmeän 

pohjan kasvilajeja, kuten ahvenvitaa ja hapsivitaa. Yhdessä tiheä 

kasvillisuus muodostaa suojaisia elinalueita kaloille ja kalanpoika-

sille. Pohjakasvillisuuden suojissa elävät myös monet meren pienet 

selkärangattomat eläimet kuten siirat, katkat ja kotilot.

Viasvedenlahden koillisrannan suuntaisten moreeniharjanteiden väleihin jää 
suojaisia kolosia ja lahdelmia. Kartassa näitä harjanteita kuvataan nimellä Selk-
puoran saaret. Makholman kalastajat kutsuvat niitä nimellä Selpuodankarit. Nuo 
luodot ovat kohonneet melkeinpä silmin nähden ja ainakin miesmuistin aikana 
meren sylistä ja muuttuneet kumpuilevaksi kuivaksi rannaksi. Luotojen välisissä 
merenpohjan laaksoissa viihtyvät erityisen hyvin pehmeää pohjaa kasvualus-
takseen vaativat kasvit, kuten merinäkinruoho, merihaura, mukulanäkinparta, 
karvanäkinparta ja hapsikat. (130)

Räyhien luodoilla kasvaa yleisenä mielenkiintoinen Brassica -sukuun kuuluva 
morsinko-kasvi (Isatis tinctoria). Suomessa kasvi kasvaa luonnonvaraisena 
Saaristomeren alueella sekä Pohjanlahden ja Suomenlahden rannikoilla. Selkä-
meren eteläosassa morsinko on yleinen ja löytyy melkein jokaiselta luodolta. 
Merikarvian Ourilla kasvi on jo harvinainen. Morsingon englanninkielinen nimi 
”woad” viittaa kelttien pyhään värikasviin. Siitä saatiin sinistä väriä kankaiden 
ja ihon värjäykseen ennen kuin indigo tuli käyttöön. Morsingon sinistä löytyy 

kelttien muinaishaudoista Keski-Euroopassa, Brittein saarilla ja Irlannissa.  

Rakkohaurua Viasvedenlahdella 

Räyhien luotojen tuntumassa. 

Valokuva: Heidi Arponen - Metsähallitus.

Morsinko Selkämeren rantaniityllä. 

Kuva: Lasse Lovén.
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Linnut, lintumiehet ja -naiset

Kokemäenjoen alue on erittäin tärkeä muuttolintujen kulkuväylä ja myös pesi-

mäalueena merkittävä. Tuhatpäiset parvet hanhia, kurkia ja joutsenia pysähtyvät 

levähtämään joen lähipelloille, lintujärville, soille ja suistomaille. Jokisuistossa 

valtavat muuttoparvet kottaraisia, kyyhkyjä ja rastaita ovat tavanomaisia. Lintu-

miehet ja -naiset merkkaavat nämä havaintokirjoihinsa keväin syksyin. Kansain-

välisesti tunnettuja lintujen havaintopaikkoja ovat mm. Puurijärven ja Isonsuon 

kansallispuiston maisemat Huittisissa ja Kokemäellä, Huittisten Raijalanjärvestä 

kuivatetut pellot, Kokemäenjoen suupuolen liejuiset luodot ja ruovikot Porissa 

sekä Preiviikinlahden ja Yyterinniemen eteläpään  lieterannat. Nykyisen joki-

suun eteläpuolella oleva Säpin majakkasaari on kuuluisa arktisten merilintujen 

muuton seurantapaikka. Sen lintuasema on maineikas muuttolintujen rengas-

tuspaikka.

Lintuharrastajien ja -tutkijoiden vakiintunut reitti Säpin lintuasemalle kulkee 

tavallisimmin kalastaja Salokankaan kyydillä Kuuminaisista Säpin Kruununmöl-

jälle eli satamalaiturille. Tuolla noin kahdeksan kilometrin merimatkalla kyyti-

läisillä on hyvät mahdollisuudet saada tuntumaa Selkämeren ominaisuuksiin. 

Kalastajan vene saattaa kulkea vuoroin aallon harjalla surffaten ja vuoroin aallon 

pohjalla niin ettei horisonttia lainkaan näy. Aiemmin talvisin 1960–70-luvuilla 

Kuuminaisten ja Säpin väli oli tavallisesti vahvassa jäässä, joten silloin saareen 

pääsi hyvin hiihtäen, kävellen, polkupyörällä tai jopa autolla. Viime vuosina 

jäätilanne on ollut heikompi ja eräinä talvina lähes olematon.

Säpin lintuaseman työ on painottunut muutonaikaiseen lintujen seurantaan ja 

rengastukseen. Aseman havaintokirjaan on vuosien kuluessa kertynyt havain-

toja 303 lintulajista (tilanne marraskuussa 2021), mikä on Suomen kärkitasoa. 

Säpin lintuasema kuuluu nykyisin Metsähallituksen puistohallinnon hoitamaan 

Suomen valtion laajaan kiinteistömassaan. Lintuasemaa on ylläpitänyt jo yli 60 

vuotta Porin lintutieteellinen yhdistys ry, joka julkaisee havaintojaan Satakun-

nan Linnut -lehdessä.

Lintuaseman miehitystä hoitavat tehtävään vihkiytyneet lintuharrastajat. 

Aiemmin he joutuivat viettämään jonkin asteista erakon elämää melko vaa-

timattomissa oloissa. Nykyisin elämä lintuasemalla on selvästi sosiaalisem-

paa. Asemalle mennään usein pienessä porukassa, ja kaikkia yhdistää palava 

kiinnostus lintuihin. Lisäksi lintuasemat ovat aiempaan verrattuna selvästi 

paremmin varustettuja: siellä ovat niin jääkaapit, sähköt kuin nettiyhteydetkin. 

Aiemmin hyvin miehisen harrastuksen piiriin on tullut viime vuosina yhä enem-

män myös naisia.

Tiedot havaituista linnuista tallennetaan ja näin saadaan tietoa monenlaisista lin-

tujen elämään liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi lajien muuttoajoista ja yksi-

lömääristä. Syksyllä rengastamista varten pyydystetyistä linnuista näkee, onko 

lintu nuori eli saman vuoden kesällä syntynyt vai vanha lintu. Näin eri lajien 

nuorten ja vanhojen lintujen ikäjakauma kertoo siitä, miten pesimäkausi on 

onnistunut. Pitkillä aikasarjoilla saadaan tietoa eri lintulajien kannanvaihteluista 

ja myös esimerkiksi siitä, mitä ilmastonmuutos aiheuttaa eri lajien muuttoajoille 

ja siitä, mitkä lintulajit ovat vähenemässä ja mitkä runsastumassa.

Säppiin tulee havainnoitsijoita ympäri Suomea, 

sillä kaukana merellä sijaitseva metsäinen 

saari kerää varsinkin syksyisin siperialaisia 

lintuharvinaisuuksia. 

Valokuva: Jan Eerala.
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Kalat ja valaat

Kalat ja kalastajat ovat saman ekotalouden kehän osasia. Aiemmin kalastajat 

kertoivat Viasvedenlahden eri puolilla saaduista siian, ahvenen, turskan, lahnan, 

vimpan ja simppujen muodostamista suuristakin kalansaaliista. Tänä päivänä 

kalastajien päähuomio on ulkomerellä siian, silakan ja lohen kalastuksessa. 

Harrastajakalastajat keräilevät rantojen ahvenia, lahnoja ja haukia muutamilla 

verkoillaan. 

Matalan Viasvedenlahden karikkoiset vedet muodostavat erinomaisen kutualu-

een ja nuorten kalaparvien laitumen. Turskaa esiintyy Itämeren suolapulssien 

rytmissä; joinain vuosina suurina parvina, yleensä kuitenkin harvinaisena. Vim-

paa ei ole havaittu alueella enää kymmeniin vuosiin. Simppukuopista yli 10 m 

syvyydestä aiemmin saatuja simppuja ei juurikaan enää tavata. Viasvedenlahti 

on erinomainen esimerkki muinaisen jokisuun muuttumisestä matalan meren 

lahdeksi, joka ei ole enää joen sedimenttien vaikutuspiirissä. Nyt jatkuva muu-

tos liittyy maan kohoamiseen ja meriveden laadun muutokseen. Kaiken tämän 

seurauksena eri kalalajien elinmahdollisuudet ovat muuttuneet ja edelleen 

muuttuvat vääjäämättä.

Viasvedenlahdelta tunnetaan yllättäen ehkä Suomen suurin ”kalajuttu”, jos aiem-

min kerrottua verkon ryöstötarinaa ei oteta huomioon (131, 132). Vuoden 1942 

lokakuussa Makholman rantamailta löydettiin täysin odottamatta sinivalaan 

(Balaenoptera musculus) nikamia suurin piirtein samanlaisissa olosuhteissa 

kuin kauan aiemmin kadonneet niiniverkot eli pellon ojituksen yhteydessä. 

Maanviljelijä Vihtori Jokinen ojitti rantakluuvista (glo-lampi) kuivunutta pelto-

aan Porin Makholman kylän itäreunalla. Seutu oli alavaa entistä merenpohjaa ja 

usein tulva-aikana veden vallassa. Kaivuutöiden lomassa maan seasta löytyi pari 

omituista ruskeaa paakkua, jotka tarkemmassa tarkastelussa osoittautuivat jätti-

mäisen suuriksi luunkappaleiksi. Suurimmalla oli painoa yli kahdeksan kiloa ja 

mittaa 32x31x21 cm.  Tanskalainen asiantuntija määritti luut lopulta sinivalaan 

nikamiksi

Sinivalas ei ole kala vaan maailman suurin koskaan elänyt eläin. Sinivalaan 

suurin mitattu pituus on ollut 33 metriä ja paino arviolta 200 tonnia. Sinivalaan 

elinympäristö on normaalisti suurilla valtamerillä.

Miten ja milloin nuo valaan jäänteet päätyivät Makholman pellonojan pohjamu-

taan? Oliko valas uinut muinaiseen suolaiseen Litorinamereen tai myöhemmin 

Itämereen jonkin suolapulssin yhteydessä, kuollut nälkään ja juuttunut silloi-

selle rantamatalikolle? Vai olivatko merenkulkijat tuoneet laivoissaan nuo paina-

vat nikamat, jotka olivat haaksirikossa kadonneet meren kuohuihin? 

Nikamat löytyivät vähän ohuemman (30–50 cm) pintamaan alta kuin 4000 

vuoden takaa mereen uponneet Kirkkokankaan reunan niiniverkot. Helsingin 

yliopiston Eläinmuseon teettämä radiohiilianalyysi paljasti, että nikamat olivat 

vajaan 1000 vuoden takaisen valaan jäämistöä. Tuolloin elettiin rautakauden 

loppua ja tiedämme, että merkittävä osa Kalevalan tarinoista kuvaa rautakauden 

yhteisöjen vaiheita.

Merikarhu miettii:
Entä se valtava hauki, jonka päälle Väinämöisen vene juuttui Kalevalan tari-

nassa Sammon ryöstöretkestä? Oliko se oikeasti muistuma valaasta, jonka Vänni 

kumppaneineen teurasti päästyään joen koskista merelle selälliselle. Tekikö Väi-

nämöinen kuuluisan kanteleensa sinivalaan mahtavista hetuloista. Liittyvätkö 

nuo valaan nikamat ja Tuorsniemen verkot jotenkin yhteen? 

Iso tarina usein yhdistää eri aikakausien huipputapahtumia ja kutoo niistä suu-

ren narratiivin. Narratiivi (latinan. narrare = kertoa) tarkoittaa kertomusta tai 

kertovaa esitystä. Narratiivi voi olla suullinen tai kirjallinen. Narratiivilla on alku, 

keskikohta ja loppu. Hyvällä narratiivilla on selkeä juoni. Narratiivin tapahtumat 

järjestyvät ajallisesti peräkkäin, vaikka tapahtumien järjestyksen ei tarvitse olla 

kronologinen. Narratiivin kertojan tulee ottaa kuulija tai lukija huomioon ja 

tarina on kerrottava siten, että se muodostaa selkeän ja ymmärrettävän kokonai-

suuden lukijan mielessä.

Narratiiveja ovat Lönnrotin rakentamat Kalevalan tarinatkin. Joka tapauksessa 

tarina sinivalaasta Viasvedenlahdella on yksi tärkeä palanen tämän rannikon 

suurten ihmeiden mosaiikissa. On hyvä muistaa, että isoissa tarinoissa on usein 

kudottu yhteen moniin eri aikajaksoihin sattuneita tapahtumia.  

Sinivalaan löytöpaikalla 

1940-luvulla kaivetut ojat 

näkyvät nykyisin hyvin kasvavan 

kuusimetsän alla Makholman 

Klouvin maisemassa. 

Kuva: Jan Eerala.

Kaksi Makholmasta syksyllä 1942 löydettyä 

sinivalaan nikamaa Luonnontieteellisen 

keskusmuseo Luomuksen arkistossa. 

Valokuva: Hanna Laakkonen – LUOMUS, 

kokoelmatunnus: http://id.luomus.fi/KS.KN49752.
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Säpin delfiini 

Viasvedenlahden suulta Säpistä on viime vuosina löytynyt vähän pienempi 

valas, nimittäin delfiini. Saaren pohjoisrannalta löytyi elokuussa 1997 kaksi-

metrinen hammasvalaan raato. Sen luuranko preparoitiin esiin, keitettiin osissa 

öljytynnyrin puolikkaassa ja tuotiin kalastusveneellä mantereelle. Tampereen 

Särkänniemen delfiiniasiantuntijat määrittivät lajin tavalliseksi delfiiniksi eli 

juoksiaiseksi (Delphinus delphis). Delfiinin luuranko päätyi Turun yliopiston 

Eläinmuseon kokoelmiin. 

Säpin delfiini on pohjoisin ja ainoa havainto delfiinistä Pohjanlahdella (133). 

Muut havainnot tavallisesta delfiinistä Suomessa ovat Ahvenanmaalta vuodelta 

1893 ja Korppoon saaristosta lohiverkkoon hukkuneet emo ja poikanen vuo-

delta 2006.

Pyöriäinen (Phocoena phocoena) on esiintynyt Itämerellä kauan. Aiemmin 

tätä pientä hammasvalaslajia tavattiin vuosittain Satakunnankin rannikolla. 

1940-luvulla pyöriäisen kanta romahti ja lajista tuli meilläkin harvinaisuus (134).

Kuollut delfiini löydettiin Säpin 

majakkasaaren pohjoisrannalta 

elokuussa 1997. 

Valokuva: Kari Mäntylä.

Merikalastajat –  
lajinsa ViiMeiset

Kalastaja on eräänlainen sankarihahmo suomalaisessa luontosuhteessa. Upeita 

kalastajakuvauksia on tehty Kokemäenjoen suupuolen viimeisistä ammatti-

kalastajista (135). Kalastaja lähtee merelle, kun kalamiehen vainu niin vaatii. 

Hän taistelee meren olosuhteita vastaan ja hankkii sieltä leipänsä perheelleen. 

Hänen elämänsä on äärimmäisen askeettista, yksinäistä ja henkisesti ja fyysisesti 

vaativaa. Oikea kalastaja on monen itseään etsivän kaupunkilaisen haaveiden 

romanttinen roolimalli tai idoli, ei välttämättä täysin todellinen, mutta ihantei-

den kiteytymä omalla karulla tavallaan. Kalastaja on vapauden symboli, mutta 

samalla ratkaisevasti luonnon armoilla oleva selviytyjä.

