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Merikapteeni 

Paul Kristian Aarnio 

*25.8.1892 - †2.3.1970 

 

in Memoriam 

 

 

Kuva 1. Suomen Kuvalehti 26.6.1926 

 

Merikapteeni Paul Aarnio vietti eläkepäiviään Kokemäenjoen yläjuoksulla 

Karkussa Rautaveden rantamilla eläen hiljaista ja vaatimatonta elämää yhdessä 

vaimonsa Taimin kanssa. Vanha merikarhu ei kuitenkaan unohtanut meren 

kohinaa ja suolan tuoksua. Joka kesä hän pakkasi kolmipyöräisen mopedinsa 

varustelaukkuun eväät ja sadevaatteet ja suuntasi pyörän Kokemäenjoen vartta 

kohti Selkämeren rantaa. Merikarhun vaellus päätyi Reposaaren Takarannan 

kallioille, josta aava siniharmaa merenselkä avautuu kaukaiseen horisonttiin 

asti.  



2 
 

Retki kesti kaksi- kolme päivää riippuen paikoista, joihin hän matkan aikana 

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

sinne ja takaisin. Merikarhu ajeli milloin joen toista rantaa, milloin toista rantaa 

kulkevaa vanhaa maantietä. Matkan varrella hän pysähtyi usein ja tutki monia 

Kokemäenjoen varrelle aikojen kuluessa syntyneitä mielenkiintoisia paikkoja, 

museoita, siltoja, koskia, kalapaikkoja, näköalapaikkoja, muinaisia satamia ja 

kauppapaikkoja ja vanhojen merenkävijöiden hautaraunioita. 

Kierroksensa  päätepisteessä Reposaarella merikapteeni Aarnio kävi äitinsä, 

isänsä ja kasvatti-isänsä haudoilla. Reposaaren kauniille hautausmaalle kuuluu 

meren kohina ja merituuli huojuttaa kirkon ympärillä nousevaa vanhaa 

männikköä. Aarnio varasi itselleen ja vaimolleen paikat perheen haudasta. 

Merikapteeni Aarnion merellinen pyhiinvaellus toistui sotavuosia lukuun 

ottamatta joka kesä niinä vuosina, kun hän asui Karkussa. Kun hänen aikansa 

vuonna 1970 päättyi, vanhalle Merikarhulle oli kertynyt 25  kierrosta Karkusta 

Kokemäenjoen suulle meren äärelle ja takaisin.   

 

Lähimmät sukulaiset 

 

Merikapteeni Paul Kristian Aarnio (ent. Andersson) syntyi 25.8.1892 (Porin 

Reposaaressa) ja kuoli 2.3.1970 (Karkussa). Hän vaihtoi nimensä Anderssonista 

Aarnioksi 12.5.1906.  

Puolisonsa Taimi Vilhelmiina Aarnio os. Grönlund syntyi Porissa 14.5.1889 ja 

kuoli 16.5.1967 (Karkussa). Paul ja Taimi julkaisivat kihlauksensa 1924 ja he 

avioituivat 1927. Taimi oli ammatiltaan puhelinkeskuksen hoitaja käsivälitteisen 

puhelinpalvelun aikakaudella. Paulin ja Taimin avioliitto oli lapseton. 

Äitinsä Wilhelmiina Saine ent. Aarnio ent. Andersson os. Stadig syntyi 

11.5.1853 Porin Kyläsaaressa ja kuoli 25.4.1926 Porin Reposaaressa. 

Wilhelmiina jäi leskeksi 42 vuotiaana. Hän meni uudelleen naimisiin kauppias 

Rikhard Sainen kanssa.  

Isäpuoli kauppias Rikhard Saine (ent. Brännfors) syntyi 2.2.1867 Ulvilassa ja 

kuoli 19.2.1927 Porin Reposaaressa.  

Paul Aarnion isä Frans Viktor Andersson (s. 19.10.1853. k. 10.10.1895) oli 

aikanaan meriliikenteen ammattilainen (merimies), kuten oli myös hänen 



3 
 

isoisänsä Frans Johan Andersson. Merellisen uransa jälkeen isä Frans Viktor 

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

Paul Kristian oli silloin vasta kolmivuotias. 