Jokisuun merikalastajien elämästä on syytä kertoa muutama tarina osana Koke-

mänjoen suurta kehityskertomusta. Vanhoista jokisuista saadaan ehkä vielä esille 

jotain uutta. Niissä ympäristönmuutos on johtanut kulttuurin ja elinkeinojen 

muutokseen aiemmin, kuin nykyisellä jokisuulla Pihlavanlahdella ja Ahlaisten 

saaristovesillä. Siksi Viasvedenlahti ja sen suulla olevien Räyhien luotojen ympä-

rillä tapahtunut merikalastuksen kehitys antaa aavistuksen siitä, mitä nykyisessä 

jokisuussa Mäntyluodon ja Reposaaren ulkopuolella voisi tulla tapahtumaan 

odotettavissa olevan noin 500 vuotta kestävän suuren maatumisjakson jälkeen.  

Seuraavan tarinakoosteen taustalla ovat ne haastattelut, joita Selkämeren Ystä-

vien työryhmä teki vuosina 2015–16 Makholman ja Kuuminaisten kalastajien 

parissa (122). Tuolloin tavoitimme vielä neljä elossa olevaa kalastajaa, joista 

vain yksi eli Heikki Salokangas tuolloin sai peruselantonsa merikalastuksesta. 

Vanhin noista haastatelluista oli Erkki Männistö, joka siirtyi pian haastattelun 

jälkeen 90-vuotiaana autuaammille kalavesille. Veneenrakentaja Unto Salminen 

muisteli aiempaa elämänvaihettaan ammattikalastajana ja postimies Teuvo Raja-

sammal muisteli nuoruuttaan kalastajan apupoikana. 

Merikalastajien yhteinen huoli on vesien pilaantuminen ja siitä seuraava kala-

kantojen muutos (122, 138). Jokisuun kala-apajat ovat katoamassa, kun nii-

hin lasketaan teollisuuden jätteitä tai kutupaikkoja otetaan muuhun talou-

delliseen käyttöön kuten soranottoon tai tuulivoimaloiden teollisuusalueiksi.  
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Kalastajat menettävät ”peltonsa” ja siirtyvät syrjään voimattomina. Toinen huoli 

on kalastuksen kestävyyden inhimillinen näkökulma – kalastajien ammattikunta 

on katoamassa, kun vielä aktiivit vanhat kalastajat luopuvat suolanmakuisesta 

ammatistaan vanhuuden, vastoinkäymisten tai heikon talouden vuoksi. Kalas-

tajien mukana katoaa kalastajan kieli sekä jokisuun ja meren apajien tuntijoi-

den eri paikoille antamien nimien tuntemus. Tämä on valtava kulttuuritiedon 

menetys, jota on vaikea elvyttää, vaikka tilanne muuttuisikin taas paremmaksi ja 

kalastuksen ja kalan arvostus kohoaisi joskus tulevaisuudessa. 

Viasvedenlahden geologinen historia oli suotuisa kalastukselle. Kokemäenjoen 

ja meren yhteinen vaikutus tuotti 3000–4000 vuotta sitten laajat Tuorsniemen 

hiekkakankaat, jotka suojaavat meren lahtea joen lietteiltä. Osin tästä johtuen 

Viasvedenlahden vesi on kirkkainta ja puhtainta koko Selkämeren rannikolla. 

Nuo hiekkaiset harjanteet olivat aikanaan muinaisten kivikauden kalastajien ja 

hylkeenpyytäjien merellinen apajapaikka ja sitten tukikohta. Myöhemmin Kirk-

kokankaan rinteille ja Tuorsniemen hiekkanummille tuli pysyvää asutusta. Tästä 

todisteena ovat lukuisat muinaishaudat, joita täältä on löydetty. Tuorsniemen 

hiekka viime vuosisatojen aikana saanut myös materiaalista arvoa; hiekka on 

tavattoman hienoa ja lähes puhdasta silikaattihiekkaa, jota on käytetty arvok-

kaana raaka-aineena lasinvalmistuksessa.   

Tuorsniemen kalastajien ja metsästäjien ehkä tärkein muistomerkki on monen 

kilometrin pituinen verkkojata 4000 vuoden takaa. Jos se on kalaverkko, se on 

pisin Suomessa ja ehkä koko maailmasta löydetty aikansa kalastusväline. Jos 

se on hyljeverkko, sen käsittely on ollut suuren luokan merellistä eränkäyn-

tiä. Tuollaista verkkoa tai nuottaa ei ihan pieni kalastajajoukkue edes pysty-

nyt kuljettamaan, saati virittämään pyyntiin ja nostamaan taas ylös kuivumaan  

ja puhdistukseen. Tuorsniemen rantahietikot olivat mainio apajapaikka suuren-

kin nuotan vetoon. Tuorsniemen kalastajayhteisö oli vahva ja sen apajat antavia 

Kokemäenjoen ja suolaisen meren yhtymäkohdassa, laajalla joen suistomaalla 

ja lähimerellä. 

Viasvedenlahden suulla nykyisin olevat Räyhien luodot ja niiden lähivedet tuli-

vat lahden kalastajien käyttöön yli kolmetuhatta vuotta myöhemmin, kun luo-

dot nousivat merestä ja nälkä ajoi suomalaiset taas merelle. Meri leivän antaa 

oli johtolauseena, kun Makholman kulmakunnan ja Kuuminaisten niemen län-

sirannan kalastajayhteisö syntyi 1800-luvun alkupuoliskolla. Muutaman perhe-

kunnan kalastajat, lähinnä Randénin ja Willmannin toimeliaat miehet, tutkivat 

lähivesien kala-apajat ja opettelivat meren tuulet ja tuiskeet (139). He elivät 

aidosti erämaan äärellä. Rajaseudun uudisasukkaina he sopeutuivat ja eläytyivät 

meren rytmiin. Nuo pioneerit tulivat siirtolaisina sisämaasta, Pyhäjärven suun-

nasta järvenrannoilta ja vanhoista jo Kiukaisten kulttuurin aikana syntyneistä 

maakylistä. Jotkut tulivat kokeneina kalastajina toisilta kalarannoilta kuten Meri-

karvialta saapuneet Kuuminaistenniemen Katiskalahden kalastajat. 

Kalastajien perheenlisäys tuotti uusia kalastajasukupolvia. Niissä kaikissa oli 

omat kalamestarinsa ja meren erakkonsa. Kaikilla heillä oli ja on oma tari-

nansa heille tärkeistä meren ilmiöistä ja tapahtumista. Varmaan valtaosa näistä 

tarinoista on hukkunut meren kohinaan. Muutamia on kuitenkin pelastunut 

ääninauhalle ja muistiinpanoihin, joten voimme esitellä muutamia näistä meren 

mestareista omien kertomustensa pohjalta (122). Keskitymme erityisesti Räyhien 

luotojen kala-apajilla toimineisiin kalastajiin.

Ehkä vanhin nimeltä tunnettu Räyhien kalastaja ja samalla luotojen osa-aikainen 

asukas oli Kalle Willman, jota kutsuttiin nimellä Räyhä Kalle. Nimi on murteel-

linen puhekielen ilmaisu ja viittaa paikkaan eikä henkilön ominaisuuksiin (po. 

Räyhän Kalle). Preiviikissä Kallea kutsuttiin myös nimellä Vakkeri Kalle. Kuu-

minaisten niemen viimeisten kalastajien sanavahvana puhemiehenä tunnettu 

Heikki Salokangas kertoi (138): 

- Meil o yks merkittävä Räyhä-persoona suvus, se o Räyhä Kalle. 

Se o tämän paikan (Salokankaan kalastustila) perustajan Lehtosen 

Franssin veli Kalle. Asu kesät Isos Räyhäs. Nukku aluks silakka-

tiinus. Asu talvet Kuusisto saunakamaris ja kesät Räyhis. Asu aika 

kauan Räyhis. Useita vuosia varmaan. Se oli karu asuinpaikka ko 

siäl ei o edes makeaa vettä.

Merikalastajan verkot 

kuivumassa vappeella. 

Valokuva: Jan Eerala.
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Räyhän Kallen naisasiat olivat kalastajayhteisön puheenaiheena Preiviikiä myö-

den. Siellä kerrottiin Kallen todenneen yksioikoisesti, että vaimon saanti ei 

onnistu, kun talvella ei pääse kulkemaan huonon kelin tähden ja kesällä on 

liian kiire kalastuksessa (140). Kalamiehen yksinäisyys oli vain kestettävä vaikka 

koville ottikin. Lohduttiko kalamiestä sittenkin tarpeeksi tieto siitä, että sama 

ongelma oli likimain kaikilla kalastajilla ja merenkulkijoilla?

Kun kalamies lähtee eli siirtyy ajasta ikuisuuteen, hän usein siirtyy meren syliin. 

Niin lähti myös Räyhän Kalle. Heikki Salokangas kertoi (138): 

- Kalle hukku 1920-luvun puolivälissä Kuusiston rantaan. Sillä 

tavalla, kun Kuusiston väki lähti Säppiin. Kalle vilkutti. Sitte ku ne 

palas ni Kalle oli kuolleena rannas vedes. Oli saanu varmaan jon-

kin sairaskohtauksen. Ehkä sydänkohtaus, pudonnu veteen.

Yliopistojen suomen kielen laitokset olivat aikoinaan kiinnostuneita erilaisten 

enemmän tai vähemmän suljettujen paikallisyhteisöjen murteen kehityksestä ja 

ammatillisesta terminologiasta, myös paikannimistöstä ja niiden taustoista. Kuu-

minaisten ja Makholman kulmakunnan kalastajat olivat 1950-luvulla mukana 

tällaisessa tutkimuksessa. Maisteri Irma Leppänen teki vuonna 1950 Helsingin 

yliopiston suomen kielen laitokselle laudaturtyönsä, jonka aiheena oli Makhol-

man kylän kalastus ja siihen liittyvä sanasto (136).  Makholmassa syntynyt mais-

teri Asta Saarinen teki vuonna 1976 Turun yliopiston suomen kielen laitokselle 

nimestystyön Makholman ja Säpin alueen paikannimistä (137). 

Leppäsen (136) mukaan hänen paras paikallinen asiantuntijansa Makholmassa 

oli kalastaja Otto Julius (Julle) Rajasammal, ent. Randén (s. 1896). Julle oli syn-

tynyt Makholmassa ja elänyt koko ikänsä synnyinseudullaan kolmannen pol-

ven kalastajana. Nuorena miehenä Julle oli fiskarina eli kalastajan apumiehenä 

lähellä olevassa Kuuminaisten kartanossa. Naimisiin mentyään hän rakensi 

mökin Makholmaan ja rupesi kalastamaan itsenäisesti. Vuosien varrella saa-

mansa kokemukset ja havainnot hän merkitsi muistiin pieneen kirjaseen, jota ei 

kuitenkaan kenellekään näytetty. Siitä katsomalla sai kuulemma selville, minkä-

laisella ilmalla kalaa minkin luodon nokasta sai ja mihin vuodenaikaan mistäkin 

oli edullisinta kalastaa. Inhimilliseen muistiinhan ei ole luottamista, siksi tällai-

nen kirjanen oli kalastajalle arvatenkin hyvin arvokas.

Tutkija Irma Leppäsen ihailu oli aitoa, kun hän kertoi, että Rajasammalen muis-

tiinkin tuntuu mahtuvan suunnattoman paljon asioita. Men Jullelt kyssyy, kyl se 
tiätää, sai hän usein vastaukseksi myös toisilta kalastajilta. Julle tosiaankin tiesi 

aina. Lisäksi hän oli nähtävästi sukuperinnöksi saanut tavattoman herkän kala-

miehen vaiston, niin että sotavuosinakin, jolloin monet tavallisesti saivat palata 

tyhjin venein kalamatkoilta, Jullella melkein aina oli kalaa.

Kun Asta Saarinen vähän myöhemmin keräsi Viasvedenlahden ja Säpin paikan-

nimiä, Julle Rajasammal oli jo siirtynyt autuaammille kalavesille. Hänet korvasi 

uusi paikannimien ja tarinoiden tietäjä eli maanviljelijä ja kalastaja Valde Henrik 

(Heikki) Urpuriutta (s. 1907), joka oli kaikkien Makholman kyläläisten mielestä 

paras Viasvedenlahden paikannimien tuntija. Heikki oli käynyt kansakoulun. 

Häntä pidettiin asioista perillä olevana miehenä, joka voi joskus oikeiden tietojen 

lomaan pistää hiukan omiaan. Häneltä Asta Saarinen sai monta hauskaa paikan-

nimiin ja niiden syntyyn liittyvää tarinaa ja selitystä. Nimestäjä kylläkin varoittaa, 

että aivan kirjaimellisesti niitä kaikkia ei tietenkään voi ottaa eikä uskoa (137). 

Makholman kalarantaa 

1940-luvun lopulla. 

Kalastaja Vihtori Jokinen 

tervaa soutuvenettään. 

Kalastusveneet tervattiin 

kaksi kertaa vuodessa. 

Takana verkkojen 

kuivaustelineitä, vappeita. 

Oikealla näkyvä Mutterikoppi 

tuotiin makholmalaisen 

Unto Salmisen muistikuvan 

mukaan Räyhästä, 

jossa se aiemmin oli ollut 

erakkokalastaja Räyhän 

Kallen asumuksena (122). 
Valokuva: Satakunnan Museon arkisto. 

Reprokuva Pentti Pere 1998. 

Kuvankäsittely: Jan Eerala. 

Makholmassa kerrotaan, että Räyhän Kallen maalliseen jäämistöön kuului eri-

koisen mallinen mutterimaja, joka olisi ollut Kallen käytössä Ison Räyhän ran-

tamalla. Maja kuljetettiin sittemmin Makholman kalarantaan, jossa se vähitellen 

lahosi. 
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Joskus nimi voi kääntyä päinvastaiseksi tai saada pienellä muutoksella vitsik-

kään lisävivahteen. Joskus haastateltava vain kyllästyy nimestäjän innokkaisiin 

kysymyksiin ja pudottaa vakavalla naamalla keksimänsä leikkimielisen nimen, 

joka päätyy lopulta karttaan. Tyyppiesimerkki tällaisesta on pohjoisessa Kemi-

joen yläjuoksulla kartalle merkitty erään kukkulan nimi; Höpöttäjänulkki. 
Jotain samankaltaista voimme ounastella tapahtuneen aikoinaan Räyhän luotoja 

nimettäessä.

Heikki Urpuriutta osasi kertoa ilmeikkäitä tarinoita paikannimien taustoista. 

Tässä malliksi kertomus Räyhien karikoissa olevista Saukonkivistä ja Kuivariu-

tasta (137):

- Saukonkivet o saanu siit nimes ko Raitolampi Vihtori siäl oli ja 

näki sauko tual kive pääl ja sousi sin hiljakselles ja löi siält sauko 

kualiaaks ko se nukku. Kuivariutta o kuivana ko se o nii paljo 

korkeel et se näkkyy ain pinnal.  

Pieni jekutus oli aina mukana Heikki Urpuriutan tekemisissä. Kalastaja Heikki 

Salokangas muisteli Urpuriutan yhtä tempausta (138). Se tapahtui yhdellä lato-

tanssireissulla. Tärkeässä roolissa tarinassa oli merenelävä, Itämeressä elävä sii-

roihin kuuluva kilkkiäyriäinen (Saduria entomon) eli Makholman kalastajien 

kielessä kröyssi: 

- Urpuriutan Heikillä oli 1930-luvulla tansseissa jekkuja mielessä ja 

hän laittoi kröyssin tytön olkapäälle ja kysyi tytöltä mikä tuo on? 
Kauhun kiljunnan loputtua Heikki tarjosi apuaan kröyssin nujerta-

misessa. Useasti Heikki niitä jälkimaininkeja muistelemisen arvoi-

siksi kehui. 

Yrjö Willman (1906–1975) oli Makholman kalamiesten aatelia. Hän oli Makhol-

man kulmakunnan toisen kalamiessuvun jälkeläinen. Yrjö tunnettiin hyväluon-

toisena ja tarmokkaana miehenä. Hän oli aina valmis auttamaan ja neuvomaan 

vähätaitoisempia. Yrjöstä sanottiin, että hän tunsi säät, syvänteet ja karikot, kalo-

jen kutupaikat ja suotuisat apajat. 

Yrjö Willmannin aktiivisin kalastajatoiminta ajoittui sodan jälkeiseen aikaan, jol-

loin kalastajat olivat kansallisen ruokahuollon sankareita. Yrjö kalasti keskey-

tymättä 1970-luvun alkuun asti Säpin ja Räyhien vesissä apumiestensä kanssa. 

Hän nosti verkoistaan aina sopivan annoksen, jonka saattoi kuljettaa Porin 

torille myytäväksi. Hän oli paitsi kalastaja myös ahkera kalanmyyjä.  

Kun turska saapui 1951 Itämeren suuren suolapulssin jälkeen Viasvedenlah-

delle, se oli yllätys kokeneellekin kalamiehelle. Makholmassa kerrotaan, että 

Yrjö sai joskus kauhean turskasaaliin Räyhän ja Säpin välistä. Kalastaja luuli niitä 

lohiksi, mutta rantaan tullessa toiset osasivat neuvoa ja sanoivat niitä turskaksi.

Näkyvimmän ja kestävimmän muistomerkin itselleen ja yleensäkin Räyhien 

vesien kalastajille Yrjö Willman toteutti, kun hän muutaman kaverinsa avusta-

mana rakensi 1940-luvun lopulla Idän Räyhän luodolle punamullalla maalatun 

kalamajan. Tuo maja oli ammattikalastajan omaisuutta valtion maalla. Se oli 

betonisokkelille hyvin perustettu ja rakennettu, vaikka lupa-asiat eivät ehkä 

olleetkaan viimeisen päälle paperilla. Kun mökkiläisten kalamajat myöhemmin 

vaadittiin poistettavaksi Räyhien luodoilta, Yrjö Willmannin kalamaja sai jäädä 

ammattikalastajan tukikohtana paikoilleen. Yrjö ja muutkin kalastajat käyttivät 

ahkerasti Viasvedenlahden suulla maamerkkinä näkyvää majaa ja siellä se on 

vieläkin, nyttemmin Selkämeren kansallispuiston kalastuskulttuurin muistomer-

kiksi kunnostettuna.

Kilkkiäyriäinen eli kröyssi Selkämeren 

Viasvedenlahden pohjassa. 

Valokuva: Heidi Arponen – Metsähallitus.

Idän Räyhän kalamaja on toiminut kalastajien tukikohtana Viasvedenlahden suulla. 

Nykyisin se on Viasvedenlahden suun maamerkkinä ja osana Selkämeren kansallispuiston 

suojeltavaa kulttuuriperintöä. 

Valokuva: Jan Eerala.
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Erkki Männistö (1926–2016) oli Makholmassa syntynyt kalastaja ja rakennus-

mies. Erkki oli sisarussarjan kuudes ja nuorin. Äiti oli Säpin majakkasaarella 

asuneen kalastajaperheen tytär. Erkin isä oli Makholman kalastajia toisessa pol-

vessa.

Erkin isoisä Henrik tuli aikanaan huutolaispoikana Ahlin taloon Makholmaan. 

Henrik ja vaimonsa Amanda toimivat Makholmassa Siltalan (Kivilahden) talon 

torppareina ja saivat lunastaa torppansa itsenäiseksi 5 ha torpaksi, kun tämä tuli 

mahdolliseksi 1920-luvulla. Silloin Torppaa alettiin kutsua Männistöksi.  Per-

heen tietämän mukaan Henrikin vanhemmat Fabian Silvan ja Clara Jacobintytär 

Silvan olivat lähtöisin Köyliön Kankaanpäästä. 

Nuoruudessaan Erkki Männistö kalasti Viasveden lahdella, Säpin alueella ja Räy-

hien vesillä. Erkki avusti Idän-Räyhän kalamajan rakentajaa Yrjö Willmannia 

kalastuksessa ja sai tältä oikeuden käyttää Idän Räyhän kalamajaa kalastustu-

kikohtana (122). Erkki muisteli Makholman kalastajien toimintaa merellä 1940-

luvun lopulla ja 1950-luvun alussa:

- Kalastus oli semmosta, että keväällä kalastettiin ihan rannoista. 

Tehtiin laskuverkoista pesät rannasta ulos. Ja sitte kun se väheni, 

ettei saatu kalaa enää, ni ulompana oli kala-alueet. Sit siel oli mui-

takin kalastajia. Makholmastaki toista kymment venekuntaa lähti 

iltasin kalaan. Toisilla oli silakkakalastus pääasiana. Minulla ja 

Yrjöllä oli siikakalastus pääasiallisena. Ja kyllä me kalaa saatiin.

Idän-Räyhän kalamaja oli tarpeellinen kalastajan tukikohta apajien ja pyydysten 

lähituntumassa. Majassa yövyttiin, kun illalla oli laskettu verkot. Majassa paran-

neltiin verkkoja, kun majaan saatiin asennettua kaasuvalo. Kalamaja oli myös 

suojapaikka huonon kelin yllättäessä: 

- Me pauloteltii niitä (verkkoja) sit täss kalamajal ko hyvää aikaa oli 

iltasin ko verkot oli laskettu merree. Se oli sillo ku joutu myrskyn 

takia viipymää, kyl oli tarpeellinen tää kalamaja sillo. Kyl joskus 

oli semmonenkin myrsky et oltiin kolme vuorokaut ettei päästy 

pois saarest.

Erkki muisteli yhtäkin Loppiaisen aikaa, kun hän ja Willmannin Yrjö melkein 

jäivät jäihin: 

- Kyl me joskus oltiii sit rohkeit. Oli yksi Loppiaispäivä ja kaunis 

ilma eikä jäit ollu muutako ihan rannas. Tykättiin et lähretään sou-

taen Räyhiin. Mentiin Räyhään ja laskettiin verkkoi mut rupes illal 

tuulemaa. Sanoin Yrjöl et mentäiskö kattoo saadaanko verkot ylös. 

No me mentiin, mut tuuli ko ylty ja jäähyyde oli nostanu verkot 

ylös jonku kiven taa ja ne oli sillai iha köyten. Ei voitu muuta ko 

vettää ne vaan veneeseen.  Sit oli vaikeeta päästä pois saarelt ko 

lahdel tuli jostain jäälauttoi, jotka tuuli ja hyyde nosti. Kai tual 

pohjosempan oli enempi jäit jokka pohjosen ja luodetuulel ajautu 

tähän Säpin ja maitte väliin. 

Lahti oli ihan täyn jäälauttoi seuraavan päivän. Kyl siält soutaen 

pois tultiin.  Oli aurinkoinen päivä eikä hyyde käynyt veneeseen 

kiinni. Kyl me sit päästii siält pois ko vähä isommat jäälautat kier-

rettii. Kyl me sillon Loppiasreissul jonku siiankin saatiin. Tämmöst 

tämä kalastajan homma on ollu siihe aikaa. Et tämmösiiki talvii sit 

o omal kohdal sattunu. Kaikki ne kestetty o.

Vanhat valokuvat avaavat omalla karulla tavallaan kalastajan ympäristöä ja työ-

välineitä. Kalastajalle kehittyi oma erityinen sanasto kuvaamaan kaikkia niitä 

lukuisia yksityiskohtia, joita piti tuntea ja viestiä (119, 136). Kalastajan vene oli 

Makholman kalastajan kielessä paatti. Paatin reunaa kiersi kantäkki, jolla kala-

miehet kävelivät melkoisella tuulellakin. Kantäkki tuki veneen laitoja. Laiturilla 

eli möljällä oli kasa puuvillalankaisen silakkaverkon painokiviä. Silakkaverkossa 

oli korkkikohot eli pullat. Verkon alapaulassa olivat painokivet tai tuoheen kää-

rityt kivekset. Verkkomerkkinä oli sarelva tai kekkuli eli tervattu pieni tynnyri. 

Yrjö Willman ohjaa kalapaattiaan kohti 

Idän Räyhän luotoa Makholman Kalarannan 

ulkopuolella linjaloistoväylällä. Taustalla erottuu 

Makholman Kotokarin nokka, jossa on kalastajien 

venereitin linjaloisto eli valo-ohjaus. Yrjön vasen 

käsi pitää peräsintä ja oikea käsi säätelee paatin 

sisälaitamoottorin tehoa. Kuva on otettu 

1970-luvun alussa. 

Valokuva: Tanja Keskilohkon arkisto.
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Silakat pantiin kalarannassa perkaamattomina pärekoreihin, joita lapset pesi-

vät ja puhdistivat päivän tarpeisiin. Kalat vietiin Porin torille hevosen vetämillä 

kovapyörärattailla (puurengas, jossa rautapinta). 

Erkki Männistö kertoi olleensa äitinsä kanssa torireissulla jo kolmevuotiaana. 

- Kahres varvis oli myyjii. Lahnaa, haukee, maretta ja silakkaa. 

Hevone seiso kärryje kans myyjä takan ja söi heinää. Kauraa ei 

annettu.

Nuorempana Erkki laski verkkoa yläpäästä. Erkki oli silloin myös rääkikalassa, 

jossa ajoverkko laskettiin kellumaan merivirran mukaan. Virta kuljetti venettä 

noin 8 km vuorokaudessa (124). Veneissä piti käyttää valoja, jotta laivat näkivät 

ne. Kun Luvian Pirskeriin tuli merivartioasema, niin valojen valvonta tiuken-

tui heti. Merivartijat sakottivat Säpin satamassa olevia kalaveneitä. Tarkastuk-

set ulottuivat aluksi isoihin paatteihin, myöhemmin myös pikkuveneisiin. Erkin 

veneissä oli asialliset valot.

Erkki muisti myös tarinan Makholman sinivalaasta. Jokisen Vihtorin Klouvin 

peltoja kun ojitettiin, niin ruoppamaasta löytyi valaan nikama. Klouvin pellot 

olivat   vielä 1930-luvulla usein veden vallassa, joten vanhaa merenpohjaa sekin 

oli. Nikama lähetettiin Satakunnan museoon ja sieltä edelleen jonnekin muu-

alle tutkittavaksi. Se oli sinivalaan selkänikama. Varmaan satoja vuosia vanha. 

Mudassa säilynyt.

Männistön silakkapaatti 

tuo päivän saalista Makholman 

Kotokarin möljälle 1920-luvun 

lopulla. Silakkapaatin keulassa 

Erkki Männistön isä Juho 

Kustaa ja äiti Emma Evastiina. 

Lapset olivat kalastajien apuna 

Kalarannassa. Pärekoreilla 

oli käyttöä. Verkkojen painokiviä 

edessä vasemmalla. 

Valokuva: Tanja Keskilohkon arkisto.

Kalastajan pojat olivat kalamiehiä nuoresta pitäen. Kun Makholman Arvelan 
ojaan nousi hauki kutemaan keväisin, niin Erkki ja muut kylän pojat niitä innolla 
pyydystivät ruokakalaksi. Alkutalven pakkaset auttoivat kalastajapoikia. 

- Syksyl käytiin sit nuijakalas. Ohue jää läpi näky hauet ja ku 
kopautti nuijal jäätä ni kala pökerty. Sit tehtii reikä siihe ja nostettii 
kala ylös. 

Erkki Männistön havaintojen mukaan Viasvedenlahden kalasto oli muuttunut 
paljon 1900-luvun loppupuoliskolla. Aiemmin tutut saaliskalat simppu ja vimpa 
olivat kadonneet lähes kokonaan. Erkki oli 1950-luvun alussa saanut Yrjö Will-
mannin kanssa jonkinlaisen Pietarin kalansaaliin vimpoi Viasvedenlahden poh-
jukassa olevan Kolpankarin liepeiltä.  Myöhemmin vimpoja saatiin vielä Räy-
hien lähistöltä. Simpun katoaminen lahdelta Luvian puolen Simppukuopasta oli 
kylläkin helpottanut kalastajaa, kun niiden poistamisesta verkoista oli kauhee 
tyä. Siitä huolimatta kalastajaperheen ruokapöydässä simppukin kelpasi. Erkin 
tytär Tanja Keskilohko kertoi:

- Meil kyll koton tehtii usseesti simppusoppaa. Se oli erinomase 
hyvvää. Simput perattii nylkemäl niinko matteet, ja niis oli mäti, 
sanottii simpu housuiks, ja se oli kans hyvvää keitettyn. Samallai 
tehtii ko muuki kalasoppa. Joskus voitii lorauttaa kermaa vähä 
joukkoo lisukkeeks. Aika ruatone kala se kyll oli, nii ettei siin pal-
joo syämist ollu, mutt maku oli hyvä.

Vaimonsa veljen Aarren (Qvickström, myöhemmin Vaistomaa) kanssa Erkki 
Männistö kävi Säpin ulkopuolella ulkomerellä lohikoukuilla. Erkin ja Aarren 
yhteisesti runkovalmiina ostama paatti oli nimeltään Tahkojuusto. Sillä kalas-
tettiin lohia melkein Ruotsin rannikolta asti.  Paatti ostettiin Koivulan veljek-
siltä, jotka olivat sen tilanneet merikarvialaiselta tekijältä. Kaaret paattiin laitet-
tiin Kivilahden suulissa. Erkki kuljetti paatin Makholmaan hevosella jäitä pitkin 
vetäen. Wickström merkkinen harvakäyntinen moottori, joka paattiin hankittiin, 
toimi aiemmin kesäisin tappurin (puimakone) voimanlähteenä.  

Jännitystä riitti pitkillä kalareissuilla. Erkkiä nuorempi Makholman kalastaja 
Unto Salminen muisteli (122), että joku vanha moottori oli Erkillä: 

- Ne moottorit pränkkäs aika paljo siihe aikaa. Ko Säpist lähretää 
ulos, siäl on aika orpo olo sit ko moottori sammuu. Eikä ollu kän-

nyköitäkään siihe aikaa. 
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Sitten yhden kerran kone sammui, kun oltiin jo tunnin verran ajettu Säpistä 

ulospäin. Lopulta melkoisen ähellyksen jälkeen kone saatiin kuitenkin käyntiin 

ja palattiin kotirantaan. Tämän kokemuksen jälkeen Erkki katsoi viisaammaksi 

luopua kalastajan vapaasta, mutta suolaisesta ammatista. 

- Mutta seuraavana aamuna molemmat menimme kyselemään raken- 

nustöitä Poris ja töitä saatiinkin. Meilt loppu sit kalastus siihen. 

Vaimon veli kalasteli vielä oman vaimonsa kanssa ja saivat kalaa. 

Myivät toril.

Erkki Männistön perhe muutti 1960-luvulla pois Makholmasta ja kalastelu Yrjö 

Willmannin kanssa loppui. Erkki muisteli Yrjöä suurella kunnioituksella ja läm-

möllä: 

- Yrjö kalasteli sit yksinäs viäl. Mut et kyl minä kävin sit aina joskus 

Yrjön kanssa sunnuntaikalas.