Paul Aarniolla oli kolme siskoa: Julia Wilhelmiina Andersson (1876-1877), Lilli 

Maria Aarnio (ent. Andersson)(1988-1909) ja Selma Estella Norén os. Aarnio 

(ent. Andersson) (s. 1890. k. 1974). He kaikki neljä olivat Frans Viktor 

Anderssonin ja Wilhelmiinan lapsia. Paul oli lapsista nuorin. 

Timo Norén (s. 15.6.1947 Porissa, puh. 0400 594 559) on sähköyhtiön johtajana 

ja Karkun asemapäällikkönä toimineen Gustav Fredrik Norénin  ja Paul Aarnion 

siskon Selma Norénin pojan Teuvo Norénin poika. Hän on myös Paul ja Taimi 

Aarnion kummipoika.   

Päivi Niemi (s. Karkussa, niemi.paivit@gmail.com) on Paul Aarnion siskon Selma 

Norénin os. Aarnio pojan Atte Norénin tytär. 

 

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 vähän ennen kuin täytti 15 vuotta 

17.8.1907. Merillä hän seilasi 14 vuotta kaikkiaan yhdellätoista eri laivalla, 

isommilla ja pienemmillä. Aarnion tehtävät vaihtelivat messipojasta 

laivapäällikön vaativaan pestiin. 

• (1907-08). Viisitoistavuotiaan merimiehenalun ensimmäinen laiva oli 

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

Sen jälkeen Paul Aarnio työskenteli vuosittain vaihtuvilla pesteillä: 

mailto:niemi.paivit@gmail.com
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• (1909) höyrylaiva s/s Hermod Norjasta  

• (1910) höyrylaiva s/s Lady Elisabeth Norjasta 

• (1911) moottorilaiva m/v Galgabba Australiasta  

o 'Galgabba', valmistui 1898, 98 tn, pituus 77 jalkaa. 

• (1912) höyrylaiva s/s Waitemata Uudesta Seelannista 

o  5432 tn, pituus 126,5 m. Laiva kuljetti rahtia Tyynellä valtamerellä. 

• (1913)  purjelaiva parkki s/v Galgorm Castle Englannista  

o kolmimastoinen rautakylkinen 1596 tn, 78,1 m pituinen rahtialus, 

joka kuljetti rahtia suurilla valtamerillä. Sen käyttämät satamat 

olivat mm. Buenos Aires Argentiinassa, Sydney Australiassa, 

Queenstown Uudessa Seelannissa ja Lontoo Euroopassa. Parkki oli 

aito Cap Hornin kiertäjä. Tämä Purjelaivakauden yksi viimeisistä 

isoista merenkyntäjistä ammuttiin upoksiin Irlannin 

lounaisrannikolla 1917 (U–49 sukellusvene).      

 

 

Kuva 2. Parkki s/v Calgorm Castle australialaisessa satamassa.  
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Paul Aarnio suoritti 1914 Aliperämiestutkinnon. Hän toimi sitten Perämiehenä 

(styrman) kuunarilaiva eli parkki s/v Wanadis (purjelaiva 374 tn) vuonna 1914.  

Wanadis kuljetti rahtia Suomen ja Saksan välillä Itämerellä.  

Yliperämiestutkinnon suorittamisen 1915 jälkeen:  

• (1915) kuunarilaiva s/v Walpas (purjelaiva 297 tn) Luvialta.   

o 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 Oslosta Norjasta,  

• (1917) höyrylaiva s/s Kongfos Norjasta  ja  

• (1918) moottorilaiva m/v Annikki Porista.  

Rauman merenkulkuopistossa Aarnio opiskeli ja suoritti vuosina 1919-1920 

merikapteenin tutkinnon.  

• Höyrylaivapäällikön tutkinto 31.5.1920 Raumalla.  

Merikapteenin tutkinnon suorittamisen jälkeen Aarnio toimi perämiehenä m/v 

Annikki Porista 1920 ja päällikkönä m/v Annikki 1920 ja m/v Lännetär Raahesta 

1921. 

 

Mereltä maalle Reposaaren kauppiaaksi 

Maailman valtamerillä purjehtinut merikapteeni Paul Aarnio  luopui 

merielämästä 1921. Hän seurasi isänsä ja kasvatti-isänsä jalanjälkiä ja ryhtyi 

kauppiaaksi Reposaarelle. Kaupassa myytiin ruoka- ja sekatavaraa. 