Unton mielestä Räyhien ympäristössä Viasvedenlahdella on erityinen luonto ja 

varsin haastavat kalastusolosuhteet: 

- Tää on nii avonaine lahti. Tosa o Säpist tän päi Räyhä saaret. Se 

on siin miäles kyl erikoine. Em mää tiä koko Suames näi avointa 

paikkaa merel, jossa kalastetaan. Nolo paikka kalastaa. Meren-

käynti käy iha ton lahre perää asti, ei mittää saarten suojaa ja ollaa 

hyvi sään armoil. Kyl sitä kaikis paikois yritettää kalastaa, mut 

viäl tämmösessäki lahres. Tääl o jäätilannekin yleensä hankala. Nii 

avonaine paikka. Yks pohjoistuuli voi viedä puolen metrin jään.

Unto on mestaritason veneenrakentaja. Hän oli vuoteen 2015 mennessä tehnyt 

78 erilaista venettä ja edelleen askaroi verstaallaan veneiden huoltohommissa. 

Arvonsa tuntien, mutta hillityn vaatimattomasti hän totesi: 

- Tämmösii veneit mää olen tehny 78 venet. Mää olin jo 40 ko mää 

rupesin tekemään veneit. 75 puuvenet ja kolme lasikuitupaattii. 

Jotakin vieläkin näkkäilen täsä. 79 vuotta tullee kesäl (vuonna 2015). 

Monet Räyhien kalastajat ovat kalastuksen lisäksi pitäneet toista ammattia tai 

työmaata mantereella. Untokin oli nuorempana Porin Puuvillatehtaalla hom-

missa, mutta se vaihe päättyi, kun kalastus alkoi tuottaa 1970-luvun puolivälin 

aikoihin vähintään saman kuin tehtaan hikiset hommat:

- Mää kävi Puuvillatehtaal 15 vuat töis. Ko mää 18 täytin ni pääsin 

sin hommii. Kyl sitä ajatteli et ei täsä kulu ko vaatteet. Kävin täält 

ensiks polkupyöräl, mut mopo kans sit ja linja-autol. Muutin aika 

pian kaupunkii asumaa. Viimeseksi oli semmone palkka kahdelt 

viikolt 230 markkaa kättees. Siikalaatikost sai 150 markkaa. Se oli 

helppo saar siin se laatikko siikaa. Kyl siin rupes funteeraamaa. 

Tääl vanhat kalastajat sano et älä vaan nii hulluu hommaa ruppee 

ko sul kerra tyämaa o. Mut mää oli toist miält siin asias. Kyl siin 

ihan kivast aluks pärjäs.

Kalamiehen arki ei kuitenkaan ollut kovin pitkään auvoinen. Asiakkaat väheni-

vät ja markkinat muuttuivat. Kalastajan käteen jäi aina vain vähemmän ja elan-

toa oli kuitenkin jostain saatava. Unto Salmiselle se merkitsi siirtymistä veneen-

rakentajaksi ja kalastus jatkui vain sivutoimisena harrastuspohjalla:

Unto Salminen on syntyisin Porin Pihlavasta (s. 1936). Hän tuli Makholmaan 

kasvattipojaksi kalastajaperheeseen. Nuorempana hän kalasti ajoverkoilla kas-

vatti-isänsä kanssa Säpin ulkopuolella avomerellä. Myöhemmin hänellä on ollut 

siikapesiä (verkkoja) Säpin ja Räyhien välisellä alueella. Unto on monitaitoinen 

mies. Häneltä sujuu kalastus ja veneenteko kuin myös haitarinsoittokin.

Räyhien ympärillä oli 1900-luvun loppuvuosikymmeninä monenlaista kalastusta 

ja harrastusta. Ammattikalastajat kuitenkin onnistuivat säilyttämään suhteet asi-

allisella tasolla harrastelijoiden kanssa. Unto muisteli:

- Joskus harrastelijat laski pyydyksiä parhaisiin paikkoihin, kyl siit 

vähä haittaa oli. Semmone kiista o ammattikalastajil ja harrastajil 

ollu ain. Ihan kaikki Räyhien kalastajat ei ollu Makholmast. Vias-

vedelt oli kans pari. 

Unto Salminen Makholman 

Kalarannassa 9.8.2010. 

Unto on soittanut haitaria 

Makholman erilaissa 

tapahtumissa. 

Yksi suosikkikappaleista 

on Esa Laihon säveltämä 

Makholman valssi (141). 

Valokuva: Jan Eerala
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- Mut sit meni kalakauppa semmoseks. Vanhat ostajat katos, kirjo-

lohi tuli, uusii säädöksii tuli, kala piti perat, tukkuostaja osti vain 

perattua kalaa. Se meni sitte semmoseks. Onneks se Aaltosen 

Uuno, jonka kasvattin minä olin, teki veneit toisen homman. Se 

oli kans kalastaja. Mää sain silt sen opin. Sillo oli puuveneil viäl 

melkonen kysyntä.

Unto Salmisen kalansaalis on ollut varsin monipuolinen. Siikaa, simppua, kam-

pelaa, turskaa on tullut. Kalaruoka on ollut ruokapöydän perusruokaa kalasta-

jan perheessä aina. Silakkamollo ja simppumollo ovat olleet kulinaristisia huip-

puja kalastajan alacarte-listalla. Kalojen kannanvaihtelut aiheuttivat huolia sekä 

kalastusvälineille että markkinoille. Hylkeet olivat sekä teoreettinen että todel-

linen riesa kalamiehelle, johon määräänsä asti oli pakko sopeutua. Unto kertoi:

- Kalastukses o ain ollu jottai vastuksii. Nyt on hylje kiusan. Jos las-

kee yäks verkot ni saattaa olla kaikki syäty. Pintaverkkoi laskettii 

enne isol siial, mut ei voi laskee ennää ko hylje tullee siihe päivys-

tää. Keskikesä on semmone ko hylje mennee ulkoluodoil, sanotaa 

et se mennee karva-ajol. Rannoil ko lasketaa metrisee vettee, ni ei 

se sin tu nii herkäst sillai. Se o melkone riesa. 

Teuvo Rajasammal (s. 1951) on eläkkeellä oleva postimies, joka asuu Makhol-

man kylässä. Hän on Randénin kalastajasuvun jälkikasvua, mutta aikanaan hän 

valitsi muun kuin kalastajan työuran. Siitä huolimatta hänellä on vankka perintö 

toimimisesta kalastajan apuna ja harrastuskalastuksesta Viasvedenlahdella ja 

vähän kauempanakin. Teuvo on huolissaan kalastajien muistitiedon katoami-

sesta vanhojen kalastajien siirtyessä paremmille apajapaikoille (122): 

- Mu isä Rajasammal Väinö kalasti ammatiks. Se kalasti Puskuri 

(Puskuuri), Ruutholmi (Trutholma), Räyhä karit.

Teuvo Rajasammalen kokemukset isän ja isoisän kanssa tehdyistä kalareis-

suista ulottuvat myös Preiviikin lahden ulkoluodoille ja Yyterin edustalle. Nuo 

kalareissut sisältävät myös myrskyn mylvintää ja eristyksiin joutumista autiolle 

luodolle. Vuoden 1959 myrskyn aikana Teuvo jäi kalastajien kanssa eristyk-

siin Puskurin luodolle. Se jätti 7-vuotiaalle pojalle elinikäisen muiston meren ja 

kalastuksen vaaroista:

- Mää olen isä kans harrastanu kalastust.  Seittemä vanhan ensim-
mäise kerra ruvettu laskee niit pullii. Eli Räyhäkaril, siin oli silakka-
apaja. Salokankaa Pentti laskee siihe viäläkin. Julle Rajasammal oli 
isoisäni. Se oli oikee tiatoniakka se Julle. Se meni rantaa ja istu 
siihe kivel, ni se sano et Räyhää, siäl on kalaa. Sillo oli kalaa. Minu 
isä ja Julle kalasti Munakaris Yyteris, siäl oli kutuaikan kalaa. Mu 
isäni pyysi silakkaa, loppuaikana se pyysi siikaa, sitä tuli joskus 
iha hirveesti. Kaikkeest suuremmat siiat oli 3–4 kiloo, ettei mitää 
piänii kaloi. 

Sillo ko se iso myrsky oli, sillo tuli siikaa Räyhästäki iha kauhees-
tis. Se Puskurimyrsky elokuus -59. Mää oli iteki siin. Mää oli sillo 
7-vuat. Me jäätii saaree sillo, Puskurii, se o siin Mäntyluatoo päi 
(Kuuminaistenniemen pohjoispuolella). Sen jälkee sit tuli Räyhist 

siikaa, joka paikka oli täyn siikaa. 

Teuvo tuntee hyvin Viasvedenlahden kalastuksen huippuja. Halkokarin läheltä 

saatu suurin siika painoi 6,4 kg. Turskan suuret saaliit menivät yli kaikkien 

mittarien:
- Joo, 70-luvul tuli turskaa iha ryämättömästi. Sitä tuli kuule nii paljo 
et, iha mahrottomasti. Meil ei ollu ko verkot isä kans. Toiset kävi 
onkellaki. Pistettii joku rautanaula sin ja niit tuli vaik kui paljo. Elli 

täti ja mu äiti myi turskaa Pori toril. Tuatii esti tän ja sit toril myytii.

Kalastajien kilpailijana merellä ovat 

aina olleet hylkeet. Kokemäenjoen suulla 

on Selkämeren kansallispuiston erään 

saaren nimikin hyljenimen johdannainen 

Seliskeri. Hyljekannat ovat vahvistuneet   

vuosituhannen vaihteen tienoilta lähtien, 

mikä on verottanut eniten verkkokalastajien 

saaliita. Toistuvien pyydysvahinkojen 

ja saalisvaurioiden takia kalastajien 

kalastuspäivät ovat vähentyneet. 

Hylkeitä voi nähdä Viasvedenlahdella 

lähes koko avovesikauden. 

Karvanvaihtoaikaan alkukesällä 

niiden pääosa siirtyy Selkämeren 

eteläosan luodoille. 

Valokuva: Kalevi Ahonen.
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Kalastuksen vaikutus kalakantoihin on huolestuttanut myös Teuvo Rajasam-

malta:

- Siika kalastettii liia piänil verkoil. Kutusiika loppu. Räyhä edes 

o se Välimatala, kutupaikka, Räyhäst Rajakarii päi, Selkämatala. 

Se oli enne se kutupaikka, siit tuli niit kutukaloi. Yks kala o aika 

vähii hävinny. Simppui tuli joskus aika kamalasti. Räyhist o ny tullu 

lohisaari, lohta tullee joskus tosi paljo. Silakkaa o tullu uudestaa 

toho Linjakaril. 

Heikki Salokangas on kalastaja hänkin jo kolmannessa polvessa. Heikki Salokan-

kaan isoisän isä nimeltään Frans Lehtonen saapui Kuuminaistenniemen rantamille 

nykyisin Salokankaan nimellä kutsutulle paikalle perheineen vuonna 1886. Heikki 

Salokangas tuntee Viasvedenlahden suun karikot, kalapaikat ja reitit, vaikka liik-

kuisi siellä silmät ummessa: Siin o pirullisii kivii siin Räyhien eteläpuolel. Räyhien 

luodoilla Heikin väellä ei ole ollut pysyvää kalamajaa, koska me ei tarvittu koskaa 

siäl kämppää ko se oli noi lähel. Heikki kuitenkin tunsi likimain kaikki Räyhien 

kävijät ja kalastajat. Myös Räyhien luonto on tuttu. Sen syntyvaiheisiinkin Salokan-

kaat ovat osallistuneet, kuten Heikki kertoi syksyllä 2015 (138): 

- Veljeni Pekka Salokangas ja vaimonsa Oili istuttivat Ison Räyhän 

ainoan männyn, jossa on ollut variksenpesä jo vuosia. 60-luvun 

pual. Kuustakin yritettiin, mutta se ei kasvanut. Kurtturuusu on 

ehkä tullut linnupaskas.

Idän Räyhän luodolla on erikoinen herkässä tasapainotilassa olevat kivilatomus, 

kummeli. Heikki muisteli (138): 

- Kummeli on ollut kaikissa Räyhissä ain ko mää muista. Iso Räy-

hän kummeli oli luodon lounaispäässä olevan ison kiven päällä. 

Mut se on hajonnut.

Seppo ja Teuvo Rajasammal muistelevat merikalastuksen vaaroja ja myrskyjä Puskurin rantasomerikolla syyskuussa 2009. 

Valokuva: Jan Eerala.

Kalastaja Heikki Salokangas 

purkaa päivän kalansaalista 

kotirannassaan Porin 

Kuuminaistenniemessä. 

Valokuva: Markku Saiha.

Erkki Männistö isoisän 

Herman Männistön 

pyydysmerkki eli sarelva. 

Merkissä on omistajan 

nimikirjaimet HM. 

Valokuva: Lasse Lovén
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Räyhien kalamajojen nousu ja tuho

Reilut 10 vuotta kului Räyhän Kallen majanrakennuksen jälkeen ennen kuin 

Viasvedenlahden kalastaja  Yrjö Grönlund rakensi  vuonna 1938 kalamajansa 

Iso-Räyhän luodolle. Kalamajan ovi ei ollut lukossa ja vuosien kuluessa siellä 

yöpyi moni muukin kalastaja. Toinen kalastajien yhteisessä käytössä ollut kala-

sauna oli Säpin Karinokassa.

Sodan jälkeen Viasvedenlahden kalastus voimistui ja kalastajat alkoivat rakentaa 

omia nimikkokalamajoja luodoille. Idän Räyhän luodolle rakensi vuosina 1945–

46 Yrjö Willman sukulaismiesten ja naapureiden avustamana sementtisokkelille 

perustetun kalamajan, jossa oli muurattu tiilihormi ja kaksireikäinen valurauta-

kantinen liesi. Muuraustyössä auttoi Heikki Salokankaan tuffa Kalle Salokangas.

Suurin keskittymä kalamajoja nousi Iso-Räyhän luodolle 1960–70-luvuilla. Nuo 

majat olivat pääosin osa-aikaisten ja harrastajakalastajien tekemiä kevytraken-

teisia parakkeja. Ne sijoittuivat Grönlundin majan tuntumaan luodon metsit-

tyneeseen lounaispäähän. Majoja rakennettiin paikalla ja niitä vedettiin talvi-

kelillä jalaksilla luodolle. Parhaaseen aikaan Iso-Räyhässä lienee ollut 12 majaa, 

joista nykyisin jäljellä on yksi majoitussuojana kelvollinen, kolme enemmän tai 

vähemmän raunioina ja loput maahan lahonneina tai pois purettu ja rahdattu. 

Vanhassa 1970-luvun peruskartassa on 14 majaa Isossa Räyhässä, yksi maja 

Luoteen Räyhässä ja yksi maja Idän Räyhässä.

Unto Salmisen entinen 

kalamaja Iso-Räyhässä 

huhtikuussa 2014. 

Valokuva: Jan Eerala.

Kalastajat toimivat ääriolosuhteissa, paljolta luonnon armoilla. Merellä kalastajat 

saavat poikkeuksellisia huippukokemuksia, jotka tekevät heistä erityisiä selviy-

tyjiä maalla eläjien silmissä. Heikki Salokangas kertoi tarinan myrskyn nousemi-

sesta elokuussa vuonna 1967, kun hän oli 11-vuotias (138):

- Mää o kalastanut koko ikäni. Mää jo kansakoulus kävin koke-

mas katiskat ennen ku menin kouluun.  Ihan tyyni ilta oli. Laskin 

ahvenverkkoja rantaveteen. Mää kattelin siinä et merineuloi meni 

pitkin pintaa päin länttä jatkuvasti. Mää ihmettelin.  Merineuloi olin 

nähnyt, mut sellasta liikettä en ollut ennen nähnyt. Pikkuhiljaa kun 

laskin verkkoi toine polvi kipeyty. Mää menin kepin kans kotiin nii 

et toinen polvi piti ja toinen ei tippaakaan. Menin saunakamariin 

nukkumaan. Olin omanlaatuisen hämmennyksen vallassa, mut en 

ollu huolissani enkä menny herättämään äitiä tai isää. 

Sit neljä-viide aikaa isä tuli herättää. ”Onks sul verkot vedes, pitää 

nostaa”. Äkkiä kävimme nostaa verkot. Just ehdittii ja sain kaikki 

verkot ylös. Niis ei ollu yhtään kaloja. Sit tuli 7 vuorokauden 

myrsky, joka kaatoi mettää paljon näillä tienoolla. Säätiedotus ei 

tiennyt myrskystä mitään. Kun isä herätti, lähdin juosten rantaan. 

Ajattelin miten polvi kestää, mutta ihmeekseni polvi ei ollut yhtään 

kipeä. Jos verkot olis jääny sinne, pieni poika olis menettäny kai-

ken omaisuutensa. Tää o yks vaikuttava juttu, joka o jäänyt mie-

leen. Sain nii vaikuttavan varoituksen. Polvi ja merineulaset.

Heikki Salokangas on aidosti huolissaan kalastajien perimätiedon katoami-

sesta. Paikannimet ja työvälineiden nimet pitäisi saada kerättyä nopeasti ennen 

kuin tietäjät häviävät lopullisesti. Maanmittaushallituksen kartoissa on monesti 

paikannimet muunnettu ns. kirjakielelle ja alkuperäisen kalastajien käytössä 

olleesta murrenimityksestä ei ole enää mitään merkintää:

- Muistajat vähenevät, joten tällä asialla on kiire. Kalastusvälineis-

tössäkin on paikallista nimistöä, sekin olisi pelastettava. Sama 

väline on eri nimellä Ahlaisissa ja Luvialla kuin täällä. Esimerkiksi 

pyydysmerkki sarelva oli vähän kuin poroilla korvamerkki. Merkki 

oli veistetty omistajan mukaan, sen tunnisti jo kaukaa. Nimikirjai-

met näki lähempää.
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Niinpä he asensivat kaasulämmityksen kupariputkineen ja kaasuvalon, jotta 

talvikalassa käynti paremmin onnistuisi. Myös varusteiden kuivatus helpottui 

kaasulämmityksen ansiosta. Erkki Männistö muisteli (122):

- Siäl käytii sit kalas ja yäseet majailtiin täsä Irän-Räyhän käm-

päs. Huvilalaiset laitto sillon Isoon Räyhäänkin kämppii, mut sit 

ne joutu joskus hajottaa ne siält poies. Tää Idän Räyhän kalamaja 

jäi käyttöön minul ja Yrjöl. Me sitä paranneltii millai sattu ja laitettii 

sit kaasuvalokin sinne. Kirkas valo siin oli. Me tarvittii sit valoo siäl 

ko paranneltii iltasi verkkoi, jopa paulotettii uudesti. 

Kalastajilla oli radioita, joilla seurattiin säätiedotuksia ja maailman menoa. Erkki 

Männistö muisteli (122): 

- Siihe aikaa laitettii jopa radio, ko säätietoi kuunneltii. Ei ollu sillo 

niin ku ny, et melkei joka minuutil saa oma säätietos. Se oli sillo 

ku joutu myrskyn takia viipymää, kyl oli tarpeellinen tää kalamaja 

sillo.

Räyhien luodot ovat alttiina tuulten ja tyrskyjen vaikutukselle. Talvella jäät pai-

navat rantoja ja liikuttelevat kiviä. Niinpä mikään möljä tai pryki ei tule siellä 

pysymään paikoillaan vielä ainakaan sataan vuoteen. Kalastajat ovat kuitenkin 

aina raivanneet rantakivikkoon valkamapaikkoja veneille niin, että aallot eivät 

niitä pahasti kolhisi. Erkki Männistö kertoi Idän Räyhän venerannasta (122): 

Yksi pystyssä olevista 

Iso-Räyhän kolmesta 

kalamajasta talvella 2011. 

Majan rakensi kalastaja 

Jokisen perhe. Majasta 

on kuvia 1960-luvulta, 

jolloin sen vieressä pidettiin 

kalastajaperheen suvilystiä. 

Valokuva: Jan Eerala. 

Yksi Iso-Räyhässä pystyssä olevista heikkokuntoisista majoista sijaitsee muista 

jonkin verran erillään lähellä luodon koillispäätä. Sen rakensi Unto Salminen   

1970 –luvun puolivälissä. Unto muisteli kalamajaansa vähän ristiriitaisin tuntein 

(122):

- Isos-Räyhäs o mull vielä entine kalamaja, joka o säilyny ihmee 

hyvi. Se o viäl iha asuttava, siäl o kamina ja ainaki sorsastajat käyt-

tää sitä paljo. Mää sain siihen luvan, kun olin ammattikalastaja. Sen 

tähde se on ehkä säilyny ko se o vähä erillään siit rykelmäst, toises 

pääs saaree. Ehkä semmonen syy oli, ko tehtiin vähä sin erilleen, 

ko siäl kävi porukkaa, joka kävi siel räyhäämäs varsinkin perjan-

taiehtoosta pyhävuorokaudeks. Ei niil välttämät mittää kalastust 

ollu, joku saatto laskee verkon lähel rantaa. Villimpää touhuu oli.

Lämmön pitämiseksi useissa majoissa oli ovella varustettu eteinen, jossa säily-

tettiin verkkoja ja polttopuita. Unto Salmisen kalamaja oli majojen aatelia. Se oli 

kivien päälle perustettu, varustettu rossipohjalla, eristetty lasivillalla ja siellä oli 

lämmittävä kamiina korkean ulkopuolisen peltihormin kanssa. Majan ulkomaa-

laus oli sävyltään maastoon sopeutuvaa kellanvihreää pohjaväriä ja vuorilaudat 

kansallisromanttiseen tyyliin vihreät. Peltikatto oli tiilenpunainen. Unto Salmi-

nen selvitti majansa erikoisuuksia ja sen käytön huolia (122): 

- Siihe o jälkee tehty semmone eteine ja siihe ulko-ovi. Se alku-

peräinen ulko-ovi, joka nyt on sisäovi, se o vielä paikallaan, mut 

eteisen ulko-ovi o irronnu. Myrsky varmaan o sen hakannu irti. 

Kyl siäl hiukka pahhuut on tehty. Se oli joskus lukos, mut sitä ei 

saa men tekemää. Lukko oli ammuttu haulikol tohjoks. Yks jos ei 

kaks kämppää on Räyhis poltettu.

Se o iha ryhdis. Siäl yöpy kevääl joku porukka. Ne lämmitti sitä 

kaminaa liikaa ja seinä sytty palamaa, vaik oli vuarivilla vaippa 

läpimenos. Mut oli onneks vettä lähel et saatii sammumaa. 

Kalaonni ja meren antimet vaihtelivat ajan mukana. 1970-luvulla Säpin ja 

Luvian väliseltä merialueelta saatiin hyvin siikaa. Majoja kunnostettiin ja 

paranneltiin ajan vaatimusten mukaan. Kalamajat olivat varusteltuja vaihtele-

vasti. Idän Räyhän kalamaja oli eristetty saunoissa käytetyllä alumiinifoliolla, 

joka oli sijoitettu pintalaudoituksen ja sisäpuolisen pahvilevyn väliin. Rakenne 

suojasi tuulelta, mutta ei ollut kovinkaan lämpöä pitävä. Liesi ja tiilihormi 

vähän lämmittivät ja varasivatkin lämpöä, mutta talvella oli kalastajilla kylmä.  
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Purkamisen kiemurat

Suurin osa Iso-Räyhän kalamajoista ja toinen Idän-Räyhän majoista oli raken-

nettu tai tuotu paikalleen ilman asianmukaisia rakennuslupia. Nämä luodot oli-

vat ja ovat edelleen valtion omaisuutta. Nykyään ne kuuluvat Metsähallituksen 

hallinnoimaan Selkämeren kansallispuistoon. Majojen rakentamisen aikaan oli 

maan tapana, että kalastajat voivat rakentaa kevyitä majoitteita luodoille turva-

paikaksi ja välineiden huoltoa varten. Koska valvontaa ei ollut ja alueiden halti-

jat olivat kaukana, monenlaista sovellusta ja tulkintaa noista oikeuksista tieten-

kin oli. Vastaavanlaisia kalamajakeskittymiä oli Satakunnan rannikolla ainakin 

Merikarvian Ourilla ja Ahlaisissa Kokemäenjoen suualueella. 

Tuo villi tilanne kuitenkin lopulta tuli päätökseensä. Ne, joilla oli lupa ammat-

tikalastajana rakentaa kalamaja, muuttuivat valtion vuokramiehiksi. Muut saivat 

valtiolta purkumääräyksen. Valtion maiden hallinnonjärjestelyissä saattoivat kui-

tenkin etäisen viranomaisen paperit seota ja vuokramiesten nimet ja yhteystie-

dot kadota. Unto Salminen kertoi omalta osaltaan (122):

- Semmosil jol ei ollu luppaa rakentamiseen tuli purkumääräys 

valtiolt. Mut purkamat ne jäi. Me maksettiin monta vuotta vuokraa, 

300 mk kaudest. Mut sit se koko touhu valvonta siirty Kuopioo ja 

sen jälkeen ei tullu enää minkää näköst laskuu.

Unto Salminen irtaantui kalamajastaan vähän haikeana, mutta ilman suurempaa 

purinaa 1990-luvulla. Hän kertoi (122):

- Se vanha maja ei oo periaattees ennää meikäläise. Jostain poh-

joisest tuli soitto mul ja sanottii et se on luonnonsuojelualuet ja 

siäl ei periaattees saa kukkaa omistaa mittää kämppää. Sopiiko et 

omistus siirretää meikäläiselt pois? Kyl mää siihe suostui. Mut mää 

en ruppee sitä pois kuljettaa ja laahaamaa maihi. Kyl mul siält joku 

paperi tuli. Se saa ol siäl semmosen kämppän, juur niinko Irän-

Räyhän kämppäkin, jos joku on merihäräs, jos joku tarvii. Purkaa 

ei tarvii, polttaakaa ei saa, se kuulemma olis murhapoltto. 

Ison-Räyhän useimmista 

kalamajoista on vain 

muisto jäljellä. Pääosa 

majoista on lahonnut 

maan tasalle, osa on 

poltettu. 

Valokuva: Jan Eerala.

- Me rakennettiin siihe kiven viereen laiturintapasta. Mutta syys-

myrskyt vei ne aina mennessään ja ne oli ain uusittava keväisin. 

Joskus rakennettiin kivistä laiturintapasta, joka kesti vähän pitem-

pään. Siihe sit useampikin vene sopi. Kivien taakse vietiin kiinni-

tysköysi. Vesi nousi myrskyllä liki tota korkeet kivvee, joka on ihan 

majan edes. 

Kalastus jatkui vanhan tavan mukaisena niin kauan kun veneiden tekniikka ei 

tehnyt taloudelliseksi palata pyydyksiltä laskun ja kokemisen välissä kotimai-

semiin. Unto Salminen kertoo tehneensä toistasataa kalareissua, jolloin yöpyi 

Räyhien kalamajassa.  Erkki Männistö vahvisti saman käsityksen (122): 

- Tää Irän-Räyhän maja on ollut käytös viäl ainakin 80-luvul. Sit 

tuli nämä pikakulkuset veneet. Kukaan ei enää jäänyt majailee 

tämmösii kalamajoihin. Se jäi sit vähän oman onnens nojaan.  

Räyhien luodot, kala-apajat ja majat olivat tuttuja myös Teuvo Rajasammaleelle. 

Hän tunsi kaikki mökit ja mökkiläiset. Teuvo kartoitti ison kalastusveneen 

maihinnousupaikan Iso-Räyhässä ja oli huolissaan, kun haminat umpeutuivat. 

Räyhissä käynti oli merkittävä sosiaalinen tapahtuma Makholman kylän väelle 

viikonloppuisin. Siellä käytiin, vaikka ei aina edes kalastettu. Talvella Räyhissä 

käytiin hiihtämällä. Makholmalaiset käyvät nyt huviretkillä Säpissä. Teuvo Raja-

sammal kertoi (122):

- Räyhii oli hauska mennä. Määki kävi Idän-Räyhän mökis kala-

reissuil. Ko ei meil ollu Räyhis omaa mökkii. Mentii illal ja aamul 

nostettii verkot. Eväät oli mukan ja oltii yän yli. Siihe aika isol 

veneel pääsi maihi. Puskuris asuttii pidempää ja rakennettii sin 

mökki.   

Lapset tykkäs mennä saareen ja kalaan. Oli jännää ko kalaa tuli. 

Kyl sää tiärät ko o kolme kilo siikaa verkos. Kyl se örisee aika lail. 

Verkkoje laskemise jälkee höpötettii kaikenlaist. Kymmene aikaa 

mentii nukkumaa vähäks aikaa. Sit jo kahre aikaa lährettii nostaa 

verkkoi. Mee isä oli siit huippu et se nukku vaa kaks tuntii ja lähti 

siit taas. Saareen mentii aina ko päästii.
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Metsähallituksen laatimassa Selkämeren kansallispuiston Hoito- ja käyttösuun-

nitelmassa (142) tavoitteena on kehittää Räyhien alueesta metsästykseen painot-

tuvaa virkistysaluetta.   Ympäristöministeriö on vahvistanut suunnitelman 2017. 

Useita muitakin käyttäjäryhmiä kansallispuiston alueella on, kuten veneilijät, 

retkeilijät, lintuharrastajat, melojat, vapaa-ajankalastajat ja sukeltajat.  Iso-Räyhän 

luoto on suunnitelman mukaan mahdollinen omatoimisen retkeilyn rantautu-

miskohde tulipaikkoineen ja telttapaikkoineen.

Jo pikainen Räyhien alueen luonnon- ja eräkulttuurin suojelun pelisääntöjen tar-

kastelu näyttää harvinaisen monimutkaisen kokonaiskuvan. Kalastajat ovat Räy-

hien luodoilta kadonneet tai heidät on sieltä karkotettu. Muutama metsästäjä on 

saanut erivapauden jatkaa harrastustaan, joka estää toteutusaikanaan luotojen 

muun virkistys- ja retkeilykäytön. Kuitenkin paikalle suunnitellaan omatoimisen 

veneilyn, luonnonharrastuksen, melonnan ja sukeltamisen palvelupistettä. 

Merikarhu miettii: 
Räyhien sääntöjen mukainen käyttö edellyttää kävijältä käytännössä kolmen 

lain, parinkymmenen lakipykälän ja ohjeellisen, mutta julkaisemattoman jär-

jestyssäännön tuntemusta. Likimain päällekkäisiä ovat luontomatkailun kehittä-

misvyöhyke, linnustonsuojelun rajoitusalue ja vesilintujen metsästysalue. Tuota 

voisi kutsua   käytännön esimerkiksi kansallispuistojärjestelmän suunnitteluap-

paraatin ja päätöksentekomallin epäonnistumisesta.