Kauppiaanakaan hän ei pysytellyt joutilaana. Maalle jäänyt merikarhumme 

avioitui Reposaaren käsivälitteisen puhelinkeskuksen hoitajana toimineen Taimi 

vaimonsa kanssa. Kihloihin mentiin 1924 ja avioliittoon lopulta vuonna 1927.   

Nuo kihlaparin alkuvaiheet olivat monin tavoin traagisia. Paul hautasi 

Reposaaren hautausmaalle äitinsä 1926 ja kasvatti-isänsä 1927 yllättävien 

kuolemantapausten jälkeen.  

Reposaaren palokunnan organisoinnista riideltiin 1920-luvun alussa juuri 

päättyneen katkeran sisällissodan jälkeen. Kaksi kilpailevaa poliittista 

ryhmittymää oli perustamassa omaa vapaapalokuntaa. Kunnallishallinnon 

tekemien sovittelujen jälkeen Reposaaren WPK:lle valittiin kymmenjäseninen 
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hallitus, jossa molemmilla 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 

1935-37.  

 

Kuva 3. Palokuntajuhla 5.9.1937 Reposaaressa. Juhlan perinteeseen kuului 

köydenvetokilpailu palokunnan (vasemmalla) ja haminan eli sataman joukkueen (oikealla) 

välillä. Palopäällikkö Paul Aarnio on kuvassa haminan joukkueen ensimmäinen vetäjä, jolla 

kuvassa köysikravatti kaulalla. Kuva: Haakon Uddfolkin arkisto.  

 
Tragedia merellä 
 
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 hätänsä SOS-merkein Reposaaren lähistöltä lokakuun neljännen päivän 
aamuna. Alus ilmoitti olevansa uppoamisvaarassa, sen keulassa oli tulipalo ja 
tuulen voima oli noussut jo 12 boforiin. Säpin luotsiaseman luotsi Yrjö Aalto 
näki valtavan aallon kaatavan sotalaivan ja upottavan sen Outoorin saaren 
matalikkoon.  
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Kuva 3. Väinö Aaltosen tekemä S2 haaksirikon muistomerkki Reposaaren kirkon 
edustalla. 
 
Torpedovene S2:n uppoaminen on itsenäisen Suomen merivoimien historian 
pahin rauhanaikainen onnettomuus. Laivan 53 henkinen miehistö hukkui 
kokonaisuudessaan. Laiva vajosi 14 metrin syvyyteen meren pohjaan Outoorin 
luotojen ulkopuolella paikassa, joka ei ollut tarkalleen tiedossa. Merikapteeni 
Aarnio ja kauppias Haapakka etsivät hylkyä sinnikkäästi kuukausia. Aarnion 
etsintätyö oli osin surutyötä hänen äitinsä yllättävän kuoleman jälkeen 
huhtikuussa 1926.  Vihdoin kesäkuussa 1926, kahdeksan kuukautta 
uppoamisen jälkeen, miehet löysivät torpedoveneen hylyn. Löytäjät saivat 
valtiolta 50 000 markan palkkion, jonka he jakoivat keskenään tasan. 
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Palkkion avulla Paul Aarnio kunnosti asuintaloaan ja kauppaansa. Lisää 

hoidettavia asioita tuli vielä helmikuussa 1927, kun hänen kasvatti-isänsä 

kauppias Rikhard Saine kuoli yllättäen aivoverenvuotoon. Tästä seurasi Aarnion 

yrittäjävastuun lisääntyminen entisestään. Merikapteenista tuli leipuri, joka 

työllisti Reposaaren naisväkeä Kotileipomossaan. Töiden hallinta parani. kun 

Paul ja Taimi lopulta päättivät kolmivuotisen kihlausajan ja menivät naimisiin 

Reposaaren kirkossa. 

 

Kuva 4. Turun Sanomat 13.6.1926. 
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Mukana valtakunnan politiikassa 

Merikapteenin yhteiskunnallinen vaikuttaminen laajeni hänen toimiessa 

kauppiaana. Aarnio valittiin vuonna 1929 yhdeksi kymmenestä 

Vähittäiskauppiaiden liiton Porin piirin edustajasta liiton vuosikokoukseen.  