Mustanpuhuva Räyhän Isokivi sisältyy Räyhien metsästysalueeseen. Kivi tähyi-

lee nyt noin metrin verran vedenpinnan yläpuolella aurinkoista avointa meri-

maisemaa, johon se on juuri tullut ja jonka tulevaisuuteen se merkittävänä meri- 

ja maamerkkinä tulee osallistumaan.

Räyhien linnustonsuojelualueen 

karttarajaus Selkämeren 

kansallispuiston hoito- ja 

käyttösuunnitelman 

luonnoksessa vuonna 2014. 

(142).

Räyhien luodot - luonnonsuojelun himmeli

Räyhien saaret ovat valtion eli meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. Ne kuu-

luvat Selkämeren kansallispuiston lailla päätettyyn luonnonsuojelualueeseen. 

Lailla on säädetty, että niiden hoidosta ja hallinnoinnista vastaa valtion Met-

sähallitus, jossa vastuullinen on viranomaispalveluna toimiva luontopalvelujen 

yksikkö. Lailla on myös säädetty, että Räyhien vesillä saa kuka tahansa vapaasti 

kalastaa kalastuslain 6 §:n mukaan. 

Eteläisen Suomen kansallispuistoille poikkeuksellisesti koko Selkämeren kan-

sallispuistossa saa metsästää harmaahyljettä metsästyslain 7 ja 10 §:n säätämällä 

tavalla ja aikoina. Räyhien luodoilla ja niiden ympärillä olevalla 1060 hehtaarin 

vesialueella saa syksyisin Metsähallituksen luvalla, mutta Metsästyslain säätä-

mällä tavalla ja aikana metsästää vesilintuja. Vuosina 2011 ja 2012 Räyhien alu-

eelle annettiin 13–15 vesilintujen syysmetsästyslupaa. Myös merimetsokantoja 

voidaan säädellä Metsähallituksen luvalla. Säätely voi tarkoittaa muitakin kei-

noja kuin metsästystä. Metsähallitus voi antaa lupia valkohäntäpeuran, pienpe-

tojen ja muiden vahinkoeläimiksi tulkittujen eläinten metsästykseen sekä hirven 

ajoon. Suurpetojen metsästykseen voidaan soveltaa myös poliisilakia.

Luodoille nouseminen on kiellettyä linnuston pesimärauhan turvaamiseksi 

kansallispuiston järjestyssäännön määräämänä aikavälinä. Järjestyssääntöä ei 

kuitenkaan ole olemassa (8.11.2021) vaikka kansallispuiston perustamisesta 

1.7.2011 on kulunut jo 10 vuotta. Järjestyssäännön luonnoksen mukaan Iso-

Räyhän pohjoispään ja Luoteen Räyhän luodoille, joiden pinta-ala on yhteensä 

3,5 hehtaaria, nouseminen on kiellettyä 1.4.–15.7. välisenä aikana. Silla tavoi-

tellaan linnuston pesintärauhaa. Linnustonrauhoitusalueelle jää Unto Salmisen 

aikoinaan rakentama vielä käyttökelpoinen kalamaja.

Räyhien luodoille on tulossa jatkuvasti uusia kasvilajeja. Osa niistä, kuten kurt-

turuusu, on määritelty vieraslajeiksi. Metsähallituksen luvalla voidaan haital-

listen vieraslajien leviämistä säännellä luonnonhoidosta tehtävien erityissuun-

nitelmien mukaan. Epäselvää on kuka tekee ja mikä instanssi hyväksyy nuo 

suunnitelmat, jos sellaisia ylipäänsä tehdään. Onko se Metsähallitus itse, ELY-

keskuksen ympäristöyksikkö vai Ympäristöministeriön luonnonsuojeluyksikkö. 

Metsähallituksen työntekijät hävittivät kurttulehtiruusukasvustoja Räyhissä hei-

näkuun lopulla 2020. Työssä käytettiin myös kemiallisia torjunta-aineita.
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räyhän kiVen 
kiertäjien perintö

Useimmilla kalastajilla taloudellinen ja luonnon hyötykäyttöön perustuva luon-

tosuhde on päällimmäisenä motiivina merelle menoon. Kysymys on elannosta 

ja kestävän elämänmenon varmistamisesta. Luonnon ihailu ja sen ominaisuuk-

sien ja ilmiöiden tarkkailu tulee sitten hyvänä täydennyksenä arjen ravinnon 

hankintaan. 

Toinen lähestymistapa mereen on aineettoman kulttuuriperintömme eräs 

ilmentymä eli kansallisromanttinen tai vanha kalevalainen luontosuhde. Se 

perustuu luonnon ja kaiken olevaisen ihmettelyyn ja ihailuun ja sen monimuo-

toisen kauneuden havainnointiin elämän ha hyvinvoinnin perusasiana. Leipää 

tarvitaan, jotta tätä ihmisen perustehtävää voidaan toteuttaa ja jatkaa. Johann 

Wolfgang von Goethe (143) on kuvannut tätä toista aineettomaan hyötyyn 

perustuvaa luontosuhdetta korostaen luonnon kauneuden merkitystä osana 

ihmisen onnea:

- Hän, jolle luonto alkaa paljastaa salaisuuttaan, tuntee vastusta-

matonta kaipausta sen arvokkainta tulkkia, kauneutta, kohtaan. 

Kauneus on niiden salaisten luonnonlakien ilmaus, jotka ilman 

tätä ilmennystään olisivat jääneet ikuisesti salatuiksi.  

Kalevalainen luontosuhde meren äärellä vaatinee muutaman perisuomalaisen 

arkisen elämäntotuuden sisäistämisen. Niitä on kirjattu jo kalevalaisiin elämän-

ohjeisiin hyvää tarkoittavina ohjenuorina. Niiden avulla hoituvat rutiinit, niitä 

soveltamalla avautuvat ja selviävät myös uudet jännittävät tilanteet ja ilmiöt. 

Selkämeren rantatyrskyjä Mäntyluodon Kallossa. 

Valokuva: Jan Eerala.
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Noita elämäntotuuksia ovat monet etsineet erämaista, vuoren huipuilta, syvistä 

luolista, puun alta ja pullon suusta. Yksi takuuvarma menetelmä on kuitenkin 

lähempänä kuin kuvittelemmekaan: Ei kannata mennä merta edemmäs kalaan. 

Kun riittävän monta kertaa vaeltaa merellä vaikkapa Räyhän kiven ympäri, tuo 

vanha perisuomalainen luontosuhde jotenkin kirkastuu omia aikojaan ja kuin 

itsestään. Seuraavien kahdeksan viisauden muistaminen ja ymmärtäminen anta-

vat hyvän johdatuksen merikarhujen ja kalastajien perillisten eli merivaeltajien 

uuden sukupolven kalevalaiseen luontosuhteeseen: 

Jan – merivaeltajien aatelia

Uusi luontosuhde, joka ei perustu aineelliseen tuotantoon ja luonnon raaka-

aineiden hyötykäyttöön, on selvästi todettavissa nykyisessä Viasvedenlah-

den asujaimistossa ja mökkiläisissä. Luonnosta nautitaan siihen liittyvien tun-

nelmien ja elämysten kautta ilman materiaalista raaka-aineen talteenottoa ja 

jalostamista. Luonnossa opitaan ja testataan omia taitoja. Luonto edistää ter-

veyttä ja elinvoimaa. Kaikki tämä näkyy työkyvyn elpymisenä ja taiteellisina 

inspiraatioina. Kysymys on aineettomien kulttuuristen ekosysteemipalvelu-

jen merkityksen vahvistumisesta ja aineellisten ekosysteemipalvelujen arvon 

vähenemisestä (144). Myös uudenlainen erakoituminen liittyy tähän ilmiöön.  

Elämyksellistä luontorauhaa pidetään paremminkin omana eritysetuna kuin 

yhteisenä hyödykkeenä. Tämä näkyy mm. teiden sulkemisena entisiin kalasa-

tamiin. 

Jan Eerala kiertää veneellään Räyhän kiven aina kun vain voi. Räyhien luodot ja Säppi  ovat 

hänen luonnonläheisen elämäntapansa ja taiteellisten inspiraatioidensa taustamaisema 

Viasvedenlahden suulla. 

Valokuva: Lasse Lovén.

Kokemäenjoen suupuolen merenkäyttäjien uusi sukupolvi on nyt erilainen kuin 

monet aiemmat. Hyvän esimerkin tästä meille antaa yhden tämän kirjan val-

mistamiseen osallistuneen henkilön elämäntarina, jota voimme hyvällä syyllä 

kutsua tämän päivän merivaeltajan tarinaksi.

1. Aamurusko tuulenpuuska, iltarusko sateen tekee.

2. Asialla on ainakin kaksi puolta.

3. Ei pisara meressä tunnu.

4. Ei vara venettä kaada.

5. Vanhassa vara parempi.

6. Vesi vanhin voitehista.

7. Onnellaan isotkin laivat seilaa.

8. Vesille venosen mieli, tervaisiltaki teloilta.

Porilainen Jan Eerala vietti 1950-luvulla nuoruutensa kesälomia perheen kesä-

mökissä Makholman kylässä. Hän tarkkaili ja osallistui moniin arkipäivän 

askareisiin Makholman kalarannassa. Meri, veneet, haurun tuoksu, tiirojen ja 

hanhien äänet, meren pauhu – kaikki tuo meren elävä maailma jäi miehen 

mieleen pysyvänä kokemuksena aidosta onnesta. Kierrettyään riittävästi maa-

ilman turuilla hän päätti palata muistojensa Makholmaan, hankki sieltä pienen 

mökin ja asettui sinne perheineen pysyvästi arvatenkin loppuiäkseen. Arjen 

kalustoon kuuluivat ammattilaisen valokuvalaboratorio luovan työn tekoa var-

ten sekä purjevene Bris ja pienempi katettu alumiinibusteri merellistä luonto-

suhdetta varten.
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Oman aikansa nuori kapinallinen Jan oli. Linturetket, rauhan aate, klassinen 

musiikki ja käyrävartinen piippu täytettynä Golden Blendillä – sellaisena älyk-

könä ja taiteilijana hänet muistavat nuoruuden retkikaverit. Janin lempipaikkoja 

olivat Säpin lintuasema, Yyterin lietteet, Kyläsaaren Kivinin ruovikot ja laidun-

niityt, tiaisten kuvauskoju Leveäkarin Metsäkulmalla ja tietenkin punaisten valo-

jen hämärä kemikaaleilta tuoksuvassa valokuvalaboratoriossa. Jan tunsi linnut 

ja niiden käyttäytymisen hienoudet. Jan oli oman aikansa nuori valokuvaaja, 

joka voitti ylivoimaisesti kaikki Porin kameraseuran valokuvakilpailut omassa 

sarjassaan.

Jan sai tarpeekseen koulunkäynnistä lukion loppuvaiheessa ja siirtyi vanhem-

piensa kauhuksi, mutta ornitologikaveriensa ihailun saattelemana porilaisen 

valokuvaajan studioavustajaksi. Myöhemmin hän perusti oman firman ja teki 

porilaisille valokuvia tavattoman määrään. Jan ei kuitenkaan koskaan osoittanut 

pienintäkään kiinnostusta maalliseen hyvään muutoin kuin kameroiden, kiika-

rin tai veneiden suhteen. Kaverinsa muistavat, että hänellä oli parhaat laitteet, 

mitä 1960-luvulla oli saatavilla – kaksisilmäinen muotokuvakamera Rolleiflex, 

huippuoptiikalla varustettu Leica ja hyvin kulunut kiikari Zuiho. Hänen purje-

veneensä Bris on ahvenanmaalaisen venesepän tekemä, vanhaa tyylilajia pie-

nintä piirtoa myöden. Veneen kotivalkamassa melkein perätuhdossa kiinni pesii 

mustakurkku-uikku, Janin merellinen suojatti.

Musiikin ja yleensäkin äänien suhteen Jan on aina ollut hyvin vaativa. Hänen 

mielimusiikkiaan olivat Tsaikovskin Joutsenlampi ja Pähkinänsärkijä. Jan äänit-

tää huippuvälineillään aaltojen liplatusta, surviaisten ininää, sirrien surinaa ja 

tuulen ääniä Mäntyluodon museonosturin putkistoissa. Janin mielilaulu on 

Pienten joutsenten tanssin ohella tunnuslaulu elokuvasta La Strada: Tie mit-

taamaton, edessämme on. Tuon kappaleen vaikuttamana hän teki nostalgisen 

kaihoisan kuvajulkaisun Pohjois-Satakunnan katoavista maalaismaisemista ja 

kylistä. Kirjan nimeksi tuli Tie.

Mutta historia toistaa itseään, tavalla tai toisella. Jan oli ja on edelleenkin valo-

kuvaaja.  Hänellä oli parhaina päivinään mahtava kokoelma mustavalkoisia 

negatiiveja tuhansilta valokuvausreissuiltaan. Se oli varsinainen aarre luonnon ja 

kulttuuriperinnön näkökulmasta. Eräällä vaelluksellaan hän pakkasi koko arkis-

tonsa pakettiautoon ja lähti Tukholmaan. Jostain syystä auto juuttui sinne ja Jan 

jatkoi matkaa Tanskaan ja syvemmälle Eurooppaan. Kun mies aikojen kuluttua 

palasi kotiinpäin ja kävi tarkistamassa autonsa, hän totesi, että koko hänen 

negatiiviarkistonsa oli varastettu ja kadonnut lopullisesti. Niin katosi Janin valo-

kuvallinen perintö Tukholman syövereihin samoin kuin muinainen Kirkkokan-

kaan niiniverkko meren syvyyksiin 4000 vuotta aiemmin.

Tuon katastrofin jälkeen Jan vakiintui ja perusti uuden aloituksen Makholman 

rantamille lähelle kalastajien satamaa. Hän onnistui löytämään hyvän elämän-

kumppanin, fiksun koiran ja upeat veneet. Jan tunnetaan Makholmassa ja inter-

netin välityksellä maailmalla rohkeana merelle menijänä. Hänen suksensa jäljet 

näyttävät joskus loppuvan avoveteen. Hän raportoi jäätilanteesta videopätkällä, 

joka on kuvattu irtaimena seilaavalta jäälautalta. Polkupyörä, mopo tai moottori- 

kelkka kurvailevat usein aivan kadotuksen rajamailla. Luonnon äänet kumajavat, 

vonkuvat ja kirkuvat tai helisevät mahtavina äänimaisemina hänen kuvaamil-

laan lyhytfilmeillä. 

Jan muisteli kerran kulkeneensa merisumussa jäällä Säpin ohi. Avomeren kohina 

ja jään notkuminen jalkojen alla pysäytti lopulta kulkijan ja varovasti hän palasi 

takaisinpäin. Aika lähellä, tuanoi, siellä oltiin, mutta takaisin vaan tultiin. Ääri-

rajoilla hän liikkuu, mutta aina hän on palannut.

Makholmalainen 

valokuvaaja Jan Eerala 

kerää jatkuvasti valokuva-

aineistoa ja äänitteitä 

Selkämeren rantamien 

luonnosta tulevia taideteoksia 

varten. Viasvedenlahdelle 

ja Räyhien luodoille 

suuntautuvilla vaelluksillaan 

hän liikkuu jalan, suksilla, 

polkupyörällä ja 

veneillään (149). 

Valokuva: Jan Eerala.
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lopuksi
Meripoikki meit’ varjelkkon daevas,
Vaevaloine o elämän dääll.
Hj.Nortamo, 1933.