 

Kuva 5. Merikapteeni Paul Aarnio seisoo kauppansa portailla Reposaaren 

satamassa. Kauppa sijaitsi Satamapuiston ja Perämiehenkadun risteyksessä. 

 

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 

Emäntäkoulu oli myymässä Rautaveden rannalla Haapaniemen rantapalstaa. 

Aarniot ostivat sen ja hakivat lainhuudon palstalle 7.10.1938.  

Tontilta oli suora näköala Palvialan lahdelle ja Rautaveden selälle, jonka takana 

kohosivat seudun korkeimmat vuoret Viranvuori, Ellivuori ja Pirunvuori. Tuolle 

tontille he rakensivat kauniin huvilan, jonka edessä järvenpuolella oli 

laattakiviterassi. Talon ympärille he perustivat omenapuutarhan, jossa oli 

kymmeniä omenapuita. Rannassa puksutti Siemensin pumppu, joka nosti 
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järvestä puutarhaan kasteluvettä. Rannassa oli myös tynnyristä tehty 

savustuspönttö kalamiehen saaliiden käsittelyyn. Karkun rantahuvilaa oli 

tarkoitus käyttää Aarnion perheen eläkepäivien asuntona, kun se aika koittaisi. 

Suomen armeija rakensi Reposaareen 1930-luvun puolivälissä merilinnakkeen. 

Talvisodan aikana Mäntyluoto ja Reposaari olivat lentopommitusten 

maalialueita.  Mäntyluodon aluetta pommitettiin 28 kertaa.  

Välirauhan aikana 1941, talvisodan kauhujen jälkeen, merikapteeni Paul Aarnio 

arvioi uudelleen elämäntyötään. Hän päätti lopettaa kauppaliikkeensä 

Reposaarella. Hän myi talonsa, 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 

kalapaikkoja. 

 

Kuva 6. Rengaskivi Aarnion rannassa Karkussa.  
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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 

tarakalle mahtui sopivasti päivän annos myyntiä varten. 

Karkun Palvialan kylän asukkaat tunsivat kapteeni Aarnion isona miehenä, jolla 

oli vähän erikoinen huumorintaju.  

”Hän oli kuulemma todella voimakas mies. Justeerilla isoa puuta sahatessa oli 

Lauri Sianoja vetänyt niin paljon kuin jaksoi, ja Aarnion vetovuorossa kaikki 

purut lensivät sille puolelle. Aarnio pystyi myös roikkumaan tangossa pelkän 

pikkurillin varassa. Kylään poiketessaan saattoi tokaista, että onko täällä 

miehenvastusta.” (Jukka Vihakas ja Lauri Sianoja). 

Myös Aarnion saksanpaimenkoira Hupia muisteltiin kylällä ihailevasti.  

”Saksanpaimenkoiransa haki postin kyliltä, ja 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.” (Jukka Vihakas ja Lauri Sianoja) 

” Muistan Aarnion ja hänen ison susikoiransa. Koira kävi kaupassakin yksin, 

ostoslappu oli kassissa.” (Pekka Seikku) 

”Muistan minäkin Aarnion ja koiran - koira kävi myös postissa ja jolkotteli kotiin 

joku sanomalehti suussa.” (Riitta Tomperi) 

”Hänen koiransa haki sunnuntaisin aamulehden postilta.” (Terttu Karjalainen) 

 

Merikarhun Kierros 

Merikapteeni Paul Aarnio ei unohtanut merta. Hänen jokavuotinen 

kierroksensa Karkusta Reposaareen ja takaisin herätti karkkulaisissa ihmetystä 

ja ihailua. Kolmipyöräinen mopedi tarjosi isolle miehelle paremman istuinsijan 

kuin kaksipyöräinen. Tuon yhteensä noin 250 km kierroksen jaksoi tehdä 

jotenkuten kolmipyöräisellä, jossa oli selkänojallinen istuin. Matka yhteen 

suuntaan kesti yli 5 tuntia ilman pysähdyksiä.  

Kun Aarnio tuli Karkkuun, niin osa Kokemäenjoen koskista pauhasi vielä jonkin 

asteen luonnontilassa. Kolsin padon valmistuminen vuonna 1945 ja Tyrvään 

voimalaitoksen valmistuminen 1950 muutti tilanteen ratkaisevasti. Nuo 

voimalaitokset nostivat patojen yläpuolista vedenpintaa Kokemäenjoessa siten, 
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että 20 vanhaa koskea katosi jokiuomasta. Niistä jäi vain muisto vanhoille 

kartoille.  

Merikapteeni tutki matkallaan nuo kosket ja voimalaitokset ja pohti muutosten 

vaikutuksia kalastukseen ja kalakantoihin. Merilohi ei enää nouse 

Kokemäenjokeen ehkä koskaan. Hän mietti myös sitä, miten muinaiset 

merenkulkijat olivat ammoisina aikoina nousseet ylös Kokemäenjokea 

muinaisille kauppapaikoille kuten Karkkuun. Noilta matkoilta lienee jäänyt 

monenlaisia muistomerkkejä suuren joen varsille. Monta mielenkiintoista 

luonnonnähtävyyttä hän myös ehti tutkia kierroksellaan; näköalapaikkoja, 

joutsenten ja hanhien levähdyspaikkoja, tulvaniittyjä. 

Ainakin satakunta kiinnostavaa kohdetta voidaan nimetä merikapteeni Paul 

Aarnion viitoittaman Merikarhun Kierroksen askelmerkkeinä. 

 

Hyväntekijä vielä kuolemansa jälkeen 

Merikapteeni Paul Aarnion ja vaimonsa Taimin yhteinen varallisuus säilyi 

heidän 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 hautausmaan 

hoitoon, jotta se pysyisi kauniina. Paul Aarnion kuoleman jälkeen perikunta 

päätti realisoida Haapaniemen kiinteistön Karkun Rautaveden rannalta. Se 

myytiin Karkun kunnalle keväällä 1970. Kaupan tavoitteena oli, että kiinteistöä 

käytetään Aarnioiden kuoleman jälkeen karkkulaisten yhteiseksi hyväksi 

uimarantana ja virkistyspaikkana. Näin tapahtuikin sen jälkeen, kun Karkun 

kunta vuonna 1973 liitettiin Vammalan kaupunkiin. 

Omaisuutensa toisen puolen Aarniot testamenttasivat Porin Reposaaren 

seurakunnalle. Testamentin ehtona oli, että huomattavan suurella 

lahjoitusrahalla Reposaaren hautausmaata hoidetaan ja pidetään kauniina 

kaikkien siellä lepäävien ja vierailevien iloksi. Toivomus hautausmaan kauniina 

pitämisestä oli varmaankin poikkeuksellinen määrittely, joka korosti Aarnioiden 

viehtymystä esteettisiin arvoihin. Lahjoitusvarojen korkotuottoa voitiin käyttää 

myös erilaisten muistomerkkien toteutuksesta aiheutuviin kuluihin, jos sen 

katsottiin lisäävän hautausmaan kauneutta. Kun Reposaaren seurakunta otti 

vastaan testamentin säätämän lahjoituksen helmikuussa 2000, se puolestaan 

lupasi hoitaa Aarnion perheen hautaa määräämättömän ajan hyvien 

haudanhoitoperiaatteiden mukaan. 
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Merikarhun viimeinen matka 

Merikapteeni Paul Aarnio kuunteli 2.3.1970 radiota keinutuolissa, josta hän 

näki järvelle. Lähiseinustalla riippui myös Taimi-vaimon veljen Timo Grönlundin 

1920 luvulla maalaama maisemakuva Reposaaren Takarannan 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 keinutuoliinsa ja lähtenyt viimeiselle matkalleen kohti 

ikuista horisonttia. 

Merikapteeni Paul Kristian Aarnio haudattiin vaimonsa, äitinsä ja kasvatti-

isänsä viereen Reposaaren hautausmaan itäkulmaan lähelle Satamapolulle 

vieviä rappusia. Haudalta on suora näköyhteys Selkämeren aalloille. Hautakiven 

alareunassa lukee vanhan merikarhun laatima viimeinen tervehdys haudassa 

lepääville: ”Rauha tomullenne, muistonne elää”.  
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Kuva 8: Aarnion perhehauta Reposaaren hautausmaalla. 