Itämeri ja sen pohjoisen lahden suupuoli, Selkämeri, supistuu hitaasti. Maa nou-

see merestä, mutta merenpintakin saattaa nousta, jos ennusteet suurten jääti-

köiden sulamisesta aikanaan toteutuvat. Kuluvan vuosisadan lopulla maanko-

hoaminen ja meren kohoaminen saattavat kumota toistensa vaikutukset, jolloin 

rantaviivan siirtyminen ulommas hidastuu tai jopa pysähtyy ainakin joksikin 

aikaa (145). Meren antimia kerätään ja vesillä liikutaan kuten on tehty tuhan-

sien vuosien ajan.  Puutavaraa, lautaa, sellua, paperia, terästä, autoja, koneita, 

kemikaaleja ja monenlaista teollisuuden jalostamaa tavaraa kulkee nyt valtavissa 

laivoissa merellä. Suomeen tuodaan energiaraaka-aineita, autoja, kulutustavaraa 

kontit pursuten laivojen kansilla. 

Merikarhu miettii:
Merenrantojen metsästäjät ja kalastajat ovat likimain kadonneet merimaise-

masta. Sukunsa viimeiset sinnittelevät vielä sääntöjen ja hallinnollisten pape-

rihommien puserruksessa ja muistelevat menneitä kulta-aikoja. Atomivoimala 

käyttää viileää merivettä laitteistonsa jäähdytykseen ja laskee lämpimän vetensä 

takaisin mereen eikä taajamien kaukolämpöverkostoihin. Meren väylät ja fäärtit 

muuttuvat, maatuvat umpeen satojen ja tuhansien vuosien jaksoissa. Redit eivät 

ole enää tarpeellisia, kun laivat ja laivojen huolintatekniikka ovat muuttuneet. 

Rauhan meren ja karien yllä lentelevät jälleen vieraiden valtioiden sotakoneet.

Säännöksillä ja kaavoituksella tuetaan jokisuun meritalouden muutosta teolli-

suuden ja merikaupan hyväksi. Harmillista on, kun teollisuuden mielenkiinto 

merisataman rantamalla on keskittynyt ympäristölle haitallisten laitosten tuomi-

seen Kokemäenjoen kasvupisteeseen, tyypillisesti vielä valtion ja kuntien omis-

tamien yritysten muodossa. Kasvupiste on jälleen kerran myös kipupiste.

Viimeisen viidenkymmen vuoden ajalla olemme kokeneet melkoisia kasvuki-

puja Kokemäenjoen suulla. Selkeä esimerkki oli Yyteriin vuonna 1957 perus-

tetun titaanioksiditehtaan käyttämä merellinen kaatopaikka rannan lähellä ole-

vassa syvänteessä. Titaani on maali- ja kosmetiikkateollisuuden tuote. 

Sen tuotannosta 95 % menee vientiin. Kalastajat puhuivat silmättömistä sila-

koista. Toinen kipuesimerkki oli suunnitelma käyttää ensin Mäntyluodon allasta 

ja sitten titaanitehtaan poistoputkea ongelmajätteiden jäännöstuhkan pesulai-

toksen lopputuotteiden siirtämiseen mereen. Ongelmajätteiden loppukäsittely 

palvelee koko Euroopan jätehuoltoa. Siihen liittyvät vahinkoriskit ovat merkit-

tävä uhka jokisuun merialueen luonnolle.

Fossiilisten polttoaineiden tuontisatama Tahkoluodossa, varastot ja lopulta myös 

kivihiilen polttaminen rannan voimalaitoksissa nähtiin uhkana ilmastonmuutok-

sen kiihtymiselle. Voimalaitoksia on jouduttu hiljentämään ja jopa purkamaan 

muutama kymmenen vuotta valmistumisensa jälkeen. 

Reposaaren ja Mäntyluodon maantien varressa näemme ympäristöä kuluttavien 

kemikaalien kuljetuksen päästöt, jotka ovat ruostuttaneet liikennemerkkejä ja 

värjänneet asfalttia ruskeaksi. Ahlaisten suuri teollisuusjätteiden kaatopaikka 

on hiljaa kasvava tulevaisuuden ongelma, joka sisältää monenlaista haitallista 

jätettä ja myös ongelmajätteiden puhdistusjätettä. 

Räyhän kivi Viasvedenlahden suulla Ison Räyhän saaren eteläpäässä. 

Valokuva: Jan Eerala.
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Viimeisenä huipentumana jokisuun matalan meren valloitukselle on Euroopan 

suurimpien tuulivoimaloiden suunnitteleminen rannikon kala-apajille, joita vii-

meiset kalastajat kutsuvat pelloikseen. Suunniteltu hankealue on olennaisesti 

laajempi kuin yksikään olemassa olevista tuulivoiman aluevaraussuunnitelmista. 

Kuvaa täydentää se, että tuulivoima-alueen kaavaluonnoksessa rakentamisalue 

rajautuu ilman välttämättömiä puskurivyöhykkeitä kolmelta sivulta kiinni Sel-

kämeren kansallispuistoon. Mitä mahdammekaan vielä nähdä ja meidän jäl-

keemme tulevat näkevät tuolla Meri-Porin jatkuvasti kasvavalla ja kipuilevalla 

kasvupisteellä? 

Muinaisella Viasvedenlahden fäärtillä eletään meidän aikanamme rauhallisen 

uneliaassa olotilassa. Tilanne oli toisenlainen silloin, kun lahden perukan kautta 

kuljettiin Kokemäenjoelle. Viasvedenlahti on nyt kirkasvetinen merellinen suo-

jelu- ja virkistysalue ja sellaisena se ehkä pysyykin, kunnes muuttuu aikanaan 

maaksi. Lahden rannoille rakennetaan komeita taloja mökeiksi ja kakkosasun-

noiksi.  Teollista kehitystä täällä ei ole näköpiirissä. Voimme vaihtoehtojen puut-

tuessa luoda Merikarhun miettein pelkistetyn skenaarion Viasvedenlahden kehi-

tyksestä joskus kuluvan vuosituhannen lopulle. 

Navigare necesse est, vivere non est necesse

Geologisten kellojen viisarit liikkuvat hitaasti, mutta vakaasti. Tulevaa odotel-

lessa valokuvaajamme Jan seilaa Makholman-Säpin fäärtillä aina kun vain voi. 

Säppi on vakiokohteena hänen kameransa linssissä, läheltä ja kaukaa, aamulla 

ja illalla, pläkäkelillä ja myrskyssä. Hänen erityisessä suojelussaan ovat Räyhän 

luodot ja erityisesti Idän Räyhän pieni kalamaja. Jan on ollut mukana tuon 

hienon majan kunnostustalkoissa viime vuosina Selkämeren Ystävien pienessä 

tiimissä. Hän kerää luonnon ääniä Räyhillä ja tuntee luotojen ympärillä jokaisen 

merikiven. Janin merivaellukseen sisältyy – aina kun vain on mahdollista – Räy-

hän kiven kiertäminen. 

Merikarhun pyhiinvaellus

Merikarhun Kierros tarjoaa moniulotteisen läpileikkauksen Suomen geologian 
ja maiseman kehityksestä ja Ison joen maisemassa elävän maa- ja merikansan 
kulttuurin kehitysvaiheista. Voimme puhua aikamatkasta Kokemäenjoen ranta-
milla. Merikarhun Kierroksen aineisto antaa mahdollisuuden kehittää luonto-
matkailua tai kulttuurivaelluksia monien eri teemojen kohteille. 

Korona-aika palautti mieleen vanhat tunnetut keinot terveyden ylläpitämiseen. 
Liikunta, ulkoilu, luontoon meno ja mielen virkeyden hoitaminen olivat osa 
tätä melkein luonnostaan tapahtuvaa joukkoterapiaa. Kun etelän aurinkoon ei 
päästy täydentämään talven pimeydessä hupenevaa D-vitamiinivarastoa, lähdet-
tiin kotimaanretkelle kansallispuistoon tai lähiluontokohteeseen. Kulttuurinnäl-
käistä kansaa kiinnostivat kirkkomaat ja maaseudun maisemat. Kulkupeleinä 
olivat omat jalat, polkupyöräily, mopot, autot ja veneet. Mökkeily koki huiman 
noususuhdanteen.

Selkämeren kannalta ratkaisevaa on, miten sitä ruokkiva Kokemäenjoki elää 
ja miten sen rannoilla toimivat ihmiset ja yritykset tuntevat vastuunsa. Selkä-
meren Ystävien toiminta-ajatuksena on ollut kannustaa kehitystä myönteisellä 
ajatuksella ja aktiivisella toiminnalla. Merikarhun Kierroksen valmisteluun liittyi 
paikallisten yhteisöjen omatoimisuutta ja omaa vastuuta arvokohteiden hoita-
misessa. Tätä ajatellen organisoitiin talkootapahtumia seitsemän kunnan huip-
pukohteille. Talkootoiminnan lisäksi tarvitaan Ison joen iso tarina, joka nos-
taa esiin niitä suuria tapahtumia ja arvokkaita luonto- ja kulttuurikohteita, mitä 
jokivarren suuressa muutoksessa pitkien aikojen kuluessa on kertynyt. Muutos 

koskee sekä joen luontoa että sen rantamilla asuvien ihmisten kulttuureja.

Merikarhu miettii:
Parin sadan vuoden päästä nykyiset rantamökit ja talot ovat 

umpimetsässä kaukana merenrannasta. Uusista rantatonteista 

kiistellään kiivaasti, kun takamaiden metsätonttien haltijat halua-

vat pitää venevalkamansa kautta yhteyden mereen. Ojia ja kana-

via kaivetaan ja niiden kaivuluvista kiistellään Natura-hallinnon 

kanssa. Jos maa jatkaa nousemistaan nykyistä tahtia, Räyhiin ei 

enää soudeta tai ajeta busterilla. Sinne mennään kuivin jaloin 

noin 400 vuoden päästä meidän ajastamme ja Säppiinkin pääs-

tään 1200 vuoden päästä, jos Mustanmatalan yli tehdään pikku 

silta. Selkämeren kansallispuiston maapinta-ala on kasvanut 

yli 50 kertaiseksi nykyiseen verrattuna, kun laajat osat matalan 

meren alueesta ovat muuttuneet kuivaksi maaksi. 

Tulevat kehitysaskeleet ovat suurilta näyttäviä; meri muuttuu 

maaksi. Tuo kehityskuva on kuitenkin tavanomaista Kokemäen-

joen suupuolen pitkässä historiassa. Lisävivahteen tuolle visiolle 

antaa se mitä tapahtuu suurille jäätiköille, jos ja kun ilmasto jat-

kaa lämpenemistään.
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Tähän tavoitteeseen tähdäten löysimme 

aidon merikarhun elämäntarinan. Merikarhu, 

joka syntyi meren rannalla ison joen suulla, 

seikkaili maailman merillä nuorella iällään, 

kiersi usean kerran Kap Hornin purjelai-

vakaudella, toimi merkittävänä kehittäjänä 

jokisuun yhteisössä, siirtyi sota-ajan krii-

sissä turvaan perheineen joen alkulähteiden 

äärelle ja lopulta teki oman henkilökohtaisen 

pyhiinvaelluksensa Karkusta Reposaarelle 

kolmipyöräisellä mopollaan. Mopon tarakalla 

oli omenakori, jossa oli punaposkisia tuliai-

sia meripuolen ystäville. Tuo aito merikarhu, 

merikapteeni Paul Aarnio (1892–1970), antoi 

meille huiman esimerkin oikeasta luonto- ja 

kulttuurivaelluksesta Kokemäenjoen ylä-

päästä Rautaveden rannoilta meren äärelle 

omalle pyhälle paikalleen Reposaareen ja 

takaisin.

Merikapteeni Aarnion tarina koottiin Kar-

kun vanhoilta asukkailta pala palalta. Kar-

kun Lionsit löysivät kolmipyöräisen Erkkola-

mopon, jonka kunnostivat. Sillä ajelimme 

yhden elokuisen päivän, Itämeripäivän, 

aikana Karkun Palvialasta merikapteeni Aar-

nion eläkepäivien kotirannasta jokivarren 

vanhoja teitä käyttäen Reposaarelle. Mopon 

kuljettaja vaihtui matkalla kuusi kertaa. Kul-

jettajina toimivat karkkulaiset kulttuurin tun-

tijat, Kauvatsan mopoharrastajat, Harjavallan 

kaupunginjohtaja, Porin yhteislyseon lukion 

emeritus rehtori ja merikarhumme lähisu-

kulainen, hänen siskonsa pojanpojanpoika. 

Merikarhun saattueena ajelivat Porin seudun 

ja Reposaaren papattajien iloiset mopohar-

rastajat. Itämeripäivän kunniaksi retken tun-

nuksena oli Puhdas joki – puhdas meri. 

Tämä joukkue päätti Merikarhun ensimmäisen muistovaelluksen merikapteeni 

Paul Aarnion haudalle, jolle veimme kukkia syksyn väreissä. Lähiomaiset sytyt-

tivät hänelle muistokynttilän, joka symboloi elämää. Kertasimme Merikarhun 

tarinan hänen haudallaan, luimme hänen oman muistokirjoituksensa hautaki-

vestä: Rauha tomullenne, muistonne elää. Kuuntelimme hartaina erään mopo-

kuskin komean laulun, joka perustui luonnon voimia ja merellistä tuulta kuvaa-

vaan psalmiin. Merikarhun Kierros oli nyt avattu, uusi luonto- ja kulttuurimatka 

Kokemäenjoen tuhansien vuosien aikajännettä kattavaan tarinaan oli kaikkien 

vapaasti käytettävissä.

Merikarhun Kierroksen avausajo käynnistyi 

Karkun uimarannalta paikasta, jossa oli 

merikapteeni Paul Aarnion kotitalo 50 vuotta 

sitten. Ajoreitti kulki joen pohjoisrannan tietä 

Sastamalasta Huittisten Karhiniemen kautta 

Kokemäelle ja sieltä edelleen etelärannan 

tiestöä seuraillen Harjavallan, Nakkilan, 

ja Ulvilan kautta Porin Reposaarelle. 

Valokuva: Tero Patoranta.

Merikarhun Kierroksen tarinapaikkojen (129 kpl) ja kala-

paikkojen (48 kpl) kartat ja kuntakohtaiset retkioppaat 

löytyvät sähköisinä aineistoina Selkämeren Ystävien koti-

sivulta www.selkamerenystavat.fi.

QR-koodi, jolla Merikarhun Kierroksen 

luonto- ja kulttuurikohteiden 

tarinapaikat avautuvat 

GoogleMaps-kartalla.

QR-koodi, jolla Merikarhun Kierroksen 

kalapaikat ja Kokemäenjoen entiset 

ja nykyiset koskikohteet avautuvat 

GoogleMaps-kartalla.
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Ehkä koko vihko on täynnä aineistoa. 

Tuntuupa mukavalta sitten,

kun hän on saanut kaiken kokoon. 

(Tove Jansson 1965, Muumipappa ja meri)
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kiitokset
Asiantuntemustaan ja aineistojaan hankkeen käyttöön antoivat Satakunnan 

Museon, Rauman merimuseon, Emil Cedercreutzin museon, Huittisten museon 

ja Sastamalan museon asiantuntijat.  Kokemäenjoen varrelle sijoittuvien seit-

semän kunnan paikallistuntijoista kootut hankeryhmät valitsivat heille tärkeitä 

luonto- ja kulttuurikohteita Merikarhun Kierroksen oppaissa esiteltäväksi. Sel-

kämeren Ystävien projektiryhmän asiantuntijoiden ammattimainen työpanos 

reittioppaiden valmistamisessa oli ratkaisevaa. Juhani Mellanoura, Klaus Rahi-

kainen ja Kari Mäntylä antoivat myös hyviä kommentteja tämän taustajulkai-

sun käsikirjoitukseen sen valmisteluvaiheissa.  Anna Mäntylä auttoi kieliasun 

viimeistelyssä. 

Upeat talkooryhmät toteuttivat jokaisessa seitsemässä kunnassa arvokkaiden 

maastokohteiden kunnostuksia. Merikarhun Kierroksen näyttelyyn saimme 

mielenkiintoista lisäaineistoa eri kuntien kotiseutuväeltä. Vaelluksen käytännön 

tapahtuman toteutukseen saimme tarpeellista tukea eräiltä jokivarren Lions-

yhdistyksiltä ja mopoharrastajilta. Monet valokuvauksen ja videokuvauksen 

harrastajat antoivat ystävällisesti hienoja aineistojaan käyttöömme hankkeen 

tuotteiden kuvittamiseen. 

Merikarhun Kierroksen toteutus ei kaikesta omatoimisuudesta ja innovatiivisuu-

desta huolimatta olisi ollut mahdollista, ellemme olisi saaneet tarpeellista rahoi-

tustukea EU:n maaseudun LEADER-kehittämisohjelman varoista. Karhuseudun 

ja Joutsenten reitin LEADER-yhdistykset puolsivat hankettamme sen hakuvai-

heessa. Kaikesta tästä erinomaisen lämpimät kiitokset kaikille Merikarhun Kier-

roksen valmisteluun osallistujille, toimijoille ja taustavaikuttajille.

Hankejohtaja Lasse Lovén

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

Merikarhun Kierros - LEADER-hanke

Liite 1. 
Maan nouseminen Kokemäenjoen laaksossa viimeisen 8000 vuoden aikana.

Aluksi maa kohosi jopa useita metrejä sadan vuoden jakson aikana. Geologisen mallin (111) mukaan maan nousu 
hidastui vähitellen aikajaksolla 6000–2000 eaa. Sitä nuoremmalla jaksolla maan kohoaminen ja sitä seuraava meren 
pinnan aleneminen on tapahtunut lähes tasaisesti. Tässä selvityksessä maannousun nopeutena 2000 eaa. alka-
neelle jaksolle käytetään 68 cm/100 v. Selvitys perustuu Maanmittaushallituksen peruskarttaan vuodelta 1980, jossa 
nykyisen maanpinnan korkeuskäyrät on esitetty 2,5 m välein. Käyrien välit on interpoloitu. Venereittien käytettä-
vyyden laskelmissa muinaisten rahtiveneiden vaatimana vedensyvyytenä pidetään vähintään 1,5 m.
      
 Aika v. cm/100 v. m mpy. Tapahtuma likimain 
 0   Selkämeren kansallispuisto perustetaan 1.7.2011.
 100 68 0,7 Räyhän kivi nousee meren pinnalle.
 200 68 1,4   
 300 68 2,0   
 400 68 2,7 Lammaisten koski täydessä pituudessaan. 
    Porin kaupunki perustetaan 1558, Ulvilan merisatama hylätään.
 500 68 3,4 Räyhän karikot nousevat näkyviin.
 600 68 4,1   
 700 68 4,8 Preiviikinlahden väylä Kokemäenjoelle maatuu pois käytöstä.    
    Räpsöönsunti laivaväyläksi.  
 800 68 5,4 
 900 68 6,1   
 1000 68 6,8 Ulvilan Liikistö merenlahden rannalla.  
 100 68 7,5   
 200 68 8,2 Räyhän karikot havaitaan.
 300 68 8,8 Säppi nousee merestä. Lammaisten koski kuohuu.
 400 68 9,5 Merovingiajan kauppiaat Kokemäenjoella.
  
 500 68 10,2   
 600 68 10,9   
 700 68 11,6   
 800 68 12,2 Reposaari kohoaa näkyviin meren pinnalle.  
 900 68 12,9   
 2000 68 13,6   
 100 68 14,3   
 200 68 15,0 Havingin koski pauhaa. Merivalkama Merstolan suvannossa.  
 300 68 15,6   
 400 68 16,3 Lattomeren reitti Kokemäenjoelle käytössä.  
 500 68 17 Trilloorin reitti jää pois käytöstä, Preiviikinlahti vesireitiksi.
 600 68 17,7   
 700 68 18,4 Meri Havingin kosken niskalla.  
 800 68 19,0   
 900 68 19,7   
 3000 68 20,4   
 100 68 21,1   
 200 68 21,8 Kirkkokankaan merkitys merikaupan valvontapisteenä päättyy.
 300 68 22,4 Kirkkokankaan-Hiittenmäen välireitti maatuu.
 400 68 23,1   
 500 68 23,8   
 600 68 24,5   
 700 68 25,2 Pronssikausi alkaa Etelä-Skandinaviassa. Kirkkokankaan ja Hiittenmäen   
    alemmat kivirauniot.  
 800 68 25,8   
 900 68 26,5 Tuorsniemen verkot uppoavat merenpohjaan.
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 4000 68 27,2 Kirkkokankaan eteläpuolen reitti maatuu.
 100 70 27,9 
 200 72 28,6 
 300 74 29,4 Litorina Kokemäen Pyhänkorvankoskella. 
 400 76 30,1 Litorina Kolsilla, Kirkkokankaan ja Hiittenmäen ylimmät kivirauniot.
 500 78 30,9 Pattijoen Jätinkirkon asutus päättyy.
 600 80 31,7   
 700 82 32,5   
 800 84 33,4 Kivinen vasarakirves eli sotakirves tulee käyttöön Itämeren altaalla.     
 900 86 34,2 Kiiminkijoen Kierikki-asutus päättyy.
 5000 88 35,1 
    Pattijoen Jätinkirkko-Kastelli asutetaan.
    Eurajoen yhteys Kokemäenjoelle loppuu.  
 100 90 36 Kirkkokangas hylkeenpyytäjien tukikohtana.
 200 92 36,9 
 300 94 37,9 Harjavallan Hiittenharju asutetaan.  
 400 96 38,8   
 500 98 39,8   
 600 100 40,8 Kirkkokankaan laki nousee meren pinnalle.
    Nakkilan Hiittenkallion luola nousee merestä.  
 700 102 41,8 Köyliöjärvi irtoaa Litorinasta.
 800 104 42,9 Jäkärlän kivenhakkaajat sulautuvat valtaväestöön.
    Litorina Keikyän koskilla.
 900 106 43,9 Huittisten Isosuon pohjasavikko nousee Litorinan pintaan ja alkaa soistua.  
 6000 108 45   
 100 110 46,1   
 200 112 47,2 Säkylän Pyhäjärvi irtoaa Litorinasta.
 300 114 48,4 Jäkärlän kivenhakkaajat saapuvat Aurajoen suulle.  
 400 116 49,5   
 500 118 50,7   
 600 120 51,9   
 700 122 53,1   
 800 124 54,4   
 900 126 55,6 Kaukolankosken niskalla ja Hiukkasaarella varhaiskampakeraamista asutusta.  
 7000 128 56,9 Kiiminkijoen Kierikki-asutus alkaa.
    Kampakeraaminen saviastioita käyttävä kulttuurivaihe alkaa.
    Suomusjärven kulttuurin jakso päättyy.
 100 130 58,2 Nohkuan eräkylä siirtyy Karkun Palvialaan.
 200 132 59,5 Kokemäenjoki syntyy Tyrvääkylän koskien niskalle.
 300 134 60,9   
 400 136 62,2   
 500 138 63,6   
 600 140 65   
 700 142 66,4 Huittisten Palojoensuulla varhaisen kivikauden asuinpaikka, josta löydetty Hirvenpää-veistos. 
 800 144 67,9   
 900 146 69,3   
 8000 148 70,8 Nohkuan, Nokian ja Ikaalisten eräkylät syntyvät
    Jääkauden jälkeinen lämpömaksimi.
 8200   Kylmä jakso, joka kesti noin 100 vuotta.
 10 700   Suomusjärven kulttuurin metsästäjät ja kalastajat asettuvat Salpausselän ja 
    lounaisen saariston rannoille.

Liite 2. 
Kokemäenjoen kosket Rautavedestä alaspäin

Tyrvää
Vammaskoski Rautaveden ja Liekoveden välissä. Rautaveden pinnan taso nyt 57,5 m mpy. Vammaskosken perkaus 
1700-vulla pudotti Rautaveden pintaa noin 1 m. 
Kaukolankoski Liekoveden alapäässä. Koski peittyi Tyrvään voimalaitoksen padon alle v. 1950. Maanmittauslaitoksen 
maastokartassa paikalla ovat jäljellä koskien nimet: Kupperinkoski ja Kylänkoski eli Tyrväänkylänkoski. Kaukolankoski 
oli alun perin Kokemäenjoen alkukohta. Joki syntyi, kun Kaukolankoski muodostui Liekoveden alapäähän noin 
5200 eaa. korkeustasolle, joka nykyisissä kartoissa on 60 m mpy.  
Hartolankoski, pato ja Tyrvään voimalaitos vuodesta 1950 alkaen. Padon pudotuskorkeus on 6,5 m. Voimalaitos 
säännöstelee Liekoveden, Rautaveden ja jossain määrin myös Kuloveden pinnan korkeuksia. Voimalaitoksen pato on 
nykyisin Kokemäenjoen alkukohta, kun Kaukolankoski on peittynyt sen nostaman veden alle. 

Kiikka-Äetsä
Seuraavat 11 koskea peittyivät v. 1923 Äetsän koskien padon nostaman veden alle:
Kulmuntilankoski
Ruotsilankoski,
Kiikkapäänkoski, 
Meskalan Yläkoski,
Pirjaskoski,  
Makkarakosket,
Kilpikoski,  
Töörinkoski eli Raukonkoski,  
Talankoski,  
Peevolan koski eli Äetsänkoski,
Meskalankoski, perattiin 1921–22. Pato ja voimalaitos valmistui v. 1922, pudotuskorkeus 5,9 m.

Keikyä–Kokemäki

Tällä 32 km pituisella jokijaksolla lukuisia (20) koskia, jotka Kolsin voimalaitoksen padon nostama vesi peitti 
veden alle v. 1945: 

Keikyällä 
 Kiviniemenvuolle,
 Toperinkoski.
Kokemäellä seuraavat kosket:
 Kyttälänkoski,  
 Kuivakoski,  
 Köysikoski,
 Rintakoski,
 Lumia, 
 Putajankoski,  
 Kiettareenkoski, 
 Niskakoski,  
 Pahakoski,  
 Kankaanpäänkoski,
 Rukakoski,  
 Ketolankoski, joka perattiin jo 1700-luvulla.
  Kuljunkoski, joka perattiin 1871–78. 
 Toekoski,
 Harolankoski, 
 Kolsinkoski,
 Hyytinkoski,
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Pahringinkoski, Kolsi Oy:n voimalaitos 1945, putouskorkeus 12,3 m, yläpuolen vesitaso 42,1 m. 
Kolsin ja Äetsänkosken voimalaitosten välillä vedenpinta laskee vain noin 1 m.

Lammaisten voimalaitoksen padon aiheuttama veden pinnan nosto 1939 peitti alleen 
seuraavat 11 koskea:

Kokemäellä seuraavat kosket:
Kirkkokoski,  
Pyhänkorvan koski,
Vuolteenkoski,  
Forsbyn koski,  
Teikarinkoski eli Öykkärinkoski,  
Naarankoski.

Harjavallassa seuraavat kosket:

Havinginkoski Merstolan kylässä Emil Cedercreutzin museon yläpuolisella joen osalla. 
Kosken niska oli noin 18 m mpy. ja luonnontilainen pudotus 3,5 m. 
Lammaisten pato nosti kosken niskalla vettä noin 11 m, jolloin Havinginkoski katosi kokonaan v. 1939.

Pitkäpäälä. Luonnontilainen pudotus 7,25 m. 

Kreetalan koski

Harjavallan koski eli Vinnaren koski (Vinnais).  

Lammaisten koski eli Pirilänkoski. Litorinameren lahden rannalla 2000  eaa.  
Laivat saapuivat kosken alle vielä 1000 jaa. Kosken niska oli noin 9 m mpy ja luonnontilainen pudotus 
oli 6,6 m. Voimalaitos rakennettiin v. 1939, pudotuskorkeus 26,4 m. Lammaistenkosken ja Kolsin 
voimalaitosten välillä vedenpinta alenee vain noin 1m.  

Nakkila
Seuraavat kosket ovat puutavaran uiton tarpeisiin aikoinaan tehtyjen osittaisten perkausten jäljiltä varsin 
luonnontilaisen kaltaisia Lammaisten kosken suvannon jälkeen:

Kistu, 
Tyni ja Korte,
Kukonharjan koski,
Pämppi,
Arantilankoski,
Ruskilankoski.

Liite 3. 
Kokemäenjoen varrella olleita ja nykyisiä markkinapaikkoja

Perusteet
a= arkeologinen tutkimus (esim. rautakautisten hautaröykkiöiden keskittymä, 
tutkimuksissa tehdyt esinelöydöt), b= kartta, c= paikannimi, d= perimätieto

Paikka     Peruste

1. Karkku Palvialan ranta   a, d

2. Sastamalan vanha kirkko   a, d

3. Vammaskosken rantamat    a, c, d

4. Tyrvään koskien rannat   a, d

5. Kiikkapään kosken suvanto   a, d

6. Keikyän suvanto    d

7. Karhiniemi    a, d

8. Huittinen kirkonseutu   d

9. Kokemäki Kakkulainen   a, d

10. Kokemäki Pyhänkorvan kosken seutu  a, c, d

11. Harjavalta Merstola   c, d

12. Harjavalta Lammainen   c, d

13. Nakkila Penttala    a, d

14. Ulvila Liikistö    a, c, d

15. Ulvila Vanhakylä    a, b, d

16. Pori Kaupunginranta-Tori   a, b, c, d

17. Pori Halssin ranta   b, c, d

18. Pori Merikappelin ranta   c, d

19. Pori Reposaaren satama   b, c ja d
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Kartta – Merikarhun Kierroksen tarinapaikat kunnissa, jotka sijoittuvat Kokemäen joen varrelle. 

Karttapohja: © 2019 GoogleMap, Imagery © 2019 TerraMetrics.

Kartta - Merikarhun Kierroksen kalapaikat. 

Karttapohja: © 2019 GoogleMap, Imagery © 2019 TerraMetrics.
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Merikarhun Kierroksen päätepiste Porin Reposaaren Takarannalla. 

Valokuva: Jan Eerala.



Mikä tai kuka sitten oli tuo mystinen Merikarhu ja mistä muodostui hänen 

Kierroksensa. Helpointa olisi sanoa, että kertomus Merikarhusta ja hänen 

Kierroksestaan on pelkkä legenda, mutta kuten kaikki suuret legendat, se on 

pohjimmiltaan totta. Meidän Merikarhumme esikuva oli oikea ihminen ja 

hän teki Kierroksensa pyhiinvaelluksen tapaan jokavuotisena moporetkenä 

Karkusta jokivartta pitkin Reposaarelle, samalla vieraillen hänelle tärkeissä 

kohteissa. Tuo vaellus antaa meille paljon miettimisen aiheita.

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry


