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Merikarhun Kierroksen reitin Kalapaikat kohdeopas on tutkimusraportti, joka on laadittu luonto- ja 
kulttuurimatkailijoiden avuksi mielenkiintoisen kotimaanretken suunnitteluun. Se auttaa myös 
paikallisia asukkaita ja koulujen oppilaita tuntemaan kotiseutunsa arvokkaita paikkoja ja tarinoita. 
Opasvihko täydentää GoogleMaps -sovelluksella valmistettua Merikarhun Kierroksen reitin ja sen 
kohteiden sijaintia osoittavaa verkkojulkaisua eli sähköistä karttaa. GoogleMaps -kartan pohjatasolta 
Merikarhun Kierroksen kulkija löytää linkkejä paikallisten yrittäjien tarjoamiin matkailun 
tukipalveluihin esim. majoitus, ruokailu- ja ohjelmapalveluihin, joita ei sen vuoksi esitetä tämän 
hankkeen valmistamassa aineistossa.  
 
Sekä kartan että tämä Kalapaikkojen opasvihkosen on EU-LEADER ohjelman osittain rahoittamassa 
maaseudun kehittämishankkeessa valmistanut Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n 
projektiryhmä yhteistyössä alueen kuntien, kaupunkien ja museoiden asiantuntijoiden muodostaman 
hankeryhmän kanssa. Hankkeen toiminta kohdistuu Kokemäenjoen varrella oleviin kaikkiin seitsemään 
kuntaan ja kaupunkiin. Hankkeen saama kuntarahoitustuki jakautuu Joutsenten Reitin ja Karhuseudun 
LEADER-yhteisöjen tausta-alueiden kesken.  
 
Merikarhun Kierros -hankkeen projektiryhmä:  
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry, Hankejohtaja MH, MMK Lasse Lovén. 
Asiantuntijat: FM Kari Mäntylä, FM Juhani Mellanoura ja FM Klaus Rahikainen. 
 
Merikarhun Kalapaikat kohdeoppaan valmistelun tehtävänjako: 
Kalastukseen liittyvä asiantuntijatyö    Juhani Mellanoura 
Toimitustyö, täydennykset, taitto ja kuvien käsittely   Lasse Lovén 
Kohteiden arviointi ja lisätiedot     Kuntien hankeryhmät 
Kohteiden museaalisen arvon ja niistä esiteltyjen tietojen   Satakunnan Museo 
arviointi ja tarkistukset      Rauman merimuseo   
Kohteiden luonnonsuojeluarvon ja niistä esitettyjen tietojen   Metsähallitus 
arviointi ja tarkastukset      ELY-keskukset   
   
Kuvien ja karttojen omistus ja hallintaoikeudet esitetään kunkin kuvan ja kartan selityksessä. 
 
Kohteiden esitysluvat: 
Julkisessa omistuksessa olevat kohteet esitetään avoimina tutustumiskohteina kuitenkin siten, että niihin liittyvät 
suojelurajoitukset kerrotaan opastekstissä. Kohteista ei esitetä salassa pidettäviksi tarkoitettuja tietoja. 
 
Yksityisessä omistuksessa olevat kohteet esitetään rajoitettuina tutustumiskohteina siten, kuin maanomistajan 
kanssa on erikseen sovittu. Kohteisiin voidaan tutustua joko jokamiehenoikeudella tai tapauskohtaisesti erikseen 
sovittavalla tavalla kohteen omistajan ohjauksessa. Tutustumismahdollisuus kuvataan oppaan tekstissä. 
 
Kansikuva: Karkun evankelisen opiston pihassa oleva karhuveistos on tehty vuonna 2015 opiston alueelta 

kaadetusta puusta. Tekijä on Jussi (Juhani) Hakala Jokivarrentieltä Sarkolasta. Veistos on opiston alueella, joka 

on yksityisaluetta. Opiston viikko-opintojen lisäksi alueella on paljon leiri- ja kurssitoimintaa. Veistosta voi käydä 

katsomassa alueen yksityisyyttä kunnioittaen.  

Kohteisiin tutustuminen ja niissä liikkuminen tapahtuu kokonaan kulkijan omalla vastuulla. Osa kohteista on 

talvella suljettuja tai vailla talvihoitoa. Tämä mainitaan kohteen esittelyssä. Kaikki kohteet eivät ole esteettömiä. 

Merkittävistä kulkuesteistä kerrotaan kohteen esittelyssä. Kulkijalta odotetaan huomaavaisuutta ja kohteen 

kunnioitusta. Omat roskat viedään pois, kun kohteesta poistutaan. Jokamiehen oikeudella liikuttaessa 

muistetaan myös jokamiehen vastuu. 

Kohteet GoogleMaps -kartalla:  
 

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

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_DyzbjiRJt6Y1cpmB1HZhJuQDsTQJYhD&usp=sharing
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0. 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 Pirkanmaan runsasjärvisestä alueesta ja 
Satakunnan halki virtaavasta jokilaaksosta. Kokemäenjoki on vesistön laskujoki, joka alkaa Sastamalan 
Liekovedestä ja laskee Selkämereen Porin edustan Pihlavanlahdella. Joen koko pituus on 121 
kilometriä ja putouskorkeus 57,5 metriä. Kokemäenjoen keskivirtaama on 240 m³/s. Joen virtausta 
säännöstellään neljän vesivoimalaitoksen tarpeisiin. 
 
Kokemäenjoki syntyi maankohoamisen seurauksena vuoden 5000 tienoilla ennen ajanlaskun alkua. 
Merenpinta oli jo siinä määrin laskenut, että Kulovesi, Rautavesi ja Liekovesi kuroutuivat järviksi ja 
varsinainen Kokemäenjoki syntyi. Kolmannen vuosituhannen alkupuolella joen suu siirtyi Harjavallan 
ja Nakkilan rajalle, jolloin Pirilänkoski eli Lammaistenkoski alkoi muodostua. Jokivarteen asettuneet 
ihmiset elivät kalasta, hylkeistä ja riistasta. 

Kokemäenjoen synty ja kasvu on kestänyt usean tuhannen vuoden ajan ja muovannut 
kalastustekniikoita. Tässä raportissa esitellään Kokemäenjoen varrelle ja sen suualueelle kivikaudesta 
lähtien muodostuneita kalastuskulttuurikohteita ja niihin liittyviä tarinoita. Sitä mukaa kun ulkomaille 
suuntautunut kaupankäynti ja vuorovaikutus kasvoi, otettiin uusia pyydysmateriaaleja ja tekniikoita 
käyttöön. Tästä hyvänä esimerkkinä on keskiajalla tehostunut merilohen ja vaellussiian pyynti. 
Tarinoissa ei myöskään voida sivuuttaa kansainvälisten suhdanteiden ja suurvaltapolitiikan vaikutusta 
pyyntikulttuuriin. 

Yhtä tärkeää on tarkastella jokiluontoa kalaston kautta, sillä keskiajalta lähtien ihmisen vaikutus 
jokiympäristöön ja kalakantoihin kasvoi kiihtyvällä vauhdilla. Koskien perkaukset, metsien hakkuut, 
soiden ojittaminen ja teollistuminen sekä monet muut ympäristönmuutokset heijastuivat vesien tilaan 
ja kalakantoihin. Toisaalta viimeisen sadan vuoden aikana ihmisten muutto kaupunkeihin ja vapaa-ajan 
lisääntyminen on synnyttänyt uuden ja alati muuttuvan suhteen kalastustapoihin ja kaloihin. Myös tätä 
puolta on tuotu esille tarinakohteissa. 

Pyyntiteknisten, kalakantojen muutoksiin, kalakauppaan ja arvostuksiin liittyvien tarinoiden tarkoitus 
on auttaa paikallisia ihmisiä tunnistamaan oman seutunsa menneisyys osaksi paikallista identiteettiä. 
Toisaalta tarinat antavat matkailijoille yleiskuvan kalastuskulttuurin muutoksesta. 

Raportissa kohteiden lähtöpiste Karkun Palvialan lahti. Sen rannalla merikapteeni Paul Aarnio eli 
kypsän miehuutensa vuodet ja sieltä käsin hän lähes joka kesä lähti ajelemaan mopedilla jokivartta 
pitkin kohti Reposaarta. Merimies hän oli ja kaiken lisäksi vielä kalamies. Molemmat ovat tunnetusti 
tiedonjanoisia. Ja kaiken lisäksi hänen elämänsä tukikohdat olivat Karkussa ja Reposaaressa, joten 
hänen pohjatietonsa kalastuksesta on täytynyt olla melkoinen. Tässä raportissa olevat paikat ja niihin 
liittyvät tarinat olivat 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 harjoittavat muuta kalastusta 
kuin ongintaa ja pilkintää. Maksun suuruus on (v. 2021) 45 euroa/vuosi, 15 euroa/viikko ja 6 
euroa/vuorokausi. Sen voi maksaa alkaen verkossa osoitteessa eraluvat.fi. Maksu oikeuttaa 
kalastamaan yhdellä vieheellä. Jos haluaa kalastaa useammalla kuin yhdellä vavalla, tulee lisäksi 
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hankkia vedenomistajan lupa. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- 
ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla eikä Ahvenanmaan maakunnassa.  

Kalastonhoitomaksusta kertyvät rahat käytetään kalavesien hyväksi, kalatalousalueiden toiminnan 
kustannuksiin ja kalavesien käytöstä vesialueiden omistajille maksettaviin korvauksiin. Lisäksi sillä 
rahoitetaan kalastuksenvalvontaa ja kalatalousneuvontaa. 

Kalatalousalueet. Merikarhun Kalapaikat kuuluvat kolmeen kalatalousalueeseen: Porin, Kokemäen ja 

Kokemäenjoen yläosan vesialueisiin. Kunkin kalatalousalueen tehtävänä on kalavarojen kestävän 

käytön ja hoidon suunnittelu paikallisista lähtökohdista. Sitä varten kalatalousalue laatii käyttö- ja 

hoitosuunnitelman, joka hyväksytään ELY-keskuksessa. Kalatalousalue vastaa suunnitelman 

toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta. Kalatalousalue hoitaa kalavarojen käyttöön ja 

hoitoon liittyvän tiedotuksen, järjestää kalastuksenvalvonnan sekä kerää seurantatietoja kalastuksesta 

ja kalakantojen hoitotoimenpiteistä. Lisäksi kalatalousalue edistää 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 ravustukseen 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. Osakaskunta toimii yhteisaluelain ja kalastuslain 

säädösten mukaisesti. Osakaskunta päättää alueensa käytöstä kuten kalastuksesta ja metsästyksestä. 

Osakaskunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Se päättää mm. kalavesien 

hoitotoimista ja kalastuslupien määristä ja hinnoista. Tietoa Satakunnan puoleisen Kokemäenjoen 

vesialueiden omistajista kuten myös yleisemmin kalastusta askarruttavista kysymyksistä kuten 

mahdollisesti uusista lupamaksuista ja kalastussäännöistä antaa Porissa toimiva Pro Agria 

(https://lansi-suomi.proagria.fi) ja Pirkanmaan osalta vastaavaa tietoa kannattaa kysellä Pirkanmaan 

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

Kalastusoppaat. Merikarhun reitin varrella operoi useita kalastusoppaita, joiden ohjauksessa 

kalastuksesta kiinnostuneet voivat tehdä vesille elämyksellisiä matkoja. Huippuammattilaisten 

neuvoin kalastuksen harrastaja voi tutustua vaikkapa kuhan jigikalastuksen saloihin. Oppaat ovat 

yleensä valmiit räätälöimään matkan asiakkaiden toiveiden mukaan.  Muutamassa Merikarhun 

Kierroksen kohteessa on videolinkki, jossa kalastusoppaat kertovat esimerkiksi ahven, kuhan ja ravun 

pyynnin metodeista. 

 

Lisätietoja: 

http://www.kokemaenjokiopas.fi/#aloitus 
https://mmm.fi/kalastuslaki/lupajarjestelma 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kokem%C3%A4enjoki 
 
Tietoa kalastusasetuksessa säädetyistä kalojen pyyntimitoista ja rauhoitusajoista: 
https://mmm.fi/kalastuslaki/pyyntimitat-ja-rauhoitukset 
Tietoa kalastusopaspalvelua tarjoavista yrityksistä: 
https://www.fishinginfinland.fi/kalastusoppaat 

 

https://lansi-suomi.proagria.fi/
https://www.kalatalo.fi/
https://mmm.fi/kalastuslaki/pyyntimitat-ja-rauhoitukset
https://www.fishinginfinland.fi/kalastusoppaat
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1. Palvialanlahti 

 
Merikapteeni Aarnion talon puutarha on nykyisen Karkun uimaranta. Merikarhun terassilta  
on hyvä näkymä Rautavedelle yli Palvialanlahden. Keskiajan lopulla ja vielä uuden ajan alussa 
Rautaveden rantojen asukkaat suuntasivat eränkäyntinsä edessä vasemmalla näkyvän 
Hörssin niemen taakse, Nohkuan lahden pitkää salmea myöten Nohkuan järvelle ja sieltä 
edelleen Mouhijärven Tupurlan järvelle ja Saikkalan joelle. Mouhijärveltä eränkävijät 
jatkoivat matkaansa Lavian vesistöjen kautta Merikarvian jokia pitkin rannikolle, josta 
palasivat saaliineen vasta loppukesällä. Rautaveden ja lähivesien silloinen kalakanta ei siis 
yksistään asukkaille riittänyt.  
 

 
 
Kuva 1. Merikarhun terassilta on hyvä näkymä Palvialanlahdelle ja Rautaveden kansallismaisemaan. 
Valokuva: Lasse Lovén. 

 
Nykyisin Karkun uimarannan edustalla avautuvan Palvianlahden kalasto on hyvin 
monipuolinen. Siinä esiintyy järvessä luontaisesti lisääntyviä lajeja, kokonaan istutusten 
varassa esiintyviä tai lajeja, jotka lisääntyvät luontaisesti, mutta joiden kantoja vahvistetaan 
tuki-istutuksin. Rautavedessä luonnonvaraisena eläviä ja tavoitelluimpia saalislajeja ovat 
kuha, hauki, ahven, made ja toutain. Kuha on yhtä lailla vapakalastajien kuin myös verkoilla 
kalastavien tavoitelluin saaliskala. Vaikka kuha lisääntyy Rautavedessä niin kantaa 
vahvistetaan mittavilla istutuksilla.  
 
Monet kalastajat saalistavat yksinomaan haukea, joka kärsii veden säännöstelystä johtuvista 
veden korkeuden vaihteluista. Ahven on hyvin yleinen saaliskala ja se on hyvin kookasta: yli 
puolenkilon kyrmyniskat eivät ole kovin harvinaisia. Joissakin lahdissa tavataan kääpiöitynyttä 
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pikkuahventa runsaasti. Made on tämän vuosituhannen kuluessa käynyt yhä 
harvinaisemmaksi saaliskalaksi. Syytä tähän ei tiedetä. Särkikaloihin kuuluva toutain on 
viljelytoiminnan ansiosta yleistynyt parin viime vuosikymmenen aikana. Muutamat elämyksiä 
etsivät vapakalastajat tavoittelevat toutainta saaliikseen, koska se panee siiman päässä lujasti 
hanttiin. Rautavesi on nykyisin tunnettu myös pienikoisesta lahnasta. Yli kilon painoiset lahnat 
olivat tavanomaista onkisaalista vielä 1970 – luvulla. Lahnan pienikokoisuuden on arveltu 
johtuvan vähäisestä pohjaeläintarjonnasta, minkä puolestaan on katsottu seuranneen 
yläpuolisen vesistön varren teollisuuden aiheuttamista jätevesipäästöistä.  
 

 
 
Kuva 2. Särki on hyvä talouskala. Valokuva: Pekka Salmi.  

 
Rautaveden särkikalat ovat hyötyneet viime vuosien lämpimistä kesistä. Erityisesti 
sulkavakannat ovat vahvistuneet, mistä on aiheutunut verkoilla kalastaville tuntuvasti 
lisätyötä. Myös pasuri, joka kutee kesän aikana useissa jaksoissa, on sopeutunut järvialtaan 
säännöstelyyn ja sen kannat voivat hyvin. Myös särki on tavanomainen verkko- ja 
onkikalastajien sivusaalis, jota lahnan tapaa ei juurikaan enää hyödynnetä kotitaloudessa. Sen 
sijaan pienikokoinen särki ja salakka ovat erinomaisia täkykaloja hauen, mateen tai kuhan 
koukkukalastajille. Vuosituhannen alussa Rautavedelle levisi yläpuolisista vesistä suutari. 
Kuhan tärkein saaliskala ainakin ajoittain on kuore, jota keväisin lipotaan pieniä määriä 
muutamissa Rautaveden vuolteissa. Pelkästään istutusten varassa eläviä kalalajeja ovat siika, 
harjus, ankerias, kirjolohi, järvilohi ja järvitaimen. Siian yksikkösaalis on pysynyt Rautavedellä 
erittäin alhaisena mittavista istutuksista huolimatta. Syynä tähän lienee kova kilpailu samoista 
ravintoeläimistä vahvan särkikalakannan kanssa. Siian luontainen lisääntyminen on todettu 
hyvin heikoksi. 
 
Lisätietoa:  
Selander 1960, Honkasalo ym. 1991; Piiroinen ja Valkama 2006; Suominen ja Sydänmaa 2013. 
https://www.fishinginfinland.fi/kulovesi_rautavesi 

https://www.fishinginfinland.fi/kulovesi_rautavesi
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2. Rautaveden selkä 
 
Ellivuoren ranta on tärkeä vapaa-ajankalastajien tukikohta. Sinne tullaan satojen kilometrien 
päästä. Ellivuoren ja Palvialan veneluiskat ovat kalastajille tärkeitä vetovoimatekijöitä. Eniten 
paikan suosioon vaikuttaa kuitenkin Rautaveden selkävesien hyvä ja monipuolinen kalasto. 
Vesille mennään kalastamaan usein nimenomaan isoja kaloja. Ellivuoren tuntumassa on yli 15 
metrin syvänteitä, joista on saatu saaliiksi ennätyskaloja: yli kymmenen kilon painoisia haukia, 
liki kymmenkiloisia kuhia ja yli kiloisia ahvenia. Jättikalat saadaan yleensä vetouistimella, 
jigillä, tasapainopilkillä ja verkolla.  
 

 
 
Kuva 3. Ellivuoren rannasta on hyvä yhteys Rautaveden ulapan kala-apajille. Valokuva: Juhani 
Mellanoura. 

 
Kalastajat ovat varustaneet veneensä yleensä kaikuluotaimella ja GPS-laitteella, monella 
myös autopilotti, navigointilaite ja karttaplotteri. Näiden kokeneiden kalastajien 
pyyntivalikoimaan kuuluu yleensä jerkki- ja jigivieheet. Jerkki on suurikokoinen, yleensä 
nokkalevytön vaappu-uistin, jolla tavoitellaan lähinnä isoja haukia. Viehetyypin suosio on 
vähitellen taittunut ja osin korvautunut perhovieheen heittokalastuksella virveliä käyttäen 
(heittoperho eli spinntube -kalastus). Isot hauet iskevät hanakasti tavanomaisia perhoja 
monin verroin suurempiin haukiperhoihin. Takavuosina suurimmat kuhat saatiin vaapuilla, 
mutta nykyisin niitä nostetaan järvestä lähinnä jigin avulla, erityisesti dropshottauksella eli 
pohjapainojigaamalla. Niillä on saatu myös kookkaita ahvenia etenkin Ellivuoren lähistön 
selkävesistä ja vuolteista. 
 
Viime vuosina elokuu on tarjonnut kalastajille eniten kookkaita ahvenia. Körmyniskan 
virvelipyynnissä on otettu käyttöön uusia pintaviehemetodeita kuten popperit ja nirhat. 
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Popperit ovat pinnassa uivia uistimia, joiden ideana on pärskyttää vettä vauhdikkaasti 
uidessa. Perinteisesti pintavieheitä on pidetty haukiuistimina, mutta se on yleistynyt myös 
ahvenen kalastamisessa. Toisin kuin popperi, nirha kulkee pinnassa vakaasti riuhtomatta. 
Siihen haksahtavat poppereita varmemmin seudun isoimmat ahvenet. Yksi erityinen 
saaliskohde on toutain, jota kalastetaan uistimella, mutta myös perholla etenkin Ellivuoren 
kohteen tuntumassa Myllyvuolteen ja Hiedanvuolteen kalapaikoissa. Yli kolmekiloiset 
toutaimet eivät ole kovin harvinaisia. Pyydystä ja päästä -päästä kalastus on vallalla etenkin 
toutainta kalastettaessa. Hauen ja kuhan kohdalla yli kolmekiloista pidetään liian mauttomina 
kotiin vietäväksi. 
 
Joidenkin mielestä kookkailla kaloilla on niin arvokkaat geenit, että ne on syytä vapauttaa 
jatkamaan sukuaan. Rautaveden kookkaat kalat ovat yksi syy minkä vuoksi järvellä operoi 
sesonkiaikaan muutama kalastusopas. Heidän veneessään on yritysasiakkaita, usein joko 
venäläisiä tai Keski-Euroopasta tulleita liikemiehiä. Rautavedessä Ellivuoren lähivedet ovat 
kuhan verkkokalastuksen ydinaluetta. Muutaman ammattikalastajan lisäksi näillä vesillä 
liikkuu lukuisia kotitarvekalastajia. Verkkokalastusta on vuosikymmenien ajan säädelty 
asettamalla verkkomääriin ja solmuvälirajoituksia. 
 

 
 
Kuva 4. Rautavedellä isot hauet iskevät hanakasti tavanomaisia perhoja monin verroin suurempiin 
haukiperhoihin. Valokuva: Pekka Salmi. 

 
Lisätietoa: 

Honkasalo ym. 1991; Suominen ja Sydänmaa 2013; Mellanoura ja Salmi 2014; Happonen ja Koikkalainen 2017.  
https://www.kuhamaa.fi/veneluiskat/kulovesi_rautavesi 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/hauki 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rautavesi_(Sastamala) 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jigi 
https://www.youtube.com/watch?v=K-Mu9rMv_BY 
https://www.youtube.com/watch?v=quFR-6oNP5w 
 

 

 
 

https://www.metsalehti.fi/kirjailijat/juha-happonen/
https://www.kuhamaa.fi/veneluiskat/kulovesi_rautavesi
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/hauki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rautavesi_(Sastamala)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jigi
https://www.youtube.com/watch?v=K-Mu9rMv_BY
https://www.youtube.com/watch?v=quFR-6oNP5w
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3. Pyhän Olavin ranta 
 
Tyrvään Vanhankirkonniemeltä on erinomainen näkymä eteläiselle Rautavedelle. Tyrväällä 
syntynyt Antero Warelius (1821-1904) on kirjoittanut arvokasta tietoa Rautaveden 
kalastuksesta 1800-luvun alkupuolella. Silloin harva lähitienoon taloista omisti nuottaa tai 
edes särki- ja lahnaverkkoja. Sen sijaan siikaverkot olivat pyhäinmiestenpäivän tienoilla 
yleisiä. Jokaisen oli merkittävä pyydyksensä puumerkillä varustetulla ”koholla” löytääkseen 
pyyntipaikoilta omansa. Verkoilla saatiin saaliiksi isoja siikoja niin paljon, kun pitäjässä 
tarvittiin ”juhlain ja pitoin varoiksi, ja vähä uloskin viedä.”  
 

 
 
Kuva 5. Rautaveden selkää Pyhän Olavin kirkon rannalta nähtynä. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Wareliuksen tallentamat tiedot todistavat, että Rautaveden siika oli Kokemäenjoen 
vaellussiikaa, joka oli matkalla kudulle vuolteisiin tai kohti yläjuoksun virtapaikkoja. Siian 
nousu Rautaveteen loppui Äetsän voimalaitoksen valmistuttua 1920-luvulla. Verkkokalastus 
on yhä edelleen Rautaveden merkittävin pyyntimuoto, mutta siian asemasta tavoitellaan 
ensisijaisesti kuhaa. 
 
Kirkkomaalta voi nyt tarkkailla vapakalastajien liikehdintää selkävedellä. Paikallaan olevat tai hitaasti 
ajelehtivat veneet kalastavat todennäköisesti jigillä. Kalastajilla on siiman päässä viehe, jossa on 
lyijypäällä varustettu koukku sekä pehmeästä silikonista varustettu pyrstö. Pyyntitekniikkana voi olla 
perinteinen jigaus, vertikaali- eli pystyjigaus tai drop shottaus. Pääsääntöisesti jigiä pompotellaan 
läheltä pohjaa, jossa ahven ja kuha usein saalistavat.  
 
Jigikalastaja varustaa pienehkön veneensä usein kaikuluotaimella ja sähköperämoottorilla. Tekniikka 
auttaa kalaparvien etsimisessä ja helpottaa syvänteiden reunoilla jurottavien tai välivedessä 
aterioivien kuhien löytämistä. Jigin uittaminen kaikuluotaimen anturin alla tarjoaa kalastajille 
jännittäviä elämyksiä.  Etenkin loppukesän iltoina Rautaveden ulapalla voi nähdä hitaasti eteneviä 
veneitä. Ne ovat kuhaa tavoittelevia vetouistelijoita. Rantaruoikon tuntumassa veneestä vapaa 
viskova kalastaja tavoittelee saaliikseen haukea. 

 
Lisätietoa:  
Warelius 1938; Suominen ja Sydänmaa 2013; Mellanoura ja Salmi 2014. 
https://www.prokalastus.fi/kalastusmuodot/vertikaalijigaus/ 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jigi,    

https://www.prokalastus.fi/kalastusmuodot/vertikaalijigaus/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jigi
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4. Vammaskosken alue 
 
Vammaskoski. Liekoveden ja Rautaveden välistä Vammaskoskea on satojen vuosien kuluessa perattu 
toistuvasti. Ensimmäinen valtion toteuttama perkuuvaihe oli vuosina 1757—1762. Koskien 
perkaamisella pyrittiin vähentämään etenkin Kokemäenjoen keskijuoksun tulvimista ja helpottamaan 
jokiliikennöintiä. Perkuutöitä jatkettiin vielä vuosisadan lopulla. Hallitus velvoitti maakunnan 
asukkaita, erityisesti koskissa ja joissa kalastavia, perkaamaan koskea. Erityisesti 1800-luvulla ja 1900-
luvun alkupuolella jatkuneiden ruoppausten seurauksena virtakutuisten kalojen, kuten siian ja lohen, 
lisääntymismahdollisuudet heikkenivät.  
 

 

Kuva 6. Reilu sata vuotta sitten 
monet tyrvääläiset kävivät 
elokuun ja lokakuun välisenä 
aikana onkimassa lohta 
Vammaskoskesta. Toiseen 
maailmansotaan saakka 
Vammaskoski tunnettiin 
paikallisesta harjuskannasta ja 
järvitaimenen kutupaikoista. 
Sodan jälkeen luonnonvaraiset 
kannat hiipuivat ja lopulta 
hävisivät kokonaan. 
 
Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Vammaskoskessa tiedetään olleen jo 1500-luvulta aina 1900-luvun alkuun saakka lohen ja siian 
pyyntiin tarkoitettuja tokeita, joiden lana- eli mertapaikat kuuluivat Marttilan kylälle ja Pappilalle. 
Reilu sata vuotta sitten lohen onginta ja uistelu olivat Vammaskoskessa ja sen lähistöllä 
urheilukalastajien suosiossa. Molempia pyyntitapoja harjoitettiin joko koskessa rannalta tai veneestä 
käsin suvantojen alapuolella. Vammaskosken ohella myös Tyrväänkylän- ja Hartolankoski olivat 
onkijoiden suosiossa. Mikäli pyynti tapahtui virtaisessa koskessa, käytettiin koukun tyvellä raskasta 
lyijypainoa.  
 
Vanhastaan syöttinä käytettiin kastematoa tai toukkaa, sittemmin särkikaloja. Etenkin 
hopeahohtoisena välkkyvä salakka oli lohelle mieluinen.  Parhaana täkykalana pidettiin kuitenkin 
kivennuoliaista, jos sellaisen onnistui joesta pyydystämään. Täkykalat säilytettiin pienessä 
syöttipullossa, johon laitettiin muutama tippa formaliinia säilyvyyden parantamiseksi. 1910-luvulla 
4—5 intohimoista onkijaa sai kesän mittaa saaliikseen 6—8 lohta. Tosin eräs pyyntimies kertoi 
saaneensa syksyllä 1918 parhaaseen kutuaikaan 4 lohta kahden tunnin aikana. Lohen onginta loppui 
Äetsän voimalaitoksen valmistuttua 1920-luvun alussa. 

 

 

Kuva 7.  
Parhaana syöttikalana pidettiin kivennuoliaista, 
mikäli sellaisen onnistui joesta pyydystämään. 
Koska se luotti suojaväriinsä ja lymypaikkaansa, 
niin sitä oli suhteellisen helppo pyydystää 
rannan tuntumasta sankoon.  
Valokuva: Lauri Urho. 
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Kalastajat eivät kuitenkaan ole täysin kadonneet Vammaskosken rantamilta. Täällä voimme nähdä 
nuoria onkimiehiä ja virvelinkäytön harjoittelijoita, joita kokeneemmat vanhemmat tai isovanhemmat 
opastavat kalastuksen saloihin. Vammaskoskea alapuolella Kokemäenjoen uoma pysyy pitkään 
avoimena myös talvella. Pilkkikalastajat tulevat rohkeasti jään kestävyyteen luottaen aivan sulan 
reunalle, jossa arvellaan isojen parhaiden apajien löytyvän. Huhtikuun kymmenennen päivän tienoilla 
koskessa käy melkoinen kuohu ja kirkuna, kun muuttomatkoiltaan juuri saapuneet lokkiparvet 
pyydystävät koskessa kutevaa kuoretta. Kuore, jota Selkämeren rannikolla kutsutaan nimellä norssi, 
kutee koskessa vain yhtenä tai kahtena keväisenä yönä vuosittain. 

 
Sylväänlahti. Vammaskosken ja Sylvään koulun rannan välinen alue on suosittu lapsiperheiden 
onkipaikka. Onkiminen on halpa ja vaivaton harrastus, jossa on hyvä saalisvarmuus. Siksi se on pienille 
lapsille usein ensimmäinen pyyntitapa tutustua kaloihin ja kalastuksen. Hieman vanhemmat lapset 
käyvät heittämässä virveliä yksinään tai kaveriporukan kanssa. Ranta houkuttelee paikalle toisinaan 
myös ekokalastajia, jotka korostavat luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä. 
He pyrkivät kaikin tavoin välttämään moottoroituja kulkupelejä. He suosivat asuinpaikan lähistön 
kalastuskohteita, minne voi kävellä tai pyöräillä. Heille kalastus on ennen kaikkea keino hankkia 
lähiruokaa, eli puhtaasta vesistöstä itse pyydettyä kotimaista kalaa.  
 

 

Kuva 8. Rautaveden rannalla 
Sylvään koulun alapuolella on 
kaupungin venepaikkalaitureita 
ja veneiden laskuluiska. Paikassa 
käy toisinaan kalabongaajia eli 
fongaajia. Fongausta kutsutaan 
myös lajikalastukseksi. Siinä 
kalastaja yrittää useimmiten 
vapavälineitä käyttäen kalastaa 
esimerkiksi vuorokauden tai 
vuoden aikana mahdollisimman 
monta kalalajia.  
Valokuva: Juhani Mellanoura. 
 

 
Lajifongaus oli vielä 2000-luvulle tultaessa varsin pienen piirin harrastus, mutta on viime vuosina 
nopeasti saavuttanut suosiota etenkin kaupunkilaisnuorten parissa. Harrastuksen kautta opitaan 
tunnistamaan kalalajeja ja perehdytään kalojen ekologiaan ja vesiympäristön tilaan. Kokeneet 
fongaajat ovat valmiit matkustamaan kotikonnultaan tavoittelemaan harvinaisempia ja vain tietyillä 
vesistöalueilla esiintyviä kalalajeja. Kokenut lajikalastaja oppii ajan myötä valitsemaan kullekin 
kalalajille sopivan kalastustavan. Vaihtoehtoja ovat mato-onki, kelaonki, pohjaonki ja täkykalaonki. 
Virvelöijä voi kalastaa vaikkapa jigiä tai vaappua käyttäen. Myös vetouistelu, pilkkiminen ja 
perhokalastus kuuluvat innokkaimpien fongaajien kalastusvälineisiin. 
 
Lisätietoa:  
 
Aamulehti 29.06.1907; Aamulehti 03.12.1912 no 280; Länsi-Suomi 23.01.1913 no 8; Koskenkari 1921; 
Björneborgs Tidning 03.12.1926; Ulvén 1923; K.R. 1926; Valle 1934; Jokipii 1974; Ulvio 1975; Honkasalo ym. 
1991; Sirelius 2009. Mellanoura ja Salmi 2014; Halonen ja Pennanen 2015. 
https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus/ 
http://www.fisuun.fi/kalaan/lajikalastus 
https://www.skes.fi/lajikalastus 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/kivennuoliainen 

https://www.vapaa-ajankalastaja.fi/fongaus/
http://www.fisuun.fi/kalaan/lajikalastus
https://www.skes.fi/lajikalastus
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/kivennuoliainen
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5. Vaunujoen ravut 
 
Vaunujoessa esiintyy taimenen ohella jokirapu, joka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Lajin 
suurimpana uhkana on rapuruton hävittämien tai pysyvästi heikentämien jokirapukantojen 
korvaamiseksi tehdyt täplärapuistutukset. Täplärapu sietää rapuruttoa jokirapua paremmin, 
mutta se levittää ja ylläpitää tautia vesistöissä. 
 

 

 
Kuva 9. Jokirapu.  
 
Rapurutto leviää ihmisen toimesta saastuneiden 
mertojen ja muun pyyntikaluston sekä 
tartunnan saaneiden rapujen siirtojen 
välityksellä. Merrat ja muu pyyntikalusto on 
ehdottomasti desinfioitava, kun niitä siirretään 
vesistä toiseen. Rapurutolta säästyneen 
jokiravun kanta Vaunujoessa on edelleen melko 
vahva. Saksiniekat viihtyvät sekä kirkkaassa että 
tummanvärisessä vedessä, kunhan se ei ole liian 
hapanta. 
 
Valokuva: Jouni Tulonen. 

 
Parasta rapuvesipohjaa ovat liejuton ja kiinteä kaivamiseen soveltuva penkkaa, johon se voi kaivaa 
saksillaan tai kävelyraajoillaan pesäkolon. Asutetun kolon tunnistaa siitä, että sen edustalla on 
ulostyönnettyä pohja-ainesta. Ravun kaivama käytävä lähtee yleensä jonkin sopivan suojan, 
puunrungon, puiden juurien tai kivien alta. Jokaisella yksilöllä on oma kolonsa tai muu suojapaikkansa, 
jota se puolustaa lajikumppaneitaan vastaan. Sakset ovat usein suojapaikan suuaukolla vinosti pystyyn 
kohotettuna estämässä koloon tunkeutumista.  
 
Suuret koirasravut hallitsevat parhaita olinpaikkoja. Rapu piileskelee päiväsaikaan tiiviisti kolossaan ja 
liikkuu vain hämärässä ja pimeällä. Ruokaillessaan se kahmii ja karsii saksillaan vedessä kasvavaa saraa, 
kaisloja ja vitaa. Sille kelpaavat myös kasvien lehdet, varret, siemenet ja juuret. Toisinaan se saalistaa 
hyönteisten toukkia, kotiloita ja matoja sekä sammakonpoikasia.  
 
Hauki ja erityisesti ahven ovat jokiravun suurimmat viholliset.  Rapu on varsin herkkä elinympäristön 
muutoksille. Jokien perkaukset ja ruoppaukset, veden korkeuksien ja virtaamien säännöstelyt sekä 
vesien likaantuminen ja pilaantuminen ovat sille vahingollisia.  

 
Lisätietoa:  
 
Aamulehti 16.12.1913; Westman ja Nylund 1985; Rinne 2010; Suominen ja Sydänmaa 2013.  
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Erittain_uhanalaiseksi_luokiteltu_jokira(50501) 
https://www3.uef.fi/web/rapukamu/jokirapu 
https://www.youtube.com/watch?v=sy9I0BeUlEI 
 

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Erittain_uhanalaiseksi_luokiteltu_jokira(50501)
https://www3.uef.fi/web/rapukamu/jokirapu
https://www.youtube.com/watch?v=sy9I0BeUlEI
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6. Tyrväänkosket 

 
Kokemäenjoki alkaa Tyrvään koskilta. Joen lähtöpisteessä koskien välissä olevaa Hiukkasaarta 
ovat kalastajat käyttäneet tukikohtanaan jo varhaisella kivikaudella aina 5000-luvulta eaa. 
1000-luvun jaa. loppuun.  
 
Sähköntuotantoon vuosina 1946-1950 valjastettu Hartolankoski oli aikoinaan yksi 
Kokemäenjoen ärjyvimmistä koskista. Hartolankosken ja sen yläpuolisen Kaukolankosken ja 
Tyrväänkylänkosken kokonaispituus oli 750 metriä. Koskien luonnontilainen pudotuskorkeus 
oli yhteensä 3,7 metriä. Voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä jokea perattiin alajuoksun 
suuntaan noin viiden kilometrin matkalta. Lisäksi rakennustöiden yhteydessä pengerrettiin 
yläpuolisen Liekoveden rantoja mm. Vaunuojoen suun ympärillä ja Roismalan lahdella 
maatalouden tarpeisiin. Nämä ympäristönmuutokset vaikuttivat voimakkaasti alueen 
kalakantaan ja kalastukseen. 
 

 
 
Kuva 10. Entinen Tyrvään koskien välinen virtapaikka on nykyisin osa voimalaitoksen patoallasta. 
Altaassa oleva ”Lohet”-teräsveistos on karkkulaisen Pekka Niemisen tuotantoa. Taustalla näkyvä 
Hiukkasaari oli koskien keskellä muinaisten kalastajien tukikohtana jo lähes 7000 vuotta sitten.  
Valokuva: Lasse Lovén.  

 
Luonnontilaisina ollessaan perättäiset Hartolan- ja Tyrväänkylänkosket olivat Kokemäenjoen 
tärkeimpiä siian ja lohen kutupaikkoja. Kalaisat kosket ovat varmasti olleet tärkeä osasyy 
läheisen Kaukolan kylän rautakautisen asutuksen syntyyn. Siihen aikaan monenlaiset 
sulkupyydykset ja esimerkiksi kutulohen tuulastaminen olivat tavanomaisia. Lohen uistelussa 
käytettiin 1860-luvulla ”pussionkea”, mikä oli valkoisesta kankaasta ommeltu, kalan 
ruumiinmuotoa muistuttava, 4–7 cm pituinen täytetty pussi, jonka toisessa päässä oli 
ulostyöntyvä vankka koukku ja sen yläpuolella punainen verkatilkku. Siiman puoleisessa 
”vieheen” päässä oli messinkilankainen peruke.  Vähitellen yleistyi kalasyötti, tavallisesti joko 
särki tai salakka. Täkyuistimen perukkeessa käytettiin kahta kolmihaarakoukkua. Koukku 
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laitettiin täkykalan kylkeen kiinni tai peruke pujotettiin kiduskannen alta ja suun kautta ulos. 
Perukkeen ja siiman yhtymäkohdassa käytettiin propellia, mikä antoi syötille pyörivän 
liikkeen. Lohta kalastettiin rannalta, mutta myös soutamalla. Kupariuistimet yleistyivät 1800-
luvun lopulta lähtien. 
 
Pato tuhosi koskien poikastuotantoalueet ja heikensi toutainkantaa estämällä vaellukset 
yläpuolisen Rautaveden ja Kokemäenjoen välillä. Pato myös esti Rautaveden taimenen 
laskeutumisen Tyrvään alapuolisten koskien poikastuotantoalueille. Lisäksi voimalaitokset 
estävät ankeriaan nousun. Voimalaitosten vuorokausisäännöstely, jossa vedenkorkeus 
saattaa vuorokauden aikana vaihdella jopa toista metriä, haittaa hauen lisääntymistä. 
 
Kalataloushaittojen kompensoimiseksi Tyrvään voimalaitos on velvoitettu maksamaan 
vuosittainen kalatalousmaksu, joka on käytetty muun muassa kirjolohi-, harjus-, puronieriä- 
ja järvitaimenistutuksiin voimalaitoksen haitta-alueelle Kokemäenjokeen ja voimalaitoksen 
yläpuoliseen Liekoveteen. Voimalaitoksen alapuolinen kanava on nykyisin suosittu 
kalastuspaikka. Kaukolan kylän puoleisella rakennetulla tasanteella saattaa päiväsaikaan olla 
useita ahventa jigillä tai mato-ongella narraavia vapakalastajia. Ahvenet nousevat aika-ajoin 
voimalaitoksen alakanavaan saalistamaan salakoita ja ne käyvät silloin ärhäkästi vieheeseen. 
Ahvenet ovat erittäin kookkaita. Jigikalastajien ahventen paino vaihtelee normaalisti 300 ja 
900 gramman välillä.  
 

 

Kuva 11.  
 
Voimalaitoksen 
alapuolinen kanava on 
nykyisin suosittu 
kalastuspaikka. Kuha 
nousee illanhämyssä 
syönnökselle patoaltaan 
tuntumaan ja tarttuu 
hanakasti syöttiin. Silloin 
paikalle saattaa kertyä 
paikalle puolisen tusinaa 
kalamiestä. 
Valokuva: Juhani 
Mellanoura. 

 

 
Voimalaitoksen alapuolella uivat kuhat ovat lihavia ja yli neljän kilon saaliskalat eivät ole kovin 
harvinaisia. Toutain on tavanomainen, joskaan ei kovin kalamiesten keskuudessa haluttu 
saalis. Tyrvään ja Äetsän voimalaitosten välisellä jokiosuudella järjestetään kesän mittaan 
useita vetouistelukilpailuja, joissa kirjolohi, hauki ja kuha ovat tavanomaisimmat 
saaliskohteet. 
 
Lisätietoa:  
Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 01.08.1919; Honkasalo ym. 1991; Luoto 2004; Piiroinen ja 
Valkama 2006; Väisänen 2018. 
https://www.kokemaenjoki.fi/kokemaenjoki/voimalaitokset-ja-saannostely/tyrvaan-voimalaitos 

 

https://www.kokemaenjoki.fi/kokemaenjoki/voimalaitokset-ja-saannostely/tyrvaan-voimalaitos
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7. Kiikkapäänkoski 
 
Kiikkalaisen runoilija Kaarlo Sarkian (1902-1945) nimeä kantavan kesäteatterin pysäköintialueelta 
pääsee helposti Pappilansaaren rantaan. Tästä ylävirran suuntaan sijaitsee Kiikkapäänkoski, jota on 
moneen kertaan perattu. Koskesta nostetut kivet ja maa-aines on läjitetty Peppilansaaren rantamille. 
Luonnontilaisena ollessaan se oli yksi lohen ja vaellussiian poikastuotantoalueista. Pappilansaaren 
kohdalla joessa on kaksi lahdenpoukamaa, mitkä ovat soveltuneet nuottapyyntiin siian ja lohen 
kalastuksen kulta-aikaan. Vammaskosken ja Huittisten kunnanrajan välisellä alueella tiedetään 1550-
luvulla olleen 17 nimettyä lohen ja siian pyyntiin tarkoitettua nuotta-apajapaikkaa. 

 

 
Kuva 12. Toutain on särkikaloihin kuuluva petokala, joka kasvaa 2–5-kiloiseksi. Piirros: Sundman, G. 
1893. 

 
Toutain on EU:n luontodirektiivin mukaan yhteisön tärkeänä pitämä kalalaji. Se on myös Pirkanmaan 
maakuntakala. Toutaimen voi tavata näillä vesillä lämpiminä kesäiltoina ja -aamuina. Yleensä toutain 
ui parvina liikkuvien pikkukalojen alapuolella ja syöksyy sieltä yllättäen niiden kimppuun, jolloin nämä 
singahtavat ilmaan. Kun toutain saalistaa veden pinnan hyönteisiä tai pieniä kalanpoikasia, se tarjoaa 
komeilla loiskauksillaan katsojalle hienoja elämyksiä. Toutaimen ruokalistalle päätyvät useimmiten 
salakka ja kuore, joskus pieni särki ja ahvenen poikanen. 
 
Muutama kilometri Pappilansaaresta alavirtaan sijaitsee Natura 2000  -alueena ja koskiensuojelulain 
perusteella suojeltu Kilpikoski, joka oli pitkään yksi toutaimen viimeisistä kutu- ja syönnöspaikoista 
Suomessa. Kilpikoski on rauhoitettu kalastukselta. Toutain oli vaarassa hävitä, kunnes Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitos aloitti vuonna 1984 toutaimen viljelyn ja Kokemäenjoen kanta saatiin 
säilytettyä. Nykyisin toutain kuuluu silmällä pidettäviin kalalajeihin. 
 
Toutainta kalastetaan uistimilla, verkoilla, perholla, ongella ja erilaisilla täkyviritelmillä. Toutain on 
vahva taistelija, joka ei luovuta helpolla. Kalastuselämyksiä etsiville toutaimen vastaanhangoittelu 
tarjoaa sykähdyttäviä tuokioita. Toutaimen narraamiseen hurahtaneet ovat pääasiassa ”pyydystä ja 
päästä” -kalastajia. Ruokakalana toutain ei ole suosiossa, sillä sitä pidetään liian ruotoisena. Toisaalta 
harvalukuinen koulukunta kalastajia vannoo valmistavansa toutaimesta kulinaarisia herkkuja. 

 
Lisätietoa:  
Sundman 1893; Jokipii 1974; Pennanen 1991; Pennanen 1998a; Piiroinen ja Valkama 2006; Lehtonen ja Varjo 
2017. 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/toutain 
https://tiedebasaari.wordpress.com/2015/08/16/pyydysta-ja-paasta-eli-catch-and-release-cr-pyynti-on-varsin-
turvallista-kaloille/ 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Kilpikoski(6122) 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/toutain
https://tiedebasaari.wordpress.com/2015/08/16/pyydysta-ja-paasta-eli-catch-and-release-cr-pyynti-on-varsin-turvallista-kaloille/
https://tiedebasaari.wordpress.com/2015/08/16/pyydysta-ja-paasta-eli-catch-and-release-cr-pyynti-on-varsin-turvallista-kaloille/
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8. Luojoen taimen 
 
Luojoki saa alkunsa metsäisiltä ylämailta Tyrisevän- ja Kivijärvestä. Siltojen kohdalla uoman 
leveys on hädin tuskin metrin levyinen. Kivijärven ja Kokemäenjoen välinen putouskorkeus on 
lähes 40 metriä. Koska joki virtaa yläosiltaan peltojen keskellä siihen valuu voimakasta 
hajakuormitusta. Luojoessa esiintyy sekä jokirapua että taimenta.  
 

 
 
Kuva 13. Kokemäenjoen vesistössä tammukkaa esiintyy vain muutamassa pääuomaan laskevassa 
jokivesistössä kuten Luojoessa. Valokuva: Panu Orell. 

 
Sisävesillä taimenesta, joka kuuluu Suomen uhanlaisiin kalalajeihin, tunnetaan kaksi 
ekologista rotua: järvi- ja purotaimen. Ne eroavat toisistaan elinympäristönsä ja elintapojensa 
suhteen. Järvitaimen on sisävesikala, joka joessa vietetyn poikasvaiheen jälkeen vaeltaa 
syönnökselle järveen. Osa taimenista ei vaella järveen, vaan jää jokeen tai puroon paikallisiksi 
kaloiksi eli tammukoituu. Luojoessa esiintyy ainakin kudulle jokeen nousevaa taimenkantaa, 
jonka syönnösalue käsittää Tyrvään ja Äetsän voimalaitosten välisen jokiosuuden.  
 
Taimen tarvitsee kutupaikakseen sorapohjaisen virtaveden, joka ei ole liian sameavetinen.  
Jokipoikasvaihe kestää vähintään kaksi vuotta. Nopeakasvuiset laskevat purosta uusille vesille 
aikaisemmin kuin hidaskasvuiset. Taimenen poikaset ovat hapekkaiden, viileävetisten, mutta 
toisaalta hyvinkin vähäpätöisiltä näyttävien, kesällä lähes kuivien purojen tai ojien asukkeja. 
Sorapohjaisten paikkojen lisäksi se tarvitsee syviä monttuja, joissa se kykenee talvehtimaan. 
Luojoen taimenkanta on ilmeisesti kärsinyt kuivien kesien vähävetisyydestä.  
 
Kalatalousasiantuntijat pitävät tärkeänä Luojoen kunnostamista. Erityisesti joen alajuoksulla, 
aivan Kokemäenjoen tuntumassa, olevan kymmenien metrien pituisen virtapaikan kiveämistä 
ja soraamista pidetään tärkeänä. Toimenpiteen avulla kohennettaisiin taimenen lisääntymis- 
ja elinmahdollisuuksia. 
 
Lisätietoa:  
Koli 1990; Mikkola 1998; Piiroinen ja Valkama 2006; Rinne 2010; Lehtonen ja Varjo 2017. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Purotaimen 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Purotaimen


18 

 

9. Äetsänkosken vedet 
 
Äetsän voimalaitos on Kokemäenjoen Meskalankoskessa sijaitseva kahden 
vesivoimalaitoksen kokonaisuus. Voimalaitoksen pato toimii myös Kokemäenjoen ylittävänä 
kevyen liikenteen siltana. Valtio rakensi ensimmäisen voimalaitoksen Äetsänkoskeen vuonna 
1908. Samana vuonna kosken alapuolelle rakennettiin kalanviljelylaitos lohi- ja siikakantojen 
ylläpitämiseksi. Emokalat pyydettiin Keikyän, Kiikan ja Tyrvään koskista. Ensimmäiset 
vastakuoriutuneet lohen ja siian poikaset laskettiin jokeen keväällä 1909, jolloin istutettuja 
siikoja oli 240 000 ja lohia 60 000.  Vastakuoriutuneiden ja kesänvanhojen kalanpoikasten 
istutukset jatkuivat vuoteen 1956 saakka laihoin tuloksin.  
 
Äetsän kosken alapuoliseen Meskalankoskeen valmistui voimalaitos vuonna 1921, jolloin 
yläjuoksun puolella oleva Äetsänkoski perattiin veden nostamiseksi. Äetsä oli ensimmäinen 
koko joen ylittävä voimalaitos. Samassa yhteydessä Äetsän voimalaitokseen rakennettiin 
kalaporras, johon kaloja ei kuitenkaan saatu nousemaan. Yläpuolisen vesistön 
pyyntimahdollisuuden menetystä on korvattu kalaistutuksilla. Voimalaitoksen vuosittainen 
kalatalousmaksu käytetään kalaistutuksiin voimalaitoksen yläpuoliselle vesialueelle aina 
Rautaveteen saakka. Vesistöön on istutettu pyyntikokoisia kirjolohia, järvitaimenia ja -lohia 
sekä 1-kesäisiä harjuksia. Voimalaitoksen yläpuolelle muita epäsäännöllisesti istutettuja 
kalalajeja ovat olleet kuha, hauki ja toutain. 
 

 
 
Kuva 14. Äetsän voimalaitoksen yläpuolelle on istutettu kirjolohta. Valokuva: Pekka Salmi. 

 
Nuotta oli täällä varhaisin tuottoisa pyyntitapa. Äetsänkosken alapuolisten nuotta-apajien 
saaliit olivat vielä 1600-luvulla hyviä. Seuraavan vuosisadan alussa lohen ja siian nousu 
Keikyän koskiin alkoi heiketä. Syyksi arveltiin Ulvilaan ja Kokemäelle rakennettuja uusia 
tokeita. Niinpä 1700-luvun puolivälissä täällä oli enää kaksi jatkuvasti käytössä ollutta 
nuottaa: toinen Äetsässä ja toinen Hellilässä. Tokeet ilmaantuivat Keikyän koskiin vasta melko 
myöhään, vasta 1850-luvulla Meskalan- ja Äetsänkoskessa kerrotaan olleen siikatokeita, 
joista siihen aikaan saatiin kelpo saaliita. Patokalastusta harjoitettiin ainakin vielä 1890-
luvulla.  
 
Lisätietoa:  
Turun Sanomat 12.02.1925; Viikki 1973: Piiroinen ja Valkama 2006. 
https://www.kokemaenjoki.fi/kokemaenjoki/voimalaitokset-ja-saannostely/aetsan-voimalaitos  
http://www.sastamalankylat.fi/keikya/nahtavyydet/aetsan-voimalaitos/ 

https://www.kokemaenjoki.fi/kokemaenjoki/voimalaitokset-ja-saannostely/aetsan-voimalaitos
http://www.sastamalankylat.fi/keikya/nahtavyydet/aetsan-voimalaitos/
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10. Kiviniemen vuolle 
 
Harjuskantojen kannalta tärkeä Kiviniemen vuolle on uimarannasta parisataa metriä alavirran 
suuntaan. Harjusta on vanhastaan esiintynyt Kokemäenjoella joen alajuoksulla ja Vammaskosken 
ympäristössä. Ennen voimalaitosten rakentamista harjusta esiintyi jokseenkin haravalukuisena lohen 
ja siian pyynnin sivusaaliina. Harjukseen kohdistuvaa perho-ongintaa harjoitettiin jonkin verran 1800-
luvun lopulla ja viime vuosisadan alussa. Pyyntimuodon sesonkiaika kesti juhannuksesta alkusyksyyn. 
Pyynti tapahtui joko rannalta tai veneestä käsin. Veneestä kalastettaessa käytettiin jopa viittä tai 
kuutta onkea. Soutajan tehtävä oli soutaa vastavirtaan ja onkija antoi siiman laahata vedenpintaa.  
 

 

Kuva 15.  
 
Kiviniemen vuolle on 
harjukselle tärkeä 
virtapaikka 
Kokemäenjoessa.  
 
Valokuva: Juhani 
Mellanoura. 
 

 
Harjus on edelleen heittokalastajien suosima saaliskala, jota on istutettu Kokemäenjokeen 1990-
luvulta lähtien. Istutuksia on tehty Kolsin ja Tyrvään voimalaitosten väliselle alueelle. Vuosittaiset 
istutusmäärät ovat olleet hyvin pieniä vaihdellen yleensä muutamista sadoista tuhansiin.  
 

 

Kuva 16. 
Harjus on puhdasvesissä, kivi- ja 
sorapohjaisissa virtapaikoissa 
viihtyvä kala. Harjusta kalastetaan 
yleensä perholla. Kokemäenjoella 
harjuksen pyynnissä käytettiin 
kolmen sylen pituista vapaa. Yksi 
Ruotsin syli = 1,78 m. 
 
Valokuva: Ari Savikko. 

 
 
Kokemäenjoessa koskia on kuitenkin enää vähän, joten poikasten suojapaikkoja on perin niukasti. Yksi 
näistä harjuksen kannalta tärkeistä virtapaikoista on Kiviniemen vuolle. Siihen on kaavailtu sivu-
uoman syventämistä, karikkojen ja soraikkojen rakentamista. Jokiosuudelle tehdyt istutukset ovat 
kuitenkin olleet melko tuloksettomia. Yhtenä syynä tähän on pidetty joen runsasta petokalakantaa, 
joka saalistaa harjuksen istukkaita ja pieniä poikasia. Lisäksi Kokemäenjoen tumman veden on arveltu 
vaikeuttavan harjuksen ravinnon hankintaa. Viime vuosina harjuskantojen elvyttämisen painopiste on 
siirtynyt Äetsän voimalaitoksen yläpuoliselle jokiosuudelle. 

 
Lisätietoa: Piiroinen ja Valkama 2006; Sirelius 2009; Rannikko 2010. 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/harjus 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/harjus
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11. Karhiniemen ranta 
 
Karhiniemen sillan kupeessa sijaitsee Huittisten kaupungin uimaranta, joka on myös toiminut 
Satakunnan Kansansoudun yhtenä taukopaikkana. Äetsän ja Kolsin välisellä jokiosuudella 
vetouistelijoiden ja mato-onkijoiden saaliit ovat heittokalastajiin nähden tuntuvasti suuremmat. 
Kalastustiedustelujen mukaan reilu neljännes kokonaissaaliista kalastetaan onkimalla.  
 
Onkipaikkoja on erityisesti Karhiniemen sillan liepeillä. Molemmin puolin jokea saattaa 
samanaikaisesti olla useita seurueita kalastamassa. Siellä tapaa etenkin lapsiperheitä ja eläkeläisiä. 
Kalastuksen perustelut ovat moninaisia: toisille se on sosiaalista yhdessäoloa, monelle ruokakalan tai 
pikkukalan pyyntiä kissalle, mutta myös täkykalanpyyntiä. Ahven on yleensä halutuin saaliskohde. 
Hyvässä lykyssä saaliiksi voi hetkessä saada saaliikseen ämpärillisen 300 gramman ahvenia. Särki ja 
salakka ovat myös tavanomaisia onkijoiden saaliskaloja. 

 

 
Kuva 17. Salakka on tavanomainen onkijoiden saalis Karhiniemen sillan kupeessa. Kuhaa kalastavat 
onkivat sitä täkykalaksi, sillä se on kuhan, kuten myös ahvenen ja hauen keskeinen saaliskohde. 
Entisaikaan syöttikaloiksi tarvittavat salakat saatiin merta- ja nuottapyynnistä.  
Valokuva: Juhani Mellanoura. 
 
Täpläravun istutuksia tehtiin Kokemäenjoen keskijuoksulle 2010-luvulla. Täplärapu kestää rapuruttoa 
jokirapua paremmin. Yksi istutuskohteista oli Karhiniemen sillan tuntumassa. Istutukset rahoitettiin 
Kokemäenjoen voimalaitosten kalatalousmaksuvaroilla. Tavoitteena oli luoda Huittisten vesille 
pyyntivahva täplärapukanta. Istutusten tulokset ovat kuitenkin olleet melko laihoja. Kokemäenjoki on 
voimakkaasti säännöstelty ja säännöstelyn vaikutukset rapuun näkyvät poikasten korkeana 
kuolleisuutena ja mädin kuoriutumisen epäonnistumisena. Ravut joutuvat jään painuessa siirtymään 
matalalta suojaiselta rantavyöhykkeeltä syvemmälle, missä pohja on usein liettyneempi ja tarjoaa 
vähemmän suojapaikkoja.  
 
Ravun poikaset ovat varsinkin ensimmäisen elintalven aikana hyvin herkkiä jään painumiselle. Ne 
joutuvat jään paksuuntuessa siirtymään syvemmälle ja ne joutuvat herkästi ahvenen ja hauen 
ravinnoksi. Viime vuosina täplärapuistutuksiin on suhtauduttu yhä kriittisemmin. Sen on katsottu 
vieraslajina olevan kohtalokas Suomen alkuperäiselle jokiravulle, sillä täplärapu kantaa lähes aina 
rapuruttoa ja levittää jokiravun tuhoavaa tautia. Toisaalta täplärapu voi myös syrjäyttää jokiravun 
aggressiivisempana lajina. 

 
Lisätietoa: Honkasalo ym. 1991; Oikari 2005; Rannikko 2010; Rajala 2016; Väisänen 2018. 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/salakka 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Satakunnan_Kansansoutu 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/salakka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Satakunnan_Kansansoutu
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12. Sammunjoki 
 
Huittisten keskustan alueella Sammunjoen ylittää sekä maantie- että kevyenliikenteen väylä. 
Sammunjoki saa alkunsa Sastamalan Sammaljoelta ja joen yläosaa kutsutaankin 
Sammaljoeksi aina Huittisiin asti. Muitakin nimiä on ollut käytössä kuten esimerkiksi 
Nanhianjoki ja Illonjoki. Sammunjokea perattiin 1800-luvun lopulla ja vielä 1920-luvulla. 
 
Sammun ja Nanhian kylät kuuluvat Huittisten vanhimpaan ja parhaiten säilyneeseen 
kulttuurimaisemaan. Alue on Museoviraston luokituksessa määritetty valtakunnallisesti 
arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY). Kylien asutus Sammunjoen varrella on 
peräisin jo esihistorialliselta ajalta, mihin viittaavat rautakautiset kalmistot ja läheinen 
Käräjämäki. 1560-luvulla Sammun kylässä oli 17 taloa, mikä teki siitä yhden seudun 
suurimmista kylistä. Nanhian kylässä oli 8 taloa.  
 

 

Kuva 18. Sammunjoen vanhaa 
kulttuurimaisemaa. Keskiaikainen, 
Turusta Ylä-Satakuntaan johtanut 
maantie ylitti joen Sammun kylän 
kohdalla. Sampu ja kylään kuulunut 
Takkula muodostivat Suur-Huittisten 
hallinnollisen ja asutuksellisen 
keskuksen. Tiiviit ryhmäkylät 
sijaitsivat joenvarrella olevilla 
moreenisaarekkeilla aina isojakoon 
saakka.  
Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Sammunjoessa on kutenut taimen ennen laajoja perkaushankkeita. Perkausten yhteydessä 
joesta hävisi neljä koskea. Siihen jäi kuitenkin vielä toistakymmentä koskea. 
Kalataloudellisesti arvokkaiden koskien kunnostustoimet on aloitettu 2000-luvun puolella. 
Tavoitteena on parantaa taimenen ja toutaimen sekä muiden virtakutuisten vaelluskalojen 
sekä ravun lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia. 
 
Reilu sata vuotta sitten Kokemänjoessa oli maamme parhaat rapuvedet. Huittisissa 
Sammunjoki oli yksi tunnetuimmista. Ravustuksesta tuli tilattomille kannattava elinkeino. 
Huittisten rapuvedet houkuttelivat kalastajia myös naapurikunnista, joten kuntakokous kielsi 
vuonna 1895 kuntaan kuulumattomilta henkilöiltä ravustamisen uhkasakon nojalla.  
 
Yksinkertaisin tapa pyynnissä oli rapujen poimiminen rannalta käsin. Käsin pyynnin aikaan 
elokuun iltoina poltettiin risuvalkeata, sillä valon tiedettiin houkuttelevan rapuja rannan 
tuntumaan. Toinen ravustaja sokaisi ravut päreellä ja toinen keräsi ravut koppaan. Ainakin 
Kokemäellä ja Harjavallassa rapuja pyydettiin haarakepillä eli kaffelilla. Siinä rapu painettiin 
pohjaa vasten, jolloin sen kuori saattoi murtua. Yksinkertainen pyyntitapa oli myös 
ravunpyynti käyttäen syöttilankaa, joka sidottiin rantatörmään. Siinä Huittisissa käytettiin 
yleensä 30–40 cm:n pituista tummaa lankaa, joskus huomattavasti pidempää. Siiman toisessa 
päässä oli koholla varustettu syötti, johon kelpasivat sammakot, kuolleet eläimet kuten varis, 
rotta, hiiri, mutta myös kissan liha. 
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Ravun keppipyynti, jota myös onginnaksi kutsuttiin, oli varsin tavanomainen pyyntitapa 
kaikenlaisissa vesissä.  Ojan tai jokiuoman pohjaan painetun kepin juuressa oli lyhyt 
syöttilanka. Rantatörmän pajukosta otettu keppiä ei karsittu kokonaan, vaan sen päähän 
jätettiin yleensä muutamia lehtiä, jotka värinällään kertoivat, mikäli rapu oli tarttunut syöttiin. 
Rapuja pyydettiin myös pohjahaaveilla, joissa oli pyöreään metallirenkaaseen kiinnitetty 
havaspussi. Rapuhaavin metallirenkaaseen kiinnitettiin nostolanka, minkä avulla pyydys 
laskettiin vähintään metrin syvyyteen. Rapuhaavit laskettiin rantaäyräälle auringonlaskun 
aikana, ja käytiin kokemassa tunnin tai parin välein puoliyöhön asti.  
 
Monet entisajan ravunpyyntimenetelmät eivät vaatineet erityisiä investointeja, joten ne 
soveltuivat maaseudun köyhälistön pyyntitavaksi. Ravustus oli myös kevyttä puuhaa, mikä 
soveltui hyvin lasten yhteiseksi harrastukseksi, josta sai taskurahaa.  Vaikka rapumerrat 
yleistyivät 1800-luvun lopulla ammattiravustajien keskuudessa, niin keppi- ja haavikalastus 
pysyivät pitkään merkittävinä pyyntimenetelminä. 
 

 

Kuva 19.  
 
Ruttosienen saastuttama 
täplärapu. Maamme vesiin on 
1960-luvun lopulta lähtien 
istutettu täplärapua korvaamaan 
ruton hävittämät jokirapukannat. 
Vaikka täplärapu sietää jossain 
määrin rapuruttoa niin sienitauti 
säätelee voimakkaasti myös 
niiden kantoja. 
  
Valokuva: Jouni Tulonen. 

 

 
Pyynnin ja viennin kulta-aikaa kesti parinkymmenen vuoden ajan 1800- ja 1900-lukujen 
taitteessa, jolloin rapuja vietiin rautateitse Venäjälle. Yhteinen hupi ja leivänjatke katkesi 
rapuruttoon, joka levisi Kokemäenjokeen kesällä 1907 ja tappoi muutamassa vuodessa myös 
Sammunjoen rapukannan. 1920-luvulta saakka jatkuneet rapuistutukset ovat osoittautuneet 
jokseenkin tuloksettomiksi, sillä rapurutto pesiytyi koko vesistöalueelle. Vuonna 2003 
tehdyissä koeravustuksissa niitä saatiin vain kahdesta paikasta ja niistäkin vain muutamia 
yksilöitä. Toinen löytöpaikoista sijaitsi joen yläjuoksulta ja toinen Houhajärvestä laskevasta 
joesta. Molemmissa paikoissa esiintyi sekä alkuperäistä jokirapua että istutettua täplärapua. 
 
Lisätietoa:  
 
Satakunnan Sanomat 29.11.1912; Uusi-Suomi 7.9. 1924; Tampereen Sanomat 29.08.1926: Jokipii 1974; 
Lehtonen 1975; Viikki 1989; Kilpinen 2003; Piiroinen ja Valkama 2006; Rannikko 2010; Hoppu 2013;  
https://www.raputieto.net/ravut_suomiravut_biologia_taudit.htm 
https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Rapu&type=AllFields&filter%5B%5D=format%3A%220%2FImage
%2F%22&dfApplied=1&limit=20 

 
 

https://www.raputieto.net/ravut_suomiravut_biologia_taudit.htm
https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Rapu&type=AllFields&filter%5B%5D=format%3A%220%2FImage%2F%22&dfApplied=1&limit=20
https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=Rapu&type=AllFields&filter%5B%5D=format%3A%220%2FImage%2F%22&dfApplied=1&limit=20
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13. Punkalaitumenjoki 
 
Huittisten keskustassa Punkalaitumenjoen ylittää maantiesilta ja kevyenliikenteen väylä. Sen 
lähellä on Huittisten kaupungin kirjasto. Joen vesi on sameaa ja sen laatu on vain välttävä. 
Punkalaitumenjoessa on noin 20 pientä koskea, joissa heittouistimeen voi tarttua hauki, 
ahven, turpa ja särki. Nahkiaisesta on tullut 2000-luvulla jokiuoman tunnuskala, sillä yli 
kolmekymmentä vuotta sitten uomaan siirrettiin nahkiaisia Kokemäenjoen alajuoksulta.  
 
Nahkiaisia pyydetään Punkalaitumenjoesta nahkiaismerroilla. Ruotsin ja Venäjän vallan 
aikaan Punkalaitumenjoki oli tunnettu katiskapyynnistä. Vielä 1800-luvulla jokivarren 
asukkaiden kesken oli kiistoja katiskapaikoista. Siihen aikaan mäntyliisteistä yhteen punottu, 
herttamainen katiska oli yleinen pyydys, joita jokainen maanomistaja sai vapaasti lyödä 
rantaansa. Punkalaitumenjoessa tähän soveltuvia paikkoja oli erityisesti suvantopaikoissa.  
 

 

Kuva 20. 
Liistekatiskaa koetaan. Katiskalla 
pyydettiin kaikenlaista kalaa sen 
kutuaikana, erityisesti haukea, jota 
kuivattiin ja Kokemäenjoen haukea 
myytiin Ruotsiin ”suomalaisena 
haukena”. Hyvin hoidettuna liisteet 
kestivät kymmeniä vuosia. Katiskan 
pikkuveli oli vitsamerta, jollaista 
käytettiin Punkalaitumenjokeen 
laskevissa puroissa ja ojissa. 
 
Valokuva: Helmi Virtaranta – 
Museovirasto - Finna fi. 

 
Liisteet olivat männyn pölleistä halkaistuja säleitä ja joiden toinen pää teroitettiin. Puunsäleiden 
leveys vaihteli 1–5 sentin välillä katiskan koon ja veden syvyyden mukaan. Liisteiden sitomiseen 
käytettiin enimmäkseen koivuvittaksia. Katiskan aita on tavallisesti kaksiosainen. Katiskan puoli 
tehdään tavallisesti liisteistä kuten itse pesäkin, mutta rannan puoli tehtiin yleensä kuusen havuista. 
Risuaita toimi keväisin särkien ja salakoiden kututurona. Suuret särkikalaparvet houkuttelevat paikalle 
haukia ja ahvenia, jotka saalistaessaan eksyivät helposti katiskaan.  

 
Toisin kuin lahtivesien liistekatiskat, Punkalaitumenjokeen pystytettyjen katiskoiden on täytynyt olla 
kooltaan pieniä, kuitenkin selvästi nykyisiä rautalankakatiskoja suurempia. Katiskoiden nielu osoitti 
alavirtaan. Kala ui nielun kautta porstuaan ja sieltä kalapesään. Seinät oli tehty niin, että niiden 
sisäpuolelle muodostuu herttamainen kalapesä. Toisinaan siitä rakennettiin liisteillä kaksi- tai 
kolmepesäinen. Jokiuoman leveissä suvantokohdissa liitekatiskoja painettiin jataan niin että rantaa 
lähinnä olevan katiskan nielu osoitti uomassa keskiväylän suuntaan, muut jadan nielut osoittivat 
rantaan päin. Syksyn tullen hyväkuntoisemmat liisteet otettiin talteen seuraavaa pyyntikautta varten.  

 
Lisätietoa:  
Tampereen Sanomat 29.08.1926: Jokipii 1974; Viikki 1989; Oikari 2006; Piiroinen ja Valkama 2006; Sirelius 
2009. 
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_135255 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Punkalaitumenjoki 

https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_135255
https://fi.wikipedia.org/wiki/Punkalaitumenjoki
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14. Loimijoen suu 
 
Kokemäenjoen vesistöalueeseen kuuluva Loimijoki saa alkunsa Tammelan Pyhäjärvestä. 

Loimijoki kulkee Forssan, Jokioisten, Ypäjän, Humppilan, Loimaan, Alastaron ja Vampulan 

kautta Huittisiin. Punkalaitumenjoki laskee Loimijokeen Pappilanniemessä ja Loimijoki taas 

Kokemäenjokeen Lauhassa kuljettuaan sitä ennen Huittisten Lauttakylän alueen läpi. 

Loimijoki virtaa vapaana Vampulan Rutavan kosken voimalaitokselta Kokemäenjokeen. Tällä 
noin 20 km matkalla on useita koskia. Loimijoen vesi on savisameaa ja runsasravinteista. 
Etenkin Loimijoen tuoma kiintoaine ja ravinnekuormitus on ajoittain ollut huomattava.  
 
Reilu kolmesataa vuotta sitten loki nousi säännönmukaisesti jokeen ja Loimijoen 
hallintopitäjän laamanniveroon kuului myös kinkerilohi. Ennen joen patoamista meritaimen 
on noussut ainakin Loimijoelle asti ja myös järvitaimen esiintyi alueella. Nykyisin jokiuoman 
tummassa vedessä asustavat sulkava, pasuri ja ruutana. Keväisin Kokemäenjoesta nousee 
Loimijokeen hauki, kuha, lahna ja made. Loimijoen lukuisten koskien ansiosta joessa viihtyvät 
monet virtakutuiset kalalajit kuten toutain, turpa ja säyne.  
 

 
 
Kuva 21. Turpa viihtyy Loimijoen suualueella. Piirros: Sundman, G. 1893. 

 
Turpa jää kalastajilta usein tunnistamatta, koska se muistuttaa paljon säynettä. Turpa on 
Loimijoen koskipaikoissa virvelöitsijöiden suosiossa, koska se panee siiman päässä lujasti 
hanttiin. Kalastus on Loimijoella pienimuotoisempaa kuin Kokemäenjoen pääuomassa. Tätä 
kuvastaa se, että katiskapyynti ja mato-onginta ovat keskeiset pyyntitavat. Loimijoen alaosan 
koskijakson kunnostamista toutaimen ja taimenen lisääntymismahdollisuuksien 
parantamiseksi on suunnitteilla. 
 
Tuulastus oli koko Huittisten alueella ikivanha kalastustapa, jota harjoitettiin yleisesti vielä 
sata vuotta sitten. Veneestä kalastettaessa pyynti tapahtui pilkkopimeinä öinä keväällä tai 
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syksyllä. Veneen kokkaan kiinnitettiin metallista tehty kopra eli haaru, johon laitettiin 
tervaksia tai muuta helposti palavaa puuainesta. Rannalla tai veneen kokassa seisojan oli 
tarkasti varottava, ettei hänen varjonsa pelästytä kalaa. Atraimen käyttäjä käytti yleensä 
leveälieristä hattua ja vielä nokesi kasvonsa niin ettei erottuisi yönpimeää taivasta vasten. 
Soihdulla käynti vaati atraimen käyttäjältä tarkkaa silmää ja nopeutta, sillä monet kalat ovat 
jatkuvasti liikkeessä 
 

 

Kuva 22.  
 
Tuulastajat vesillä. Veneellä tuulastettaessa 
tarvitaan kaksi miestä - soutaja ja atraimella 
kalaan iskijä. Tuulastaja pyrki viskaamaan 
atraimen kohti kalan niskaa. 
 
 
Piirros: Sjöström Juhani. ajoitus 1880–1899. 
Finna.fi. Museovirasto. Kansatieteen 
kuvakokoelma. 

 
Tavoitelluimmat ja helpommin pyydystettävät kalalajit olivat hauki, made, säyne ja lahna. Jos 
atrainmies ei päässyt riittävän lähelle kohdetta rannan mataluuden tai kalan arkuuden takia, 
hän saattoi kiinnittää atraimen köyteen. Tuulastus oli kielletty pyyntitapa vuosina 1902-1941, 
sillä pyyntitavan pelättiin hävittävän haukikannat. Tuulastaminen tuli sota-aikana jälleen 
luvalliseksi, sillä pula ravinnosta pakotti turvautumaan vanhaan pyyntitapaan.  
 
Tuulastus on nykyisin Huittisten vesillä perin harvoin harjoitettu pyyntitapa. Veneen 
keulapiikin kopra on ajat sitten hävinnyt käytöstä ja tilalle ovat tulleet halogeenivalot. 
Nykyisin samea jokivesi on tehnyt kalan havaitsemisen vedessä vaikeaksi. 
 
Lisätietoa: 
 
Sundman 1893; Jokipii 1974; Suvanto 1973; Honkasalo ym. 1991; Vilkuna 1994; Piiroinen ja Valkama 2006; 
Oikari 2006; Sirelius 2009; Piiroinen ja Valkama 2006; Rannikko 2010. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuulastus 

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuulastus


26 

 

15. Kauvatsanjoki 
 
Esihistorialliseen aikaan joki toimi kaukokalastajien kausiluonteisena kulkuväylänä. Kulkijat olivat 
etupäässä Huittisten Sammun ja sen lähikylien asukkaita, joilla ei ollut menemistä kokemäkeläisten 
hallinnoimaa Kokemäenjoen pääuomaa alas. Huittislaiset eränkävijät mieluusti suuntasivat kulkunsa 
Kauvatsanjoen kautta Sääksjärvelle, sillä Huittisten kohdalla joessa ei ollut kalataloudellisesti yhtä 
arvokkaita koskia kuin Kokemäellä. Sääksjärven rantamille perustettu Kulkkilan kylä on huittislaisten 
eränkävijöiden perustama. 
 
Eränkävijöiden reitti jatkui Sääksjärveltä Kullaan ja Noormarkun Eteläjoen kautta Ahlaisten 
merialueelle (Hvittisbofjärd = Huittistenlahti). Huittislaisten meren äärelle suuntautunut 
kaukokalastus loppui 1630-luvulla, sillä rannikon vanhat nautinnat olivat siirtyneet muiden käsiin. Sen 
sijaan kauvatsalaiset suuntasivat pyyntimatkansa Kauvatsajoen uoman kautta vielä 1700-luvun alussa 
Sääksjärvelle. 

 

 

Kuva 23.  
Kauvatsanjoki virtaa Sääksjärvestä 
Kauvatsan alueen läpi ja laskee 
pitkälle umpeenkasvaneeseen 
Puurijärveen. Siitä eteenpäin 
vesistö jatkuu Ala-
Kauvatsanjokena, josta vedet 
purkautuvat Kokemäenjokeen. 
Sillankorvalta lähtee polku 
Puurijärven kansallispuiston 
pohjoispään lintutornille.  
 
Valokuva: Lasse Lovén. 

 

 
Keskiajalla huittislaisten erämiesten pyyntimiesten pyyntivälineisiin kuuluivat, katiskan ja vitsamerran 
ohella, koukkupyynnissä käytetty launi, joka on kaksikärkinen, puusta tai luusta tehty kalatikku. Toinen 
koukkutyyppi on ollut havupuun luutuneesta alaoksasta tehty nokkanen eli kolmikärki. Niiden 
ottavuus perustui luonnon materiaaliin, jota saaliskala ei vieroksu ja siihen, että koukussa on syöttinä 
pikkukala. Uudella ajalla joessa kalastettiin lähinnä ikivanhoilla merroilla. Kalastaessa oli pidettävä 
väylä auki syvimmästä paikasta kuuden kyynärän leveydeltä. Eränkäynnin aikoihin aina nykypäivään 
saakka hauki ja ahven ovat olleet tärkeimmät saaliskalat. Joinakin syksyinä saattoivat Kokemäenjoen 
nousulohet harhautua Kauvatsanjokeen ja nousta aina Sääksjärveen saakka. Ilmiö ei ilmeisesti ollut 
jokavuotista, sillä paikallisten uskomuksen mukaan lohennousu ennakoi sotaa.  
 
Kauvatsanjoella 1930- ja 1960- luvuilla tulvasuojelun nimissä tehdyt perkaukset laskivat joen 
vedenkorkeuksia niin paljon, että se koettiin haitalliseksi kalastukselle. Nykyisin Kauvatsanjoki ei ole 
kalastollisesti kovin merkittävä. Jokiuoman ravinnepitoisuudet ovat kohonneet hajakuormituksen 
takia. Varsinkin keskikesän lämpimillä jaksoilla happi saattaa loppua kokonaan. 

 
Lisätietoa:  
 
Tampereen Sanomat 03.02.1898; Björneborgs Tidning 31.03.1914; Ritola 1927; Suvanto 1973; Rannikko 2006; 
Piiroinen ja Valkama 2006; Sirelius 2009. 
http://www.kalastusmuseo.fi/kalastuksenhistoriaa/historiaa.html#1 

http://www.kalastusmuseo.fi/kalastuksenhistoriaa/historiaa.html#1
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16. Puurijärvi 
 
Yttiläntien reunalla olevalta pysäköintipaikalta lähtee noin 400 metriä pitkä esteetön reitti 
Puurijärven-Isosuon kansallispuistoon. Kallion päälle rakennetulta näköalapaikalta on 
näkymä umpeenkasvaneelle järvelle. Puurijärvi näyttää järveltä vain keväällä tulva-aikaan. 
Näköalapaikalta jatkuu luontopolku Kärjenkallion lintutornille, josta avautuvat hienot 
näkymät sekä järvi- että suoalueelle.  
 

 
Kuva 24. Puurijärven kansallispuiston reunalla Kärjenkallion lintutornille johtavan polun puolivälissä 
on esteetön lava, josta retkeilijä voi ihailla järven rantaniittyjä ja keskialueen kaislikoita. Valokuva: 
Juhani Mellanoura.  

 
Puurijärvi oli 1800-luvun alkupuolella nykyistä huomattavasti syvempi ja laajempi järvi. 
Eränkävijät kulkivat järven yli ja edelleen Kauvatsanjokea pitkin Sääksjärvelle. Reilu sata 
vuotta sitten järvessä uitettiin joka kevät puutavaraa. Kokemäenjoen koskien perkauksien 
seurauksena Puurijärven pinta alkoi laskea 1800-luvun loppupuolella. Perkaukset tehtiin 
1700-luvulla useana ajanjaksoina (vv. 1757–1762) ja työtä jatkettiin tämän jälkeen useaan 
otteeseen (vv. 1797–1808 ja 1816-1832 ja 1868-1875).  
 
Perkauksia seurannut vedenpinnan lasku vähensi järven kalataloudellista arvoa, vaikka 
Kokemäenjoesta nousi edelleen Puurijärveen kevättulvien aikana runsaasti kaloja. Esimerkiksi 
keväällä 1914 Puurijärven eteläosaan nousi kudulle kalaa niin runsaasti, että sitä vietiin 
hevoskuormittain lähikylien myyntipaikoille. Monina vuosina järvi kuivui talvisin ja kesäisin 
niin pahoin, että kalat joutuivat ahtautumaan pieniin poteroihin, joihin ne lopulta kuolivat. 
Kun kalastajat laskivat matalan veden aikaan pikkurysiä näihin vesikuoppiin, he saivat niistä 
kelpo saaliita. Vielä maailmansotien välisenä aikana suunniteltiin Puurijärven kuivattamista 
viljelyskäyttöön, mutta vuonna 1945 rakennetun Kolsin voimalaitoksen tarvitsema vesimäärä 



28 

 

edellytti yläpuolisen jokiosuuden vedenkorkeuden huomattavaa nostoa. Tämä lopulta 
kariutti kuivatusaikeet.  
 
Vuosina 2008–2010 toteutetun Puurijärven kunnostushankkeeseen (EU/LIFE) sisältyy useita 
pengerryksiä sekä järven eteläpäähän rakennettu pohjapato, joka muotoiltiin siten, että kalan 
kulku sen yli on mahdollista. Pohjapadon avulla nostettiin Puurijärven etelä- ja keskiosan 
vedenpintaa, jonka lisäksi Puurijärveä syvennettiin useasta kohdin, varsinkin järven 
pohjoispäästä. Järven vesimäärän lisääntyminen ja uusien avovesialueiden muodostuminen 
on vähentänyt järven umpeenkasvua. Samalla järven biologinen monimuotoisuus on 
vahvistunut ja myös kalojen elinolot parantuneet. Kunnostustyö vaikuttanee jossain määrin 
myös Kauvatsanjoen vedenkorkeuksiin aina Lievikoskelle saakka. 
 

 
 

Kuva 25. Puurijärven kansallispuiston perustaminen lopetti keskustelun järven kuivattamisesta. Järven 
kunnostushankkeessa 2008–2010 (Kokemäenjoki LIFE – EU:n osarahoittama hanke) tehtiin 
lammikoita ja vedenpintaa nostettiin järven luusuaan tehdyllä pohjapadolla. Valokuva: Juhani 
Mellanoura. 
 
LIsätietoa:  
 
Satakunta 06.05.1909; Björneborgs Tidning 31.03.1914; Turun Lehti 05.05.1914; Lindberg 1915; Rannikko 
2006.  
https://www.luontoon.fi/puurijarvi-isosuo 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/KokemaenjokiLIFE_2006__2012 
 
 

  

https://www.luontoon.fi/puurijarvi-isosuo
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/KokemaenjokiLIFE_2006__2012
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17. Kuivasaaren veneranta 

 
Veneranta toimii paikallisten asukkaiden virkistäytymispaikkana. Siellä on myös 
kaivonrenkaaseen valmistettu nuotiosija. Kohteessa jokimaisema muistuttaa järveä, sillä 
Kolsin voimalaitoksen valmistuttua toisen maailmansodan aikaan joen pintaa nostettiin 
voimalaitoksen yläpuolella, niin että useita pieniä saaria jäi kokonaan veden alle. Lisäksi veden 
alle jäivät muun muassa Säpilänniemessä sijainneet saha ja mylly.  
 

 
 
Kuva 26. Kolsin voimalaitoksen pato nosti Kokemäenjoen veden pintaa, jolloin lähes parikymmentä 
koskea jäi patoaltaan alle. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Jokivartta ympäröivän tasanteen yläpuolella ovat korkeat kosken perkuusta peräisin olevat 
kiviröykkiövallit, jotka ilmeisesti ovat toimineet myös tulvasuojeluvalleina.  Jokivartta 
seurailevan tien toisella puolella on alavaa peltoa, missä nykyisin on laajoja mansikkaviljelmiä.  
 
Säpilänniemen ohitse virtaavassa Kokemäenjoen uomassa on luonnontilaisena ollessaan ollut 
koko joukko perättäisiä koskia. Karhiniemen sillan ja nykyisen Kolsin voimalaitoksen välinen 
koskijakso on käsittänyt 18 koskea. Yksi näistä koskista on ollut venerannan tuntumassa ollut 
suunnilleen kilometrin pituinen Kankaanpäänkoski, joka perattiin ensimmäisen kerran 
vuosien 1757 ja 1762 välisenä aikana. Saman ajanjakson aikana perattiin myös ylävirran 
puolella oleva Ruka- eli Ruhakoski. Kankaanpään ja Pahringinkosken eli nykyisen Kolsin 
voimalaitoksen välistä aluetta pidettiin yhtenä joen kalataloudellisesti arvokkaimmista 
osuuksista Kokemäenjoen vesistössä, merkittävänä vaelluskalojen poikastuotantoalueena. 
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Kuva 27. Lippoajien venekuntaan kuului kaksi miestä, joista toinen sousi ja toinen lipposi. Valokuva: 
Helmi Virtaranta - Museovirasto, Finna.fi. 

 
Kankaanpään, kuten ei muissakaan lähiseudun koskissa, ei harjoitettu työvoimavaltaista 
toekalastusta. Harvaan asutulla maaseudulla harjoitettiin rannalta lippoamisen lisäksi 
ikivanhaa pyyntikeinoa: lippoamista veneestä käsin. Yleinen käytäntö oli, että toinen omisti 
lipon ja toinen veneen, jolloin saalis pantiin puoliksi. Soutajan tehtävä oli huovata venettä 
lippoajan käskyjen mukaan. Pyyntimuotoa harjoitettiin koko valoisan ajan: aamuhämärästä 
illanhämyyn. Kokemäellä aikoinaan käytössä ollut sanonta ”silloin vasta kaloja oli ko yösen 
(yöllä pyydetyt) kalat tahtoi paatin upottaa” viittaa tähän pyyntikeinoon. Saaliiksi saatiin 
miltei yksinomaan siikoja, harvoin lohta. Toisaalta kookkaan lohen nostaminen kikkerään 
veneeseen olisi ollut vaikeaa ja vaarallista. Lippoamiseen ryhdyttiin heinäkuulla ja sitä kesti 
marraskuulle, kutuaikaan saakka. Parhaimmat pyyntipaikat olivat karipaikoilla ja 
kivikkopohjaisilla matalikoilla. 
 
Lisätietoa:  
 
Aamulehti 29.06.1907 no 144; Björneborgs Tidning 03.12.1926; Jokipii 1974; Sirelius 2009. 
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Lippoaminen 
 
 
  

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Lippoaminen
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18. Ali-Ketolan ranta 
 
Ali-Ketolan rannasta avautuu järvimäinen näkymä, sillä Kolsin voimalaitoksen ja sen yläpuolelle 
rakennetut pengerrykset ovat nostaneet vedenpintaa luonnontilaiseen verrattuna useita metrejä. Ali-
Ketolan ranta tarjoaa hyvät kalastusmahdollisuudet. Jokeen on istutettu muun muassa kirjolohta, 
kuhaa ja toutainta. Jokivesi ei ole yhtä sameaa kuin alajuoksulla, ja ravinnepitoisuudet ovat 
luonnontasoon verrattuna vain noin kaksinkertaisia. Onki, heittokalastus ja vetouistelu ovat 
jokiosuudella suosituimmat pyyntimenetelmät. 
 

 

Kuva 28.  
Ennen Kokemäenjoen 
patoamista Ali-Ketolan 
edustalla oli 250 metrin 
pituinen Ketolankoski, jota 
alettiin perata jo 1700-
luvulla. 
 
Valokuva: Juhani 
Mellanoura. 
 

 
Ketolankoskesta kalastettiin siikaa ja lohta vuoden 1900 tienoilla monin eri tavoin. Koskella kävivät 
lohiongella silloiset urheilukalastajat, mutta monin verroin tuottavampi pyyntimuoto oli 
ajolippokalastus, jota kaksi miestä harjoitti veneestä käsin. Koska alueelle ei harjoitettu pato- eli 
toekalastusta kalastajat turvautuivat muihin pyyntikeinoihin: lohta ja etenkin siikaa lipottiin rannalta 
käsin, joko luonnon muovaamista kalahaudoista tai erikseen tehdystä lippokroopeista. 
 
Lohen ja siian pyynnissä käytettiin todennäköisesti myös atrainta, mikä siihen aikaan oli käytäntönä 
Pohjanmaan joilla. Atrain varustettiin köydellä, mikäli saaliskohde oli kaukana rannasta. Köyden avulla 
kala voitiin kiskoa useiden metrien päästä. Kun vesi oli alhaalla, aivan rannan tuntumassa joenuomaan 
tehtiin kivipatoja. Kivilatomusten väliin jätettiin aukkoja rysäpyydysten ja vitsamertojen asettamista 
varten. Rakennelmat olivat vähäpätöisiä, hetkellistä tarvetta varten rakennettuja, sillä viimeistään 
kevättulvan tiedettiin hajottavan rakennelmat.  
 
Virtaan lähelle rantaa rakennettiin myös kivistä juotteja, joilla kalat haluttiin ohjata rannan 
tuntumaan. Rysät olivat puukehikko-rungolla, havasseinällä sekä yhdellä tai useammalla 
suppilomaisella nielulla varustettuja pyydyksiä. Ne olivat niin pieniä, että ne voitiin helposti siirtää 
paikasta toiseen sekä kuljettamisen helpottamiseksi myös panna kokoon. Merrat olivat joko vitsa- tai 
nahkiaismertoja. Edellinen, jota käytettiin särkikalojen, ahvenen tai mateen pyynnissä, oli tehty 
pajusta. Sen sijaan nahkiaismerrat, jotka olivat tiheäksi rakennettuja, olivat kuusen juurista tai 
katajasta tehtyjä. Näistä pyydyksistä saatiin saaliiksi ahventa, särkeä, säynästä, haukea, lahnaa, 
salakkaa, nahkiaista ja madetta. 

 
Lisätietoa:  
 
Rauman Lehti 30.11.1912; Teknikern 10.11.1926; Jokipii 1974; Vilkuna 1994; Rannikko 2006; Piiroinen ja 
Valkama 2006; Sirelius 2009.  
https://www.ali-ketolantila.fi/ 
  

https://www.ali-ketolantila.fi/
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19. Kolsin allas 
 
Kolsin voimalaitos, jonka kohdalla on joen ylittävä yksikaistainen maantie, rakennettiin 
Pahringinkoskeen vuonna 1945. Voimalaitoksen putouskorkeus on 12,3 metriä. Vuosien 
väliset erot juoksutuksessa ovat olleet suuria. Tyypillisesti loppukeväällä on virtaamahuippu 
ja kesäkuukausina pienet juoksutukset. Voimalaitoksen alapuolisen alueen vedenkorkeuden 
vaihtelut vuorokauden aikana ovat olleet noin yhden metrin luokkaa, suurimmillaan 1,3 
metriä. Viikoittainen vaihtelu on ollut suurimmillaan yli kaksi metriä.  
 

 

Kuva 29.  
Kolsin voimalaitos ja 
patoallas. Kolsin 
voimalaitospadon 
yläpuolinen jokiosuus 
Säpilänmutkaan saakka 
on patoallasmainen ja 
muistuttaa enemmän 
järveä kuin jokea. 
Valokuva: Juhani 
Mellanoura 

 

 
Kolsin voimalaitoksen rakentaminen on estänyt nahkiaisen ja ankeriaan nousun ja heikentänyt 
toutain-, säyne- ja lahnakantoja. Kolsin ja Äetsän välille on istutettu pääasiassa kuhaa, toutainta, 
järvitaimenta ja kirjolohta. Rakennusluvan määräyksistä huolimatta Kolsin voimalaitokselle ei 
rakennettu kalatietä. Voimakas säännöstely on syövyttänyt voimalaitoksen alapuolista 
rantavyöhykettä, missä on tavallisesti useiden metrin levyinen kasviton vyöhyke.  
 
Patoaltaan alaosan rannat ovat kauttaaltaan pengerretyt. Pengerrettyjä lohkarevalleja on 13 
kilometriä Kolsista ylävirran suuntaan. Voimalaitoksen yläpuolelle rakennetut pengerrykset ovat 
vähentäneet kaloille sopivia kutupaikkoja. Kolsin patoaltaaseen on istutettu pääasiassa kuhaa, 
toutainta ja järvitaimenta.  
 
Vaelluskalojen pyyntimahdollisuuden menetyksiä on korvattu vuosituhannen vaihteessa 
käynnistyneillä kirjolohi-istutuksilla. Kirjolohen eduksi on laskettu taimenta vähäisempi 
vaellustaipumus, joten se pysyttelee yleensä istutuspaikan läheisyydessä. Pyyntikokoisia kirjolohia 
istuttamalla on lisätty saalisvarmuutta. Kirjolohen pyynti on suosittua myös lapsiperheiden parissa.  
 
Voimalaitoksen kalatievelvoitteet muutettiin vuonna 2004 kalatalousmaksuiksi ja kalakantojen 
hoitotoimiin käytettävät varat kasvoivat näin merkittävästi. Istutusten ja veden puhdistumisen 
seurauksena kalakannat ovat vuosituhannen jälkeen elpyneet ja vapaa-ajan kalastuksesta on tullut 
suosittu joen käyttömuoto. Patoaltaalla saaliista noin kolme neljännestä kalastetaan vapavälinein. 
Vetouistelu on yleisempää kuin alempana joessa. Tavanomaisimmat saalislajit ovat hauki, särki ja 
ahven.  
 
Lisätietoa:  

Honkasalo ym. 1991; Piiroinen ja Valkama 2006; Väisänen 2018. 
https://www.kokemaenjoki.fi/kokemaenjoki/voimalaitokset-ja-saannostely/kolsin-voimalaitos 
https://www.youtube.com/watch?v=JkmijFuEgsI 
 

https://www.kokemaenjoki.fi/kokemaenjoki/voimalaitokset-ja-saannostely/kolsin-voimalaitos
https://www.youtube.com/watch?v=JkmijFuEgsI
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20. Tulkkilan ranta 
 
Tulkkilan rannassa on Kokemäen kaupungin infotaulu ja se toimii myös kaupungin 
kulttuuripolun lähtöpaikkana. Tulkkilan kylän kohdalla oli ennen joen perkauksia ja 
patoamisia virtapaikka, johon 1550-luvulla pystytettiin kalatokeet. Vielä vuoden 1830 
tienoilla Tulkkilassa tiedetään olleen tokeet, joista saatiin saaliiksi siikaa, lohta, nahkiaista ja 
ankeriasta. Nykyisin kohteessa voi keskikesällä nähdä vetouistelijoita etenkin ilta-aikaan, 
jolloin kuhan tiedetään nousevan lähelle pintaan ja käyvän hanakasti vieheeseen. Kuhaa 
uistellaan hitaasti perämoottorilla ajaen. Alkuillasta painokuvat ja syvääjät, jotka uivat 
muutamien metrien syvyydessä, ovat tehokkaita.  
 

 
Kuva 30: Tulkkilan rannan edustalla on kareja ja isoja kiviä, joihin on aikanaan kiinnitetty 
uittopuomeja tukkien ohjaamiseksi alapuoliseen koskeen. Valokuva: Juhani Mellanoura.  

 
Kuhan ohella saaliiksi voidaan useimmiten saada kirjolohta ja haukea. Toinen yleinen 
kalastusharrastus on onginta, johon Tulkkilan ranta tarjoaa oivan tilaisuuden. Onginta oli 
vuoden 1900 tienoilla kokemäkeläisille yleinen keino hankkia särvintä ruokapöytään. 
Entisaikaan onkivapa tehtiin yleensä pihlajasta, sillä sen katsottiin olevan sopivan taipuisa ja 
joustava kalastettaessa. Siihen aikaan ongen siima valmistettiin yleensä hevosen 
häntäjouhesta. Siima tehtiin sitä vahvemmaksi, mitä kookkaimpia kaloja tavoiteltiin. Yleensä 
siima tehtiin 3-kertaiseksi, lahnaa ongittiin 9-kertaisella siimalla.  
 
Joillakin onkijoilla oli käytössä pellavasta ja hampusta tehtyjä siimoja, jotka värjättiin mustiksi 
tai sinisiksi etteivät herättäisi kalan huomiota. Erityisesti ahvenen onginta oli monelle 
mieluisaa. Syöttinä käytettiin kalan paloja tai kokonaisia salakoita ja särkiä. Myös särjen silmiä 
laitettiin ongen koukkuun, samoin eläimen lihaa, kiduksia ja kalan suolia. Entisaikaan onkijoilla 
oli tapana vavan latvalla pirskauttaa veden pintaa, yrittäen jäljitellä kalan aiheuttamaa veden 
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kalvon lipinää. Ahvenia houkuteltiin onkipaikoille upottamalla jokeen kuusennäreitä turoiksi, 
joiden liepeillä ahvenet mielellään parveilivat. Myös uppotukkien lähellä kannatti onkia, sillä 
sinne ahvenet mielellään hakeutuivat. Uppotukkeja Tulkkilan jokiosuudella oli paljon silloin, 
kun puuta uitettiin joessa kohti jokisuun sahoja. 
 

 
 
Kuva 31. Säyneen sanottiin ottavan parhaiten syöttiin heinä-elokuulla ja silloin öiseen aikaan, jolloin 
syötiksi kelpasi mato- ja toukkasyöttien ohella sittiäinen, pikkukala tai vehnäjauhotaikina. Valokuva: 
Juhani Mellanoura. 

 
Toisinaan ahvenen ja hauen pyynnissä käytettiin syöttinä elävää täkyä, kuten salakkaa, joka 
kiinnitettiin koukkuun selkäevän juuresta kevyesti, niin että se hädin tuskin pysyi kiinni. Isoja 
ahvenia tai haukia ongittaessa käytettiin perukkeena rauta- tai vaskilankaa. Säynettä ongittiin 
erityisesti Tulkkilan Kirkkokoskessa ja välittömästi sen alla, joten siimassa käytettiin aina 
lyijypainoa. Kokemäenjoessa erityisen suosittu säyneelle tarjottu syötti oli ravun liha. Ravun 
kuorenvaihto ajoittui heinäkuulle, joten rapu oli sopivan pehmeää, kun säyneen pyyntikausi 
alkoi. Toinen erityisesti säyneen pyynnissä käytetty syötti oli perhonen. Särjen ongintaa 
sopivammat paikat olivat siellä, missä rannalla kasvoi runsaasti ilmaversoisia kasveja, 
esimerkiksi kaislaa, ruokoja tai saroja. Salakat viihtyvät virtavesissä matalilla kivipohjilla, aivan 
rannan tuntumassa. Särkiä ja salakoita ongittaessa siimassa ei yleensä käytetty lyijypainoa. 
 
 
Lisätietoa: 
 
Lounas 25.06.1889; Salmikallio 1904; Länsi-Suomi 19.12.1912; Sirelius 2009. 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/sayne 

  

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/sayne
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21. Pyhänkorvan koski 
 
Kokemäenjoen keskustan kohdalla joki virtaa vuolaana kapeassa, kallioisessa ja syvässä uomassa. 
Luonnontilaisena joessa oli neljä kallioiden raosta kulkevaa uomaa. Kokemäellä sijainnut Turun 
piispojen Kokemäenkartano hankki 1300-luvulla omistukseensa useita kalastuspaikkoja. Vuonna 1558 
sillä oli hallussaan 28 lohi- ja siikapatoa eli toetta, joista valtaosa Harjavallassa ja Kokemäellä. Yksistään 
Kokemäellä oli 16 pyyntipaikkaa, joista yksi tärkeimmistä oli Pyhänkorvan koski. Kokemäellä piispa 
kalasti omalla tokeellaan, mutta peri myös osan lampuotiensa vuokrasta savustettuina siikoina.  
 

 

Kuva 32. 
 
Pyhänkorvan koski on ollut yksi Kokemäen 
maineikkaimmista kalastuspaikoista. Siinä on 
ilmeisesti joka vuosi 1500-luvun puolivälistä 
aina 1800-luvun lopulle saakka harjoitettu pato- 
eli toekalastusta. Pyhänkorvan tokeet näkyvät 
oheisessa kartassa joen etelänpuoleisessa 
haarassa Kaijakarin ja Myllyniemen välisessä 
salmessa. 
 
Kartta vuodelta 1877 (Pertola 1968, s. 54.) 

 
Keskiajalla kala oli tärkeä kauppatavara, paitsi ravintoarvoltaan niin myös katolisen kirkon rituaaleissa; 
kala oli olennainen osa paastonajan ja eräiden muiden kirkon merkkipäivien ruokaa. Silloisista lohi- ja 
siikasaaliista ei löydy tarkkoja tietoja, vaan niiden todetaan yksiselitteisesti olleen hyviä: ”suuret 
määrät näitä kaloja ja niiden mätiä lähetettiin Tukholmaan kuninkaan tavara-aittoihin.” Turun piispan 
kalaa myytiin etenkin Saksaan. 1500-luvun puolivälissä muodostuneessa hansakaupunkien kaupassa 
kalan merkitys oli suuri. Kokemäellä pyydettyä kalaa välittivät Itämeren kauppiaiden verkostot, jotka 
ostivat kalaa paikan päältä pyydystäjiltä. Kyse ei ollut vain hiippakunnan kalantarpeen 
tyydyttämisestä, vaan myös selkeästi liiketoiminnasta. 
 
Vuonna 1860 kerrotaan saadun Perttelin päivän aattona (24.8) Pyhänkorvan kruunun tokeesta 1882 
siikaa ja seuraavana päivänä yli 2000. Vuonna 1863 kruununvoudin mukaan Kokemäen koskista ja 
suvantopaikoista saatiin vuosittain 300 lohta ja 45 000 siikaa. Nämä tiedot koskivat siis toekalastuksen 
ja nuottapyynnin yhteissaalista, sillä muilla pyyntikeinoin Kokemäen kohdalla joesta kalastettiin perin 
vähän.  
 
Toepyynnissä siian ja lohen ohella kalastettiin nahkiaisia ja ankeriasta sekä erityisesti 1800-luvun 
lopulla rapuja. Vuonna 1870 kerrotaan Kokemäen kalastuksen käyneen kannattamattomaksi. Siika ei 
noussut jokeen entiseen tapaan. Sahateollisuuden nousun ja siihen liittyneen tukinuiton kerrotaan 
haitanneen kalastusta, siitä huolimatta, että uitot keskeytettiin heinä - elokuun ajaksi. Tokeet 
pystytettiin vielä vuonna 1874, jolloin kauppias Johan Wessman sai luvan rakentaa tokeen 
vuokraamalleen jokiosuudelle. 

 
Lisätietoa: 
 
Inkilä 1912; Pertola 1968; Viikki 1973; Honkasalo ym. 1991; Salminen 2007; Hoppu 2013. 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/ankerias 
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/artikkeli-1.1179494 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/ankerias
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/artikkeli-1.1179494
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22. Merstolan ranta 
 
Harjavallan Merstolassa on pieni Kokemäenjokeen työntyvä niemi, jossa on uimaranta ja siitä 
voi myös laskea veneen. Rannalla olevat tuolit ja nuotiopaikka kertovat tärkeästä vapaa-
ajanviettopaikasta. 1800-luvun lopulla ja seuraavan vuosisadan alussa liikennöi joen yli lautta. 
Satojen vuosien ajan Merstolan lähivedet ovat olleet toekalastuksen ydinaluetta. 1550-luvun 
puolivälin tienoilla mainitaan Harjavallassa olleen tokeet Pitkäpäälässä ja Merstolassa. 
Edellinen sijaitsi kohteesta myötävirran suuntaan ja jälkimmäinen ilmeisesti uimarannan 
välittömässä läheisyydessä. Näitä tokeita ei ehkä pystytetty enää seuraavina vuosisatoina, 
koska asiakirjoista ei löydy mainintoja. 
 

 
 
Kuva 33. Merstolan rannalla on pitkä historia, joka liittyy merenkulkuun ja kalastukseen. Valokuva: 
Juhani Mellanoura.  

 
Varsin pitkäikäisiä ovat Merstolan rannasta ylävirran suuntaan olleet 2,7 km pituisen Havingin 
kosken alapuolelle pystytetyt tokeet.  Pohjoisrannalla oli Havingin toe ja etelärannalla 
Näyhälän toe. Havingin toe mainitaan asiakirjoissa ainakin jo vuonna 1556 ja Näyhälän toe 
pari vuotta myöhemmin. Tokeiden paikat ovat olleet ylävirran suuntaan siintävien 
pikkusaarten välittömässä läheisyydessä.  
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Kuva 34. Havingin kosken tokeet ja myllyt. Tokeet olivat molemmin puolin koskea siten että niiden 
väliin jäi kalan kulkuväylä, ns. kuninkaan väylä. Joen pohjoisreunalle sijoittuvia myllyjä oli neljä.  Piirros: 
Berndt Ekqvist 1844.  

 
Havingin tokeen rakensivat ja sitä ylläpitivät Havingin ja Hauvolan kyläläiset sekä Vuolteen 
säterin omistaja. Niiden kahden ja puolen päivän aikana, jolloin Havingin rusthollin omistajat 
vuorollaan kalastivat, saaliista neljäsosa kuului valtiolle. Kun Hauvolan kyläläiset kalastivat 
vuorollaan puolitoista päivää, puolet saaliista kuului valtiolle. Vuolteen säterillä oli joka viides 
päivä yksinomainen kalastusoikeus. Valtio päätti lopettaa osuutensa kalapaikkaan vuonna 
1873. Ei kuitenkaan ole tietoa ylläpitivätkö kyläläiset kalapaikkaa vielä tämän jälkeen. 
Havingin toetta vastapäätä oli Näyhälän toe, joka oli Näyhälän rusthollin omistuksessa.  
 
Siihen aikaan Havingin kosken kahdessa tokeessa oli viisi vitsamertaa eli niiden määrä osoitti 
tokeen harjoittaneen kohtalaisen tehokasta pyyntiä. Viimeistään seuraavalla vuosisadalla 
tokeisiin kiinnitetyt vitsamerrat vaihtuivat lankamertoihin eli ruoniin, jotka olivat lipon 
tapaiset pyydykset ja jotka asetettiin suu ylös virtaa päin. Kun kalat turhaan koettavat päästä 
sarjojen läpi ja viimein väsyivät, virta painoi kalat kylki edellä ruonaan, josta ne eivät enää 
voineet nousta. Tokeen rakensivat ja sitä pitivät kunnossa Havingin ja Hauvolan kyläläiset sekä 
Vuolteen säterin omistaja. 
 
Lisätietoa: 
 
Lounas 25.06.1889; Linnainmaa 1911; Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1919 nro 8; Järvi 1932; 
Brofeldt 1938; Jokipii 1974. 
https://gierslaurilasukuseura.yhdistysavain.fi/juhlaesitelma-harjavallassa-2002/ 

  

https://gierslaurilasukuseura.yhdistysavain.fi/juhlaesitelma-harjavallassa-2002/
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23. Harjavallan allas 
 
Luonnontilaisen jokivarren rantaviiva ja Vinnaisten eli Vinnaren koski ovat hukkuneet toisen 1.9.1939 
valmistuneen Harjavallan voimalaitoksen patoaltaan alle. Näillä rantamilla on ollut mittavaa 
patopyyntiä ennen joen rakentamista. Jonkin matkaa alavirran suuntaan joen etelärannalle 
pystytettiin joka vuosi vuodesta 1821 lähtien maamme itsenäistymiseen saakka Lippoportaat-niminen 
rakennelma. Se oli alkukantainen lohenpyyntitapa, jollaista tiedetään harjoitetun Kokemäenjoessa 
myös Lammaisten koskessa.  
 

 
 
Kuva 35. Erinomainen paikka tarkkailla Kokemäenjokea löytyy Harjavallan vanhan kirkon kohdalla 
olevalta jokitöyräältä. Joen vastarannalla näkyy Kultakoukun uimaranta. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Alun perin lippoaminen oli itsenäinen pyyntitapa, jota käytettiin joko veneestä tai sopivalta 
rantakiveltä käsin. Lipolla nostettiin joen pohjan kuoppaan tai kiven taakse nousussa levähtämään 
jäänyt lohi tai siika ylös. Ajan myötä lohijokiin alettiin rakentaa kevyitä laitureita eli lippoportaita, jotta 
lippomies voisi kalastaa tehokkaammin. Myöhemmin lippoportaita alettiin yhdistää tokeisiin, minkä 
ansiosta lippomiehet pääsivät työskentelemään keskemmälle jokea. Sen seurauksena tokeiden 
päätuotto alkoi ajan myötä tulla lippoamalla. 
 

 

Kuva 36.  
 
Harjavallan Vinnaisten, Pitäjän, Lahkon ja 
Launuksen tokeet Vinnaisten koskijaksolla.   
Puolet saaliista kuului valtiolle ja toinen puoli 
jaettiin kyläläisille manttaalin mukaisesi. 
Yöpyynnistä saadun saaliin kyläläiset saivat 
pitää itsellään. Tilikirjanpidon mukaan vuonna 
1547 valtion kalavero oli Lammaisten ja 
Vinnaisten koskesta 11 ¼ tynnyriä suolalohta, 27 
tynnyriä suolasiikaa ja lisäksi savulohta- ja siikaa. 
Yksi Ruotsin tynnyri kuivaa tavaraa oli siihen 
aikaan noin 145 litraa. 
 
Piirros: Berndt Ekqvist 1844. 
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Harjavallan pohjoisrannalla, lähellä Kultakoukun uimarantaa on ollut Vinnaisten eli Vinnaren toe. Sen 
rakensivat ja ylläpitivät Vinnarin ja Varekselan kyläläiset. Ns. Pitäjän toe sijaitsi suunnilleen kolmesataa 
metriä Vinnaisten tokeesta alajuoksun suuntaan, vastapäätä etelärannalla olevaa Lahkon toetta. 
Pitäjän tokeen rakensivat joen pohjoispuoliset kylät. Tokeet ovat ilmeisesti olleet olemassa jo 1500-
luvun alkupuolella ja ne pystytettiin vielä 1900-luvun puolella. Myös lukuisat Kokemäen talolliset 
omistivat osuuksia molempiin. 
 
Harjavallan vesivoimalaitos rakennettiin vuonna 1939 Lammaisten- eli Pirilänkoskeen Harjavallan ja 

Nakkilan kunnan rajalle. Koskella oli pituutta 1,7 kilometriä ja pudotuskorkeutta 7.3 metriä. 

Voimalaitoksen putouskorkeus on 26,4 metriä ja se on yksi Etelä-Suomen tehokkaimmista 

vesivoimalaitoksista.  

Padon nostama vesi peitti ylävirran puolen kosket alleen aina Kokemäelle saakka. Harjavallan ja Kolsin 

voimalaitosten väliin jäävän altaan pituus on 7,6 km.  Patoaltaan veden laatu syvyyssuunnassa on 

tasaista, sillä voimakkaan virtauksen takia kerrostumista ei juuri esiinny.  Kalojen kannalta veden 

happiolosuhteet ovat kaikille lajeille riittävät.  Veden sameus vaihtelee valumien mukaan. Loimijoen 

valumavedet lisäävät sateisina kausina veden sameutta. 

Vetouistelu ja muu vapapyynti ovat patoaltaan tärkeimmät pyyntitavat. Tavanomaisimmat 

saaliskalalajit ovat hauki, kirjolohi ja ahven. Vapaa-ajankalastajien mielestä kalastusta eniten haittaa 

säännöstelyn aiheuttamat vedenpinnan korkeuden vaihtelut ja vesikasvien lisääntyminen. 

 

 

Kuva 37.  
 
Harjavallan voimalaitoksen 
yläpuolella patoallas on 
syvimmillään yli 20 metriä. 
Harjavallan padon ylittää 
yksikaistainen maantie. Padon 
yläpuolella pysäköintialueen 
tuntumassa on veneiden 
laskuluiska.  
 
Valokuva: Juhani Mellanoura.  

 

 

Lisätietoa:  
 
Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 01.08.1919; Brofeldt 1938; Suvanto 1973; Jokipii 1974. Piiroinen ja 
Valkama 2006; Väisänen 2018; Ylikoski 2019. 
 
https://www.harjavalta.fi/wp-content/uploads/2020/06/Uimavesiprofiili-Kultakoukku2020.pdf 
https://www.kokemaenjoki.fi/kokemaenjoki/voimalaitokset-ja-saannostely/harjavallan-voimalaitos. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harjavallan_vanha_kirkko 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tynnyri_(mitta) 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harjavallan_vesivoimalaitos 

 

 

https://www.harjavalta.fi/wp-content/uploads/2020/06/Uimavesiprofiili-Kultakoukku2020.pdf
https://www.kokemaenjoki.fi/kokemaenjoki/voimalaitokset-ja-saannostely/harjavallan-voimalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harjavallan_vanha_kirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tynnyri_(mitta)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Harjavallan_vesivoimalaitos
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24. Lammaisten lahti 

Lammaisten lahden kupeelle ilmestyi kesällä 1347 Suomen ensimmäinen kalatoe. Turun 

piispan Ruotsista hankkimat miehet rakensivat Lammaisten pohjoispuoliselle rannalle 

uudenlaisen, Skandinaviassa käytössä olleen kalastuspadon eli tokeen. Se koostui rannalta 

jokeen kohtisuorasti rakennetuista pukkijonoista, jotka vuosittain rakennettiin ja purettiin. 

Tiettävästi kyseessä oli ensimmäinen Suomeen rakennettu lohipato.  

Tokeeseen kiinnitettiin mertoja, joista kalojen oli mahdoton päästä ulos. Kalastajat seisoivat 

patojen lippoportailla ja nostivat kaloja lipoillaan ns. lippokuopista. Erityisesti 1400-luvun 

alussa jokivarren väestön perinteinen nautintaoikeus kalastaa vapaasti omien rantojensa 

edustalla alkoi rapautua. Talonpoikien oli 1500-luvun jälkipuoliskolta lähtien luovutettava 

puolet saaliistaan kruunulle ja lisäksi kruunu otti neljänä juhlapäivänä kaiken kalan, mitä 

talonpojat kalapadoiltaan saivat. 

Lammaistenkoskessa tiedetään olleen kuusi toepaikkaa, joista neljä pystytettiin 1800-luvun 

lopulla. Tunnetuimmat olivat uoman pohjoispuolella ollut Piriläntoe eli Kruununvärkki ja 

eteläpuolinen Savikon toe. Kruunun värkki oli valtion omistama ja padon rakentamisesta 

vastasi 25 taloa, jotka korvaukseksi vapautettiin manttaaliveroon kuuluvista päivätyö- ja 

kyyditsemisrahoista. Talojen tuli pystyttää tokeet kesäkuun 12. päivään mennessä ja purkaa 

ne ennen syyskuun 8. päivää.  

 

 

Kuva 38. Savikon toe Lammaistenkosken alapäässä. Valokuva: T.H. Järvi 1914. Museoviraston kuva-

arkisto, Finna.fi. 
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Savikon toe oli talonpoikien omistuksessa ja se oli Kokemäenjoen ainoa pato, joka voitiin 

rakentaa yli joen valtaväylän. Poikkeuksellinen käytäntö juontaa Turun piispojen aikoinaan 

hankkimista oikeuksista, jotka myöhemmin siirtyivät talonpojille. Savikon toe otettiin 

käyttöön verraten myöhään, sillä kalastuspaikka syntyi 1600- luvun lopulla ja 1700-luvun 

alussa sattuneiden rajujen eteläisen jokitörmän sortumien seurauksena. Jokivirta vei 

mennessään paljon maamassaa, minkä seurauksena syntyi nykyinen Lammaisten lahti.  

Savikko-niminen toe mainitaan ensimmäisen kerran vuoden 1812 asiakirjoissa. Tokeen 

rakensivat ja sitä ylläpitivät Lammaisten kylän asukkaat, kukin manttaalinsa mukaan ja he 

jakoivat samalla perusteella puolet saaliista. Toinen puoli saaliista oli luovutettava valtiolle. 

Pyyntiaika jaettiin arvalla osakasten kesken. Samat osakkaat saivat kalastaa vain yhden 

vuorokauden kerrallaan. Hyvänä kalapäivänä tokeesta saattoi saada 80 lohta. Molemmin 

puolin Lammaisten lahden korkeita rantatöyräitä oli patokalastajien mökkejä, joissa 

eteläisestä Suomesta saakka tulleet matkalaiset poikkesivat ostamassa lohta tai siikaa. Heille 

tarjoutui myös tilaisuus maistaa kalastajien tarjoamaa siikakeittoa.  

Metsäteollisuuden nousua seurannut jokiuitto alkoi vuoden 1870 tienoilta lähtien haitata 

merkittävästi jokikalastusta. Syntyi vuosikymmenten riita, kun uiton ja kalastuksen harjoittajat 

kirjelmöivät kilpaa kuvernöörille ja senaattiin saadakseen kumpikin oikeutta toimillensa. 

Uittoyhtiö osti vuonna 1913 molemmat toepaikat hallintaansa. Lopulta tukkisumat nostivat 

tulvia rantaniityille ja uittotukkien ryske karkotti kaloja vanhoilta kutupaikoilta. 

Nykyisen Lammaisten lahden pinta-ala on noin 62 hehtaaria ja syvyys vaihtelee puolesta 

metristä enimmillään noin kolmeentoista. Se on vuosikymmenien ajan ollut tärkeä jokeen 

nousseiden, viljelytarkoituksiin pyydettyjen emokalojen pyyntipaikka.  

Nakkilan kunnan (aiemmin Ulvilan) ja Harjavallan kaupungin (aiemmin Kokemäen) raja kulkee 

vajaan neljän kilometrin matkan pitkin Lammaisten koskea ja Lammaisten lahtea siten, että 

eteläpuoli kuuluu Nakkilaan ja pohjoispuoli Harjavaltaan. Erikoiseen rajanvetoon päädyttiin 

koskipaikkaa sen alapuolista suvantoa koskevien kalastuskiistojen seurauksena. 

 

Lisätietoa:  

Uusi Suometar 30.08.1875; Lounas 16.07.1889; Lounas 02.08.1889; Työmies 19.07.1907; Järvi 1932; Brofeldt 
1938; Suvanto 1973; Sirelius 2009; Veneranta ja Harjunpää 2017. 
http://www.kalastusmuseo.fi/kalastuksenhistoriaa/historiaa.html 
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107569 
https://www.youtube.com/watch?v=iOmVvCLe4x8 
 

 
  

http://www.kalastusmuseo.fi/kalastuksenhistoriaa/historiaa.html
https://elonet.finna.fi/Record/kavi.elonet_elokuva_107569
https://www.youtube.com/watch?v=iOmVvCLe4x8
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25. Kistun virta 
 
Kokemäenjoen rantatörmä on Kistun kohdalla erityisen jyrkkä. Paikoitusalueelta rantaan 
johtaa jyrkät portaat. Kohde on Harjavallan alapuolella Lammaisten lahden tuntumassa oleva 
pieni niemi. Sen kohdalla on Nakkilan ylin koski, joka on oikeastaan mietovirtainen niva.  
Kistuun ja sen yläpuoliselle Lammaisten suvantoon kerääntyi kalojen nousuaikaan runsaasti 
kalaa.  
 
 

 
 
Kuva 39. Nakkilan kosket ry:n toteutti vuonna 2017 EU/Leader-hankeen, jolla parannettiin 

merkittävästi Nakkilan koskikalastuspaikkojen palveluita: rakennettiin useita laavuja tulipaikkoineen, 

kuivakäymälöitä, parkkipaikkoja, rappusia, veneramppeja ja polkuja. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Kalastajat ottivat keskiajan puolella käyttöön voimakkaiden koskien alapuolisiin vesiin 
soveliaita pyyntimenetelmiä. Kokemäkeläisillä oli 1300-luvulla tapana vetää nuottaa 
Lammaisten kosken tokeiden alla, koska kalat pysähtyivät tokeiden edessä ja tulivat siinä 
helposti pyytäjien saaliiksi. Kokemäenjoella otettiin käyttöön viimeistään 1340-luvulla 
uittoverkot eli kolkat, jollaisia käytettiin vanhastaan Pohjois-Saksan joilla. Kolkka oli yksi 
kokemäkeläisten harjoittamista pyyntitavoista. Kolkkaverkko oli poveton nuotta, jota 
vedettiin jokea pitkin. Kolkka saavutti suosiota, koska se ei vaatinut kovin paljoa työvoimaa. 
Sillä pyydettäessä tultiin toimeen yhdellä veneellä, eikä se ollut kudottaessa kovin 
isotöinenkään. Tornionjoella kolkka tunnettiin saaruan tai pienen kullen nimellä.  
 
Suuret siika- ja lohinuotat vaativat valmistettaessa useamman talon yhteistyötä ja toisinaan 
kalastaessa tarvittiin myös kahta venettä. Kolkkapuu oli muodoltaan nuijamainen, jolloin se 
piti verkon suorassa. Kolkkaverkolla pyydettiin yöllä niin, että potkeminen eli verkon ja 
köysien veteen heittäminen tehtiin siten että toinen siula jäi puoliksi upoksissa olevan puun 
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eli kolkan varaan. Toista siulaa pyytäjät hoitelivat veneestä käsin köyden avulla. Selkäsiulan 
annettiin virran viemänä kulkea hiukan edellä rantasiulaa. Kolkkaverkot olivat matalia, joten 
pyynti tapahtui karien niskoilla, joissa veden syvyys oli korkeintaan kaksi metriä.  
 

 
 
Kuva 40. Soutuvene, lippo ja pärekori olivat ajolippokalastuksen perustyövälineet. Valokuva: Helmi 
Virtaranta – Museovirasto, Finna.fi.  

 
Kolkkapyynti kiellettiin 1400-luvun alussa Kukonharjan ja Lammaisten kosken välisellä 
alueella. Kielloista huolimatta ulvilalaiset olivat käyneet kieltoalueella kolkkineen ja tuomittiin 
käräjillä sakkoihin. Toinen kauan sitten unohtunut pyyntitapa oli siian ja lohen 
ajolippokalastus, jota salakalastuksen luonteen mukaisesti harjoitettiin öiseen aikaan 
veneestä käsin. Venekuntaan kuului kaksi miestä, joista toinen sousi ja toinen lipposi. 
Ajolipolla kalastettiin karipaikoilta tai kivikkopohjaisilta matalikoilta. Sääntönä oli, että toinen 
omisti lipon ja toinen veneen, jolloin saalis pantiin puoliksi.  
 
Siian ja lohen ajolippokalastus oli aikoinaan ainakin osittain syrjäkylien talonpoikien 
erikoisoikeutena. Tämä oli hankalaa heidän etäisten asuinpaikkojen vuoksi, joten he 
vuokrasivat oikeutensa rantakylien torppareille. Kun ajolipoilla pyynti sittemmin kiellettiin, oli 
vuokralaisen, joka jo miespolvien oli sitä harjoittanut, vaikea siitä tyystin luopua. Sen vuoksi 
salakalastus heidän keskuudessaan jatkui 1900-luvun alkuun saakka. Ajolippokalastukseen 
lähti tavallisesti kaksi useimmiten sukulaismiestä, jotta kiinni jäätyään toimisivat yksissä 
tuumin, eivätkä oikeudessa todistaisi toisiaan vastaan. 
 
Lisätietoa:  
 
Järvi 1932; Suvanto 1973; Salminen 2007; Sirelius 2009. 
http://www.nakkilankosket.fi 
https://kesasiika.com/kalastuskulttuuri/kulle-ja-rantanuottapyynti/ 
https://youtu.be/pnalqVZ2BTc 
 

  

http://www.nakkilankosket.fi/
https://kesasiika.com/kalastuskulttuuri/kulle-ja-rantanuottapyynti/
https://youtu.be/pnalqVZ2BTc
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26. Tyni-Korte 
 
Tyni-Kortteen kosken partaalla vanhan Huovintien varressa on parkkipaikka ja laavu. Jyrkkää 
rinnettä alas johtavien portaiden alapäässä, puiden siimeksessä, on istuinpenkit. Siitä on 
erinomainen näkymä joelle, jonka virtapaikat ovat luonnontilaisena olleet monelle kalalajille 
tärkeää lisääntymisaluetta.  
 

’ 
Kuva 41. Tyni-Kortteen koskelle kulku on hyvien, mutta jyrkkien portaiden kautta rehevän 
joenreunan lehdon lävitse. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Alkuperäisen ja jo kauan sitten hävinneen Kokemäenjoen lohen suurimmat yksilöt painoivat 
parikymmentä kiloa. Lohen vuosittaisen vaelluspoikastuotannon arvioidaan olleen 1880-
luvulla Kokemäenjoen vesistössä 112 500 – 275 000 yksilöä. Harjavallan padon valmistuttua 
poikastuotanto loppui vuosikymmeniksi. Lohen luontainen lisääntyminen on 2000-luvun 
puolella käynnistynyt uudelleen.  Yksi näistä poikastuotantoalueista on kohteen tuntumassa.  
 
Vedenkorkeuden säännöstely hävitti myös taimenkannat pääuomasta. Muutamassa sivu-
uomassa niiden kannat sinnittelivät vielä pitkään. Vimpa- ja harjuskannat tuhoutuivat 1950-
luvulla ilmeisesti Harjavallan voimalaitoksen rakentamisen ja virtaamien säännöstelyn 
seurauksena.  
 
Kokemäenjoen siika on tunnetusti kookasta. Suurin emokalapyynnissä saatu on painanut 6,2 
kg. Ennen voimalaitosten rakentamista siian poikastuotannon arvellaan olleen 250 000 
yksilöä. Harjavallan padon rakentaminen esti valtaosalta siikakannoista pääsyn luonnollisille 
kutupaikoilleen, mikä romahdutti joen siikakannat. Alkuperäinen siika ei kuitenkaan 
kokonaan hävinnyt, vaan se kuti onnistuneesti joen alapuolisella osuudella ja jopa 
Reposaaren tuntumassa. 
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Kuva 42. Siian istutusmäärät vastakuoriutuneilla poikasilla jokeen ja sen suualueelle ovat nousseet ja 
olleet useina vuosina yli miljoonan yksilön. Valokuva: Pekka Salmi. 

 
Kalakantojen tilan kohentamiseksi käynnistettiin 1970-luvun puolivälissä mittavat 2-
vuotiaiden meritaimenten ja 1-kesäisten siikojen istutukset ja seuraavan vuosikymmenen 
alussa 2-vuotiaiden lohien istutustoimet. Istutusten rahoittajina olivat valtio, voimayhtiöt, 
teollisuus ja kalavedenomistajat. Istukkaat laskettiin mereen, koska lisääntymis- ja 
eloonjäämismahdollisuudet olivat pahoin saastuneessa joessa perin kehnot. Veden laadun 
kohennuttua joki-istutukset aloitettiin vasta vuoden 1995 tienoilla.  
 
Kalakantojen hoitotoimiin käytettävät varat ovat 2000 luvulla kasvaneet. Harjavallan 
voimalaitoksen kalatalousmaksuilla sekä jätevesikuormittajien sekä vapaa-ajankalastajilta 
saaduilla lupatuloilla on rahoitettu joki-istutuksia. Jokeen on istutettu muun muassa lohta, 
meritaimenta, kirjolohta, siikaa, kuhaa, harjusta ja ankeriasta.  Keväällä 2020 
Luonnonvarakeskus vapautti 6 miljoonaa vastakuoriutunutta siianpoikasta, jotka 
värimerkittiin. Merkinnän tarkoituksena on selvittää mikä osuus jokeen nousevista siioista on 
peräisin luonnonkudusta.  
 
Mittavien istutusten ansiosta joen suosio vapakalastajien keskuudessa on kasvanut 2000-
luvulla. Saalisvarmuuden kasvu ja isot saaliskalat, kuten kesällä 2019 lohensoutajien saama 
yli 18-kiloinen Perämeren istutuskantaa ollut lohi, ovat lisänneet joen vetovoimaa 
vapakalastajien keskuudessa.  
 
Lisätietoa: 
 
Mäkinen 1972; Honkasalo ym. 1991; Piiroinen ja Valkama 2006; Rannikko 2006; Puosi 2008; Veneranta ja 
Harjunpää 2017.  
http://www.nakkilankosket.fi/ 
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/538976 

  

http://www.nakkilankosket.fi/
https://jukuri.luke.fi/handle/10024/538976
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27. Pämppi 

 
Pämpin koskelle reitti ja opastetaulu löytyy Harjavallan ja Nakkilan välisen tien varresta 
(Harjavallantie 210). Siitä kävellään Nakkilan suuntaan noin 50 metriä, minkä jälkeen 
lohimerkkiviitta opastaa kulkijan jokivarteen. Hiekka- ja hiesurinteeseen kulunut polku laskee 
jyrkästi jokivarteen, missä ei ole laavua tai muita rakenteita. 
 

 
 
Huittisissa törölle on annettu nimeksi palkokala sen liereän 
ruumiin rakenteen perusteella. 

Kuva 43.  
 
Törö on virtapaikkojen tyyppilaji, 
joka kuuluu särkikaloihin. Sen on 
sanottu törröttävän pitkään 
paikallaan, mistä sen arvellaan 
saaneen nimensä. Entisaikaan siitä 
käytettiin rantatörö-nimeä ja yhä 
edelleen sen ruotsinkielinen 
lajinimi on sandkrypare. 
Molemmat nimet kertovat sen 
viihtyvän matalassa rantavedessä 
niin, että sen silmät koskevat 
ajoittain veden pintakalvoa. 
Valokuva: Lauri Urho. 

 
Koskella voi nähdä lyhyen, mutta melko korkeallakin vedellä havaittavan virtapaikan, jonka 
kalaston tyyppilajeja ovat kivisimppu, kivennuoliainen, törö ja turpa. Nakkilan koskissa 
tehtyjen sähkökoekalastusten perusteella kivisimppu on lajeista tavanomaisin. Kivisimpulla ja 
harvalukuisemmalla kivennuoliaisella on yhtäläisiä ekologiaisia ominaisuuksia. Molempia voi 
löytää kesäaikaan matalasta rantavedestä kiviä käännellen. Molemmat myös saalistavat 
hämärässä ja niiden ruokalistalla ovat pohjaeläimet, vesiperhosen ja päiväkorentojen toukat. 
Talven tullen ne siirtyvät hieman syvemmäksi.  
 
Ennen vanhaan kivisimpun uskottiin olevan mätirohmu, joka ahmii lohen mätiä. Pelko on kuitenkin 
osoittautunut aiheettomaksi. Erikoista on, että kivisimpun kutupesä on kiven alla, jonne koiras jää 
vartioimaan ja huolehtimaan jälkeläistensä hyvinvoinnista.  
 
Törön ja turpan esiintymisalue rajoittuu eteläiseen Suomeen, eikä niitä juurikaan tavata 
Kokemäenjoen vesistöä pohjoisempana. Molemmat viihtyvät ravinteikkaissa virtavesissä, missä myös 
kutevat.  Törö saalistaa mieluimmin surviaissääsken toukkia ja putkimatoja. Pienikoiseksi jäävän törön 
ekologia on heikosti tunnettu, vaikka onkijat sitä toisinaan saavat saaliiksi. Kokemäenjoessa melko 
yleisenä esiintyvää turpaa mato-onkijat saavat aika ajoin saaliiksi.  
 
Lisätietoa:  
 
Valle 1934; Koli 1990; Leppä 1998; Pennanen 1998b; Pennanen 1998c; Puosi 2008; Väisänen 2018. 
 
http://www.nakkilankosket.fi/ 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/toro 
 

 

http://www.nakkilankosket.fi/
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/toro
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28. Arantilankoski 

Arantilankoski on ollut vuosisatoja merkittävä kalastuspaikka. Vuonna 2002 Lounais-Suomen 

ympäristökeskus toteutti laajan kalataloudellisen kunnostustyön. Siinä muun muassa 

palautettiin uoman itärannan puoleiselle osalle karikko, joka reilu neljäkymmentä vuotta 

aiemmin oli poistettu tukinuiton tieltä. Samalla parannettiin virtakutuisten kalojen 

poikastuotanto- ja kasvuoloja koskialueella ja lisättiin kosken virkistyskalastuksen 

mahdollisuuksia.  

 

Kuva 44. Nykyisin Arantilankoskesta on tullut rannalta heittokalastajien ja lohen- ja meritaimenen 

soutajien tukikohta. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

Kosken etelärannalla on kunnan omistamat Lohirannan kokous- ja juhlatilat, jonka vieressä on 

iso parkkipaikka. Kosken ylittävän sillan toiselta puolen löytyy kotalaavu ja kompostikäymälä.    

Kosken etelärannalla on sijainnut Arantilan lohipato eli toe, joka mainitaan asiakirjoissa jo 

vuonna 1463. Pyyntilaitteen rakensivat Arantilan ja Tattaran kylän miehet. Saaliina olivat lohi 

ja siika. Saaliista puolet sai Arantilan kylän Pohjalan rälssitila, neljäsosa tuli Tattaran kylän 

talollisille ja Ryssän tilan omistajalle ja valtiolle niin ikää neljäsosa. Arantilan tokeissa käytettiin 

vielä 1900-luvun alussa vanhanaikaisia jykeviä lohimertoja, kun taas monissa muissa tokeissa 

kalastuksessa käytettiin pääasiassa lippoa tai lankamertaa eli ruonaa. Artantilankosken lipeillä 

harjoitettiin myös sekakalan pyyntiä pienemmissä tokeissa eli ns. mertapukeissa.  

Toepyynnin aikakaudella lohella oli monenlaisia nimityksiä. Toukolohi oli muodoltaan muita 

lohia suikeampi ja sen selkä oli tavallista tummempi. Sitä saatiin saaliiksi kesäkuulta heinäkuun 

puolelle. Kesälohi, jota pidettiin maukkaimpana, oli tanakka ja kaikkein kookkain. Se oli 

väriltään vaalean punainen ja aivan vähän pilkutettu. Sitä saatiin saaliiksi runsaimmin 

heinäkuun lopulla. Pohjalainen, joka oli puolestaan lyhyt ja paksu, oli lihavin, mutta maultaan 

huonoin lohi. Sen lihan sanottiin olevan pehmeätä ja näljäkästä. Touko- ja kesälohen sanottiin 
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syksyn tullen laihtuvan ja lihan käyvän huonon makuiseksi. Silloin niitä alettiin kutsua 

nahkalohiksi ja usein myös koukkulohiksi. Etenkin koirasta kutsuttiin koukkuloheksi, koska sillä 

oli suurempi leukakoukku.  

Nykyisin joessa esiintyvillä lohilla on tyystin erilaisia nimiä. Yhden vuoden meressä ollutta 

nousukalaa sanotaan titiksi. Kaksi vuotta meressä ollutta sanotaan lohijalaksi. Isomukseksi 

kutsutaan reilusti yli kymppikiloista, kolmen merivuoden kalaa. Kudun lähestyessä 

väkäleukaiseksi muuttunutta lohta sanotaan kojamoksi ja joessa kutenutta laihaa lohta 

talvikoksi.  

 

Kuva 45. Lohi on Arantilan koskella tavoiteltu saalis. Valokuva: Jouni Lindström. 

Lähes sata vuotta sitten Arantilankoskessa on uinut tavanomaisesta lohta muistuttavia, 

ruumiiltaan totuttua korkeampia kaloja. Ne olivat kuningaslohia, jonka tarina alkoi vuonna 

1932 Oregonissa. Suomalaiset siirtolaiset olivat nähneet siellä komean lohen ja sen pyyntiin 

perustuvan laajan kalateollisuuden. He päättivät lahjoittaa Suomeen hedelmöitettyjä 

kuningaslohen mätimunia. Niitä tuotiin maahamme vuosina 1930-luvun puolivälissä yhteensä 

650 000 kappaletta. Osa mädistä kuoriutuneista poikasista istutettiin Kokemäenjokeen. 

Kuningaslohia saatiin merialueelta ja joesta kaikkiaan vähän yli sata ja niiden paino vaihteli 1,5 

ja 6,3 kg:n välillä. Pysyvää ja lisääntyvää kantaa kuningaslohesta ei muodostunut. 

 

Lisätietoa:  

Lähteenoja 1886; Jokipii 1974; Koli 1990; Rannikko 2006. 
 
http://www.nakkilankosket.fi 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/lohi 
https://www.youtube.com/watch?v=qPHDCfAsy8c 
 

http://www.nakkilankosket.fi/
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/lohi
https://www.youtube.com/watch?v=qPHDCfAsy8c
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29. Anolan apajat 
 
Anolan kartanon vuosisatojen ajan harjoittama kalastus oli olennainen osa Kokemäenjoen 
elämää. Kartanon lähistön kalavesien, kuten Kirkkoluodon ja Liikistön salmen, 
nautintaoikeudet kuuluivat 1300-luvulla Turun piispalle. Yksi tärkeistä saaliskohteista oli silli, 
sillä keskiajan lopulla sillin tiedetään nousseen Kirkkosaaren ohi Anolan kartanon kohdalle.  
 

 

Kuva 46.  
 
Anolan kartanoa ympäröi 
monimuotoinen vanhojen 
puiden muodostama puisto. 
Kartano on yksityisen 
omistuksessa, joten sitä voidaan 
ihailla vain maantien varresta.  
 
Valokuva. Lasse Lovén. 

 

 
Siihen aikaan silliä pidettiin omana lajinaan, mutta nykytietämyksen mukaan se oli eräs 
kevätkutuisen silakan muoto, joka toisin kuin silakka nousi mieluusti kudulle perimmäiseen 
jokisuistoon ja jopa jokiuomaan saakka. Anolan kartano joutui monesti ratkomaan joen 
rannat omistavan kirkon sekä Kokemäen ja Ulvilan kalamiesten keskinäisiä selkkauksia. 
Talonpoikien kalastusoikeudet lopetettiin kuningas Erik Pommerilaisen ollessa vallassa (vv. 
1412–1439).  
 
Sittemmin kruunu lahjoitti kalastusoikeuksia niin kuin se lahjoitti maata ansioituneille 
palvelijoilleen. Anolan ja Sonnäsin (Sunniemen) aateliskartanoille kuuluikin huomattavia 
kalastuspaikkoja. Niinpä Anolan kartanon säteritila sai 1400-luvulla oikeuden kalastaa 
Lammaisten kylän kohdalla olevassa Köönikan tokeessa kahtena päivänä viikossa. Maan 
kohotessa Anolan kartanon lampuodit joutuivat ulottamaan sillinpyyntinsä 1600-luvulla 
ahlaislaisten vesiin, joiden kanssa tiedetään syntyneen kalastuskiistoja. Siihen aikaan siika ja 
lohi olivat silliäkin tärkeämpiä saaliskohteita.  
 
Lammaisten kosken kalastusoikeus säilyi Anolalla vuoteen 1804 saakka, jolloin kartano myi osuutensa. 
Anolan kartanoon kuului 1800-luvulla kaksi nuotta-apajaa. Toinen oli Moukku-niminen, joka sijaitsi 
nykyisen Friitalan sillasta alajuoksun suuntaan lähes pari kilometriä, joen etelärannalla. Apajapaikan 
omistivat kartano ja Uotilan talo yhteisesti. Toinen Anolan kartanoon kuulunut kalastuspaikka oli 
Kirkkosaaren eteläpuolinen Ruhaden nuotta-apaja, joka sijaitsi Ruhaden kylän kohdalla joen 
etelärannalla. Kalastuksesta vastasi siellä kolme Anolan kartanoon kuuluvaa rälssitilaa. Tämän nuotta-
apajan otti 1700-luvun lopulla käyttöön Anolan kartanon silloinen omistaja asessori Beckman. Anolan 
kartanon omaa nuottaa vedettiin Ruhaden apajalla koko 1800-luvun. 
 
Lisätietoa:  
Satakunta 15.7. 1876; Satakunta 15.11.1898; Linnainmaa 1911; Melander 1932; Brofeldt 1938; Salminen 2007. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Anolan_kartano 
https://www.youtube.com/watch?v=kS-K8OuxUqA 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Anolan_kartano
https://www.youtube.com/watch?v=kS-K8OuxUqA
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30. Ruskilankoski 
 
Ruskilankosken pysäköintipaikalla on kohteesta kertova infotaulu. Polunvarren 
näköalapaikalle johtaa noin 200 metrin pituinen leveä polku komeaa männikköä kasvavan 
luonnonsuojelualueen läpi. Luonnon muovaama näköalapaikka on eroosiorinteessä 
jokivarressa. Näköalapaikan reuna on vuosikymmenten saatossa sortunut toistuvasti, joten 
reunalla kävelemistä ei suositella. Näköalapaikalta johtaa kalastajien suosima jyrkkä polku 
jokivarteen ja sen keskellä olevaan pieneen saareen, jossa on laavu ja tulentekopaikka. Tulva-
aikana saareen ei pääse.    
 
Entisaikaan Ruskilankoski tunnettiin nahkiaisen toekalastuksesta.  Nahkiainen on erikoinen 
ympyräsuinen leuaton kalalaji, joka loisena tarraa elävään kalaan kiinni ja raastaa sen ihon 
rikki hampaillaan. Sitten se imee kalan verta ja syö sen lihaa, kunnes on kylläinen. 
 

 
 
Kuva 47. Nahkiaista on kalastettu Ruskilan kylässä ainakin jo 1500-luvulla. Nahkiainen ei kuulu 
kaloihin vaan ympyräsuisiin, jolla on imukuppimainen suu. Kutunousu jokiin tapahtuu yleensä elo-
syyskuulla, vaikka itse kutu tapahtuu vasta toukokuussa. Valokuva: Juhani Mellanoura.  
 

Ruskilan tokeet sijaitsivat heti kosken yläpuolella joen etelärannalla. Toerakennelma jakautui 
neljään osaan. Ylävirran puolella oli suojatoe, jolla ei kalastettu, vaan sillä vaimennettiin virran 
voimakkuutta. Suojatokeeseen vasten joen virtausta kiinnitettiin tiivis puumatto eli kiita. Se 
tehtiin pystyyn rinnakkain asetetuista mäntyrangoista, jotka sidottiin toisiinsa vaakasuoraan 
asetetuilla koivuvitsaksilla. Suojatokeen alapuolella oli kruvarintoe. Nimi juontaa alkunsa 
krouvareihin eli kapakoitsijoihin, jotka kävivät tokeilla vaihtamassa kaloja viinaan. Seuraavana 
alajuoksulle päin oli karitoe, joka oli rakennettu koskessa olevaan karikkoon. Alimpana oli 
alinen toe.  
 
Nahkiaistokeiden kalastusoikeus oli Ruskilassa jaettu neljälle talolle, joiden vastuulla oli 
vuosittain hankkia puutavara tokeiden rakennusmateriaaliksi. Tokeiden rakentamiseen 
osallistuneilla torppareilla ja mäkitupalaisilla oli kullakin oikeus toekalastukseen kymmenellä 
mertasijalla. Kahdella yhteisellä padolla oli vuorokäyttö niin, että kylän kaikilla talollisilla oli 
padoissa samanaikaisesti mertoja, joita kullakin osuutensa mukaisesti, jotka päivittäin 
siirrettiin ”askelta edemmäksi” eli kaikki joutuivat vuoron mukaan kalastamaan kaikissa 
mertapaikoissa elokuun puolivälistä jäiden tuloon saakka. Merrat laskettiin illalla, koettiin 
aamulla ja kuivattiin padon päällä aamulla. Nahkiaisia kalastettaessa kuului papille yhden 
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aamun saalis vuodessa. Siika- ja lohikalastuksessa joka kymmenes aamu oli ”papin aamu”. 
Käytännössä pappi kuitenkin vuokrasi tämän kalastusoikeutensa muille.  
 

 
 
Kuva 48. Ruskilan kosken tokeiden sijainti kosken eteläreunassa. Piirros: Berndt Ekqvist 1844. 

 
1900-luvun alussa valtaosa Kokemäenjoen 200 000 nahkiaisen saaliista kalastettiin 
nimenomaan Ruskilankoskesta. Erityisesti toisen maailmansodan jälkeen saaliit alkoivat 
vähitellen laskea niin, että toekalastus hiipui 1960-luvun kuluessa. Nahkiaiskadon 
ensisijaiseksi syyksi on arveltu Harjavallan voimalan lyhytaikaissäännöstelyä, mikä kulutti ja 
huuhtoi virran mukana nahkiaisen toukille sopivat hietapohjat. Toisena nahkiaiskantojen 
taantumisen syynä on pidetty teollisuuden päästöjä. Nahkiaisesta on tullut monella tapaa 
satakuntalaisille merkittävä. Se on nimetty Satakunnan maakuntakalalajiksi. Nakkilan 
vaakunassa on sinisessä kentässä kultainen palkki, jossa on musta nahkiainen. 
 
  
Lisätietoa:  
Virtanen, E. A. 1949; Honkasalo ym. 1991; Ylikoski 2014. 
http://www.nakkilankosket.fi/ 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leuattomat_selk%C3%A4rankaiset 
https://youtu.be/GE8650wJiXY 

  

http://www.nakkilankosket.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leuattomat_selk%25C3%25A4rankaiset


52 

 

31. Napa-apaja 
 
Ulvilan Naparanta sijaitsee Friitalan sillan pielessä. Kaupunki on kunnostanut sinne 
parkkipaikan, uimarannan, leikkipuiston, matonpesupaikan, venelaiturit ja laavun. Siellä on 
myös joesta kertova infotaulu. Naparanta on viime vuosina ollut monien Kokemäenjokeen 
jokeen liittyvien tapahtumien toteutuspaikka alkaen historiallisista hansa-näytöksistä ja 
päätyen jokisuiston kaljakelluntaan. Napa-apaja- nimen arvellaan saaneen alkunsa jo 
keskiajalla, jolloin siinä oli Kokemäen Nappa eli Nappari- nimisen talon tärkeä apajapaikka. 
 
Ulvilassa oli vielä maailmansotien välisenä aikana kuusi lohen ja siianpyyntiin tarkoitettua 
apajapaikkaa. Friitalan kylän Napa-apaja käsitti kolme apajapaikkaa. Kaksi alinta apajapaikkaa 
sijaitsi Isokartanon ja ylin Ulvilan pappilan tilusten kohdalla. 
 

 
 
Kuva 49. Napa-apajan kalastuspaikka oli joen pohjoispuoleisella rannalla, jota kuvan mies tähyilee 
Ulvilassa vuonna 1914. Friitalan puolelta kuljettiin Ulvilan Vanhakylän puolelle pääasiassa veneellä. 
Valokuva: T.H. Järvi – Museovirasto, Finna.fi. 

 
Asiakirjoissa Napa-apajista on mainintoja jo 1600-luvun puolella. Alkujaan nämä nuotta-
apajat kuuluivat valtiolle ja se mainitaan omistajaksi vielä vuonna 1770. Sittemmin Ulvilan 
kirkonkylän Isokartanon ja Strömnäsin eli Trumetarin rusthollit kantatilat hankkivat 
apajapaikan omistusoikeuden. Tilojen työväestö, jotka olivat friitalalaisia, vastasivat 
kalastuksesta.  
 
Vielä 1800-luvun alkupuoliskolla Ulvilassa, kuten koko Kokemäenjoella, nuottaa vedettiin 
jäiden lähdöstä myöhäissyksyyn saakka. Siihen aikaan kalastuksessa tunnettiin kolme jaksoa: 
kevätveto, joka kesti noin juhannukseen asti, minkä jälkeen alkoi kruununveto kestäen 
syyskuun 20. päivään. Tämän ajankohdan jälkeen alkoi syysveto. Nuottaa vedettiin yli joen 
melkein rannasta rantaan. Huoli lohi- ja siikakantojen ehtymisestä pakotti 
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kalastusviranomaiset säätelemään jokikalastusta. 1860-luvulla kevät- ja syysveto kiellettiin 
tykkänään ja kruunun vetoaikaa lyhennettiin niin, että nuotalla voitiin kalastaa juhannuksesta 
syyskuun ensimmäiseen päivään.  
 
Nimismiehen määräyksestä lähelle keskiuomaa juntattiin paaluja, jotka rajoittivat nuotan 
vedon rannan tuntumaan, sillä virran toinen puoli virrasta oli jätettävä kaloille vapaaksi. 
Nuotat olivat noin 90 metrin pituisia ja perästään 5–7 metrin syvyisiä. Yötä päivää 
kestäneeseen nuotanvetoon osallistui kolme miestä. Nuotan toista päätä piti maamies 
paikallaan vyötärölleen sidotun köyden avulla ja nuotan toisen pään souti venemies 
vastarannan kautta kiertäen maamiehen luokse. Kierroksen jälkeen molemmat vetivät 
nuotan ylös yhteisvoimin.  
 

 
 
Kuva 50. Ulvilan Napa-apajat joen Vanhakylän puoleisella rannalla. Kartassa on esitetty myös joen 
syvyysmittausten havainnot ilmeisesti jalkoina. Piirros: Berndt Ekqvist 1844. 

 
Parisataa vuotta sitten Ulvilan apajilta pyydetyt lohet päätyivät pääasiassa Turkuun ja 
Helsinkiin. Satakunta vuotta sitten, jolloin saaliit olivat enää murto-osa aiemmasta, kalat 
myytiin Poriin. Sunnuntaisin kerääntyi paljon yleisöä katselemaan nuotanvetoa, jolloin 
kalastajat järjestivät usein rannan yleisölle tapahtumia eli ”kalapaaleja”. Silloin keitettiin 
kalasoppaa, paistettiin ja kraavattiin kaloja. Viimeiset hyvät lohi- ja siikasaaliit saatiin 1920-
luvun puolivälin tienoilla, jolloin saatiin yhdellä vedolla noin 25 siikaa, parhaan päiväsaaliin 
ollessa 105 siikaa.  Napan apajapaikasta saatiin vielä kesällä 1925 runsaasti lohia ja saalis oli 
suurempi kuin monina edeltäneinä vuosina. Nuottaa vedettiin viimeisen kerran toisen 
maailmansodan jälkeisinä vuosina. Tiukentuneiden kalastusrajoitusten takia nuotanvetoon 
tarvittiin erikoislupa, mikä silloin heltisi elintarvikepulan varjolla. 
 
Lisätietoa:  
 
Satakunta 15.7. 1876; Länsi-Suomi 27.06.1914; Maaseudun Tulevaisuus 28.07.1925; Å-ll, A. 1932; Brofeldt 
1938; Jokipii 1974; Ylikoski 2019b. 
http://www.kokemaenjokiopas.fi/#naparanta_hansa 
  

http://www.kokemaenjokiopas.fi/#naparanta_hansa
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32. Harjunpäänjoki 
 

Harjunpäänjoki saa alkunsa Joutsijärvestä, josta se virtaa ensin Joutsijokena sitten 
Kullaanjokena ja Kaasmarkunjokena ja lopuksi Harjunpäänjokena, joka yhtyy 
Kokemäenjokeen Porin kohdalla. Harjunpäänjoki on ainoa Kokemäenjoen sivu-uoma, jonne 
mereltä kutuvaellukselle nousevilla taimenilla, lohilla ja vaellussiioilla on vapaa kulkuyhteys. 
Harjunpäänjoessa sijaitsevat Kokemäenjoen lähes ainoat uhanalaisen meritaimenen 
poikastuotantoalueet.  
 

 
 
Kuva 51. Harjunpääjoen alin koski on Holminkoski. Koskessa on aikoinaan ollut myllypato, mikä 
rikkoutui vuonna 1962. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Kalatalousviranomaiset ovat jo vuosikymmenien ajan pitäneet mahdollisena kohottaa 
Harjunpäänjoen kalataloudellista arvoa merkittävästi. Lukuisilla hankkeilla on pyritty 
parantamaan Harjunpääjoen ja sen sivu-uomien virtapaikkoja luonnontilaa vastaaviksi, 
kaloille suotuisiksi lisääntymisen ja poikasten kasvun kannalta. Kalakantoja on erityisesti 
2000-luvulla pyritty vahvistamaan istutuksin: jokeen ja sen sivu-uomiin on istutettu vuosittain 
kymmeniätuhansia Isojoen kantaa olevia taimenen poikasta. Lisäksi vapakalastajat ovat 
siirtäneet Nakkilan koskilta pyydettyjä emokaloja Harjunpäänjokeen. Taimenen lisäksi jokeen 
on istutettu vaellussiian poikasia.  
 
Koskikunnostusten ansiosta Harjunpäänjokeen nousevien taimenten lukumäärä on 
merkittävästi noussut ja sähkökoekalastuksissa joesta on saatu runsaasti taimenen poikasia. 
Joki määriteltiin vuonna 2003 lohi- ja siikapitoiseksi vesistöksi, jonka koski- ja virtapaikoissa 
onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus on kielletty. Harjunpäänjoki on myös nahkiaisen 
lisääntymisen kannalta Kokemäenjokea parempi. Vedenkorkeuden säännöstelystä ei ole 
pääuoman tavoin haittaa ja lisäksi lisääntymisen kannalta tärkeä pohjasedimenttien laatu on 
parempi kuin Kokemäenjoessa. 
 
Lisätietoa:  
Rannikko 2006; Piiroinen ja Valkama 2006; Rannikko 2010; Moisio 2015. 
https://ahven.net/artikkeli/2020/01/20/kosket-kuntoon-talkoilla/ 

https://ahven.net/artikkeli/2020/01/20/kosket-kuntoon-talkoilla/
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33. Sampikuja 

 
Sampikuja on Kokemäenjoen vartta kulkevan Sunniementien jatke. Tienviitasta noin 
kolmenkymmentä metriä ylävirran suuntaan päättyy yleinen tie ja siinä on myös paikka mihin 
voi auton pysäköidä. Sunniemen kala-apajalla on mielenkiintoinen historia suurten ja 
erikoisten kalansaaliiden pyydystämisessä. 
 

 

Kuva 52.  
Sampikujan nimi liittyy hieman yläjuoksun suuntaan 
olevaan Sunniemen kartanon nuotta-apajapaikkaan, 
mistä tiedetään aikojen saatossa saadun saaliiksi 
ainakin kaksi sampea.  
Valokuva: Lasse Lovén. 

 
 

 

Kuva 53.  
 
Kalakauppias Otto Lindén (oik,), Kokemäenjoesta 
22.6.1914 pyydystetty sinisampi ja kalastaryhmän 
vetäjä Väinö Leino (vas.) poseeraavat Porin 
Kalarannassa kalakauppiaan aitan ovensuussa.  
 
Sampi oli 2,65 metrin ja 152 kilon painoinen 
jättiläinen, joka yhä edelleen on ylivoimaisesti suurin 
Suomen vesistä pyydetty kala. Sampi kuljetettiin 
veneellä kaupungin rantaan ja siitä kärryillä Porin 
torille. Torilla kala oli näytillä pari-kolme päivää. Kalan 
osti kalakauppias K. O. Linden Porista maksaen siitä 
kaksi markkaa kilolta eli 304 mk. Siihen aikaan siian 
kilohinta torimyynnissä oli samaa suuruusluokkaa. 
Sampi toimitettiin lopulta Pietariin, mutta se pilaantui 
matkan aikana.  
Valokuva: John Englund - Satakunnan Museon kuva-
arkisto. 

 
Vuoden 1914 sammen mäti oli pienirakeista ja kypsymätöntä ja siksi lähes arvotonta. Sen 
sijaan toukokuussa 1895 samaiselta apajapaikalta saadun kaksimetrisen ja 67 kiloisen 
sammen mäti oli kypsää. Koska viidennes kutukypsän kalan painosta on mätiä, saatiin siitä 
reilu kymmenen kiloa arvokasta ja himoittua kaviaaria, jonka kerrotaan päätyneen kalan 
ostaneiden porilaisten herrojen herkkupöytään. Suomen rannikkovesillä sampea, joka on 
ainoa Itämeren alkuperäinen sampilaji, esiintyi 1930-luvulle saakka satunnaisesti. Sampi 
lisääntyi Itämeren eteläosiin laskevissa joissa, mutta se hävisi Itämeren kalastosta melko pian 
toisen maailmansodan jälkeen kutujokien rakentamisen, likaantumisen ja runsaan pyynnin 
takia. 
 
Lisätietoa: Hämäläinen 29.06.1895; Länsi-Suomi 27.06.1914; Suomen kalastuslehti 1923 nro 2; Koli 1990. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sampi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sampi
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34. Lukkarinsannan apaja 
 
Yksi Ulvilan ja Porin seitsemästä nuotta-apajasta oli Lukkarinsannassa, nykyisen Porin 
alueella. Kalastuspaikat olivat joen etelärannalla maantiesillasta alajuoksun suuntaan. Vielä 
maailmansotien välisenä aikana kahdessa eli ylimmässä ja alimmassa apajapaikassa kiskottiin 
nuottaa Lukkarinsannan puoleiselle rannalle. Apajapaikat olivat kalastukseen sopivia, koska 
sillä kohtaa joessa oli tasaisesti virtaavaa vettä ja joen pohja oli tasainen.  
 

 
 
Kuva 54. Parhaimmat näkymät Lukkarinsannan apajalle on joen vastarannalta 
Rantakartanon parkkialueen tuntumasta (kuvassa sillan vasemman pään takana). Valokuva: Juhani 
Mellanoura. 

 
 
Vuonna 1593 vietiin Porista Saksaan 58 tynnyriä lohta, joista valtaosan on täytynyt olla 
Lukkarinsannasta. Kalastuspaikka kuului kruunulle. Sen kalastusoikeudet myytiin 
huutokaupalla. Hyvien saaliiden vuoksi kalastusoikeuden hankkinut joutui maksamaan 
huomattavan korkeaa vuokraa.  
 
Lohenkalastuksen merkitystä 1500-luvulla kuvaa se, että myllyjen käyttö ja rannoilla 
huuteleminen kruunun kalastuksen aikana oli kiellettyä. Pelättiinpä Porin kirkonkellojen 
soitonkin häiritsevän lohen nousua jokeen ja kerrotaan Juhana III:n kieltäneen jopa nopean 
soutamisen joessa. Jo 1600-luvulla lohisaaliit heikkenivät. Syyksi arveltiin jokisuun 
madaltumista, jokivarsiasutuksen lisääntymistä, uudisraivausta, metsien hakkuita ja koskien 
perkuuta. Siitä huolimatta vielä 1800-luvulla Lukkarinsannan apajapaikasta nousi ajoittain 
kelpo lohi- ja siikasaaliita.  
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Kuva 55. Kokemäenjoen apajapaikoista Lukkarinsanta oli ylivoimaisesti tuottoisin 1900-luvun alussa. 
Valokuva: Kuvaaja tuntematon. Museovirasto, historian kuvakokoelma. Finna.fi.  

 
Viisivuotiskautena 1883–1887 vuosittainen Lukkarinsannan nuottasaalis oli keskimäärin 1072 
lohta, mutta vuosina 1921–1925 enää keskimäärin 383 lohta. Vuosina 1931–1935 vuotuinen 
saalis oli enää keskimäärin 122 lohta. Saaliiksi saatiin monilukuisesti enemmän siikoja: 1880-
luvulla 200–300 siian päiväsaaliit eivät olleet kovin harvinaisia. Lukkarinsannan apajan 
siikasaalis ei 1900-luvun puolella vähentynyt yhtä selvästi kuin lohisaalis. Reilu sata vuotta 
sitten tapahtuneen nopean lohenkalastuksen vähenemisen ja lopulta päättymisen katsotaan 
johtuneen jokivarren teollistumisesta, jonka haitallinen vaikutus perustui lähinnä uittoihin, 
vettä pilaaviin jätteisiin ja joen patoamiseen. 
 
Lisätietoa:  
 
Satakunta 11.06.1892; Satakunta 27.01.1912; Lalli 26.03.1929; Brofeldt 1938; Säntti 1952; Jokipii 1974. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lukkarinsanta 
https://www.visitpori.fi/rantakartano-2706 

  

https://www.visitpori.fi/rantakartano-2706
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35. Makholman kulmakunta 
 
1800-luvun lopulla Makholmaan syntyi kalastajien yhteinen merituulilta suojainen satamapaikka, 
jossa on yhä jäljellä lähes kymmenkunta ”rantapuaria” eli pyydysvajaa. Rannalta näkyy mm. Säpin 
majakkasaari, jonne Makholmasta on matkaa linnuntietä 11 km. Makholman rakennuksissa näkyvät 
kaikki aikakaudet 1800-luvulta nykypäivään. Kulmakunnan keskustan maamerkkinä on jämerä 
kivinavetta ”Tallinpää” ja sen läheisyydessä oleva vanha mänty. Siinä on myös kylän ilmoitustaulu, 
linja-autopysäkki ja kauppa-auton pysähdyspaikka. Rannassa on aikoinaan ollut puuvillaverkkojen 
kuivaukseen tarkoitettuja verkkojen kuivaustelineitä, varppeita, mutta nailonin ja monofiiliverkkojen 
yleistyttyä 1960-luvulla ne ovat hävinneet. Kalasatama ja sinne johtava tie ovat yksityistä aluetta, 
jonne ei ole mahdollista mennä autolla ajaen jokamiehenoikeudella. 

 

 

Kuva 56.   
 
Makholman keskustassa on 
komea kivinavetta ”Tallinpää”. 
Kulmakunnan satama on 
yksityistä aluetta, jonne autolla 
ajo on kielletty.  
 
Valokuva: Jan Eerala. 

 

 
Etenkin maailmansodan sotien välisenä aikana ja aina 1980-luvulle saakka Makholman edustalla 
aukeavalla Viasveden lahdella kalastettiin silakkaa verkoilla. Kuitenkin siiankalastajia liikkui vesillä 
silakankalastajia monin verroin enemmän. Saaliit olivat hyviä ja siiasta maksettiin hyvää hintaa. 
Kaupallista kalastusta harjoitettiin pääasiassa keväällä ja kesällä, jolloin silakka ja siika uivat lähivesille.  
Avoimen ulkomeren partaalla oleva matala lahti on altis vallitseville etelä- ja lounaistuulille ja siksi 
etenkin syksyiset tuulet ovat aiheuttaneet kalastajille lukuisia vaaratilanteita ja aiheuttaneet 
pyydysmenetyksiä. 
 

 

Kuva 57.  
Makholman kalastajilla oli   
toistakymmentä kalamajaa 
Makholman ja Säpin puolivälissä 
olevilla Räyhien luodoilla 
Viasvedenlahdella. Räyhät 
kuuluvat nyt Selkämeren 
kansallispuistoon ja kalamajat 
ovat sieltä hävinneet muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta. 
Selkämeren kansallispuiston 
ystävät ry auttaa talkoohengessä 
metsähallitusta Idän Räyhän 
kalamajan hoidossa. 
Valokuva: Jan Eerala. 
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Makholman kalastajat olivat aikoinaan tunnettuja Porin torilla. He myivät pärekoreistaan siikaa, 
vimpaa, haukia ja silakkaa. Nykyisin Makholman kalastus on pääasiassa harrastuspohjaista, vaikka 
tarinat vanhoista kalamiehistä ja naisista vielä elävät muisteluissa. 

 
Vuosituhannen vaihteen tienoilta lähtien tapahtunut hylje- ja merimetsokantojen vahvistuminen on 

verottanut eniten verkkokalastajien saaliita, karkottanut kaloja ja aiheuttanut pyydysvahinkoja. 

Hylkeen vaikutukset kalastukseen ja kalakantoihin ovat selvästi merimetsoa tuntuvammat. Toistuvien 

pyydysvahinkojen ja saalisvaurioiden takia kalastajien kalastuspäivät ovat vähentyneet. Koska verkko 

on perinteisesti ollut Makholman kylässä kaupallista kalastusta harjoittaneiden liki ainoa 

pyyntimenetelmä, kalastus on jäänyt lähinnä eläkeläisten harrastukseksi. Hylkeitä voi nähdä 

Viasvedenlahdella lähes koko avovesikauden. Lähinnä vain alkukesällä, jolloin on karvanvaihtoaika, 

niitä ei erityisemmin esiinny, sillä ne ovat siirtyneet lähinnä Selkämeren eteläosan 

karvanvaihtoluodoille. Merimetsoja, jonka lähimmät pesimäkoloniat ovat Luvian saaristossa, esiintyy 

eniten touko-elokuulla. 

 

Kuva 58.  
 
Makholmasta vuonna 1942 
löydetty Sinivalaan nikama on 
tallella Helsingin Yliopiston 
eläinmuseossa.  
 
Valokuva: Kristiina 
Mannermaa/HY:n eläinmuseo. 

 

 

Makholman maapuolen Kluuvista löytyi vuonna 1942 maanviljelijä Vilho Jokisen pellosta ojan 
kaivuun yhteydessä kaksi sinivalaan selkänikamaa. Ne olivat isojen kivenjärkäleiden kokoisia.  
Nikamien iäksi määritettiin lähes 1000 vuotta. Valaan nikamien alkuperä on jäänyt 
mielikuvitusta kiehtovaksi mysteerioksi. Tiedetään, että Suomenlahdella ja varmaan myös 
Selkämerellä on vieraillut silloin tällöin valaita, myös parinkymmenen metrin mittaisia 
sinivalaita. Nikamia säilytetään Helsingin Eläintieteellisessä Museossa, jossa niitä voi käydä 
ihailemassa. 
 
Lisätietoa:  
 
Leppänen 1950; Makholman kiinteistöyhdistys ry. 2011; Svels ym. 2019.  
https://balticfisheries.com/ 
https://docplayer.fi/11770043-Ammattikalastus-ja-merimetso.html; 
https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/jattilaisen_jaljilla 
http://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/Selkameripankki/HaastattelutMakholmankalastajat.pdf 
https://drive.google.com/file/d/0B-3BJP1rifMUeUJHQ2dsU2ZmVVk/view 
http://www.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/kylat/kylat/pori/makholma 
https://tiedetuubi.fi/suomalaisen-sinivalaan-tarina 

https://balticfisheries.com/
https://docplayer.fi/11770043-Ammattikalastus-ja-merimetso.html
https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/jattilaisen_jaljilla
http://www.selkamerenystavat.fi/joomla/images/Datat/Selkameripankki/HaastattelutMakholmankalastajat.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-3BJP1rifMUeUJHQ2dsU2ZmVVk/view
http://www.karhuseutu.fi/leader_karhuseutu/kylat/kylat/pori/makholma
https://tiedetuubi.fi/suomalaisen-sinivalaan-tarina
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36. Preiviikin kalaranta 
 
Preiviikin kalaranta on kyläläisten suosima kohtaamispaikka, jossa käydään uimassa, 
paistetaan makkaraa, ongitaan, tarkkaillaan merta ja kiikaroidaan lintuja. Rannassa on reilusti 
yli parikymmentä kalastajien pyydysvajaa, joista pääosa on rakennettu toisen maailmansodan 
jälkeisinä vuosina, jolloin siikasaaliit olivat vielä hyviä ja kalalla melkoinen kysyntä. 
Kalarannassa on myös kyläläisten pieni venesatama, jonka omistaa jakamaton osakaskunta. 
Kalarannan hoidosta vastaavat Preiviikin Kalastajainseura ja Preiviikin Kiinteistöyhdistys. 
Kalasatama ja sinne johtava tie ovat yksityistä aluetta, jonne ei ole mahdollista mennä autolla 
ajaen jokamiehenoikeudella. 
 

 
Kuva 59. Preiviikin kalasatama mataloituu hyvää vauhtia. Kalasatama ja sinne johtava tie ovat 
yksityistä aluetta, jonne ei ole lupa ajaa autolla. Valokuva: Juhani Mellanoura. 
  

Preiviikin kalastajat ovat vuosisatojen saatossa kunnostautuneet nimenomaan 
siiankalastajina, sillä Preiviikin lahden suulla, erityisesti Yyterin hiekkarannan tuntumassa on 
aikoinaan ollut karisiialle soveliaita kutupaikkoja. Tunnetuin pyyntipaikka oli Munakari, joka 
on Yyterin hiekkarannan eteläisessä kolkassa oleva pikku saari. Se on Porin kaupungin 
omistuksessa ja rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla. Selkämeren Ystävien yhdistys on 
esittänyt kaupungille, että saari liitettäisiin Selkämeren kansallispuistoon. Tällöin 
kansainvälisesti arvostetulle kansallispuistolle tulisi Yyterin rannan läheisyyteen tunnistettava 
merellinen maisemakohde. 
 
Pikkuverkot eli matalat siian kalastukseen tarkoitetut pohjaverkot yleistyivät 1930-luvun 
alkupuolella. Kymmenet kalastajat laskivat Munakarin tuntumaan 35-38 mm:n silmäkoon ja 
1,5 metrin syvyisiä pohjaverkkoja. Siika oli kooltaan niin pientä, että kilon saalis käsitti 
tavallisesti kolmesta neljään siikaa. Preiviikin lahden suojissa karisiikaa kalastettiin myös 
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siikarysillä. Erityisen hyvä pyyntipaikka oli Sannannokassa. Kudun jälkeen siika vetäytyi 
Sannannokan eteläpuolella olevaan Simppu-nimiseen syvänteeseen, missä sen kalastusta 
pohjaverkoilla jatkettiin jäältä käsin kevättalveen saakka. Vielä toisen maailmansodan 
jälkeisinä vuosina jään alta tapahtuneen verkkopyynnin päiväsaalis saattoi olla yli sata 
siikakiloa. Siikasaaliit alkoivat 1950-luvulla huveta, siitäkin huolimatta, että verkkojen 
materiaali muuttui puuvillasta monofiiliksi. 
 
Seuraavan vuosikymmenen aikana kudulle nousevat siiat kävivät entistä harvinaisemmiksi ja 
kutupyynti loppui lähes tyystin. Karisiikakannan ehtymisen syynä pidettiin ensisijaisesti 
teollisuuden jätevesiä, mutta nykyisin tiedetään myös kutupaikkojen rehevöitymisen 
heikentäneen siikakantoja. Keijo Riutta oli yksi Preiviikin viimeisistä päätoimisista kalastajista, 
jonka pyyntivedet vuosikymmenten saatossa ulottuivat Truutholman vesille saakka. Keijo kävi 
vuosikymmenien ajan 2000-luvun puolelle saakka myymässä kalojaan Porin torilla.  
 

 
 
Kuva 60. Meritaimen. Valokuva: Pekka Salmi. 

 
Preiviikin lahdelta on vuonna 2016 saatu saaliiksi Suomen kaikkien aikojen suurin meritaimen. 
Jättivonkale ui ammattikalastajina toimivien Kari ja Antero Rantalan verkkoon ja sillä oli 
painoa 13,1 kiloa. Lähinnä ahvenenkalastajina kunnostautuneet miehet saivat samana 
vuonna pyydyksestään myös Suomen toiseksi suurimman meritaimenen, jolla oli painoa 12,7 
kiloa.  
 
Lisätietoa:  
 
Stenroos 1963. 
Juhani Mellanouran 1979 tekemät haastattelut (Heikki ja Keijo Riutta, Voitto Hanelius ja Uuno Rokka).  
https://yle.fi/uutiset/3-9528755 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Preiviikinlahti(5456) 

 

 
  

https://yle.fi/uutiset/3-9528755
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37. Pihlavanlahti 
 
Halssin rannassa on pysäköintialue ja Porin kaupungin vuokravenesatama. Muita 
Pihlavanlahdella kalastavien vapaa-ajankalastajien tukikohtia ovat Kivinin veneranta ja  
Enäjärven kunnanranta. Niissä on myös on autojen pysäköintialue.  
 
Pihlavanlahti käsittää Kokemäenjoen suun alapuolisen vesialueen. Se on muuttunut 
voimakkaasti runsaan sadan vuoden aikana. Kun jokisuu 1900-luvun alussa sijaitsi Kivinin 
paikkeilla, niin 2020-luvulle tultaessa se on siirtynyt Pihlavan kohdille. Vesialue on 
kauttaaltaan madaltunut ja muuttunut ruovikkoiseksi joen suistoksi. Samalla muutaman 
ammattikalastajan ja suuren joukon kotitarvekalastajia elättänyt kalaisa vesialue on hävinnyt.  
 
Halssin lähivesissä, Kokemäenjoen Pihlavanlahdella, näkyvimmät pyyntimuodot ovat nykyisin 
onki, heittovapa ja katiska. Viime vuosiin saakka Pihlavanlahdella on puolen tusinaa kalastajaa 
harjoittanut kaupallista, lähinnä kuhan ja ahvenen kalastusta. Myös jigi on ollut kaupallista 
kalastusta harjoittaneiden pyyntivälineenä. Kuha on verkkokalastajien tärkein saalis.  
 

 
 
Kuva 61. Pihlavanlahti on kasvamassa umpeen joen tuoman sedimentin, maannousun ja valtavien 
ruovikkokasvustojen ansiosta. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Kokemäenjoen veden laadun muutokset ovat sadan vuoden aikana olleet suurimmat 
jokisuistossa. Joen valumavesien mukana jokisuistoon on kulkeutunut ravinteita ja 
teollisuuden jätevesiä, jotka ovat heikentäneet monen taloudellisesti arvokkaan kalalajin 
lisääntymistä. Kokemäenjoki on tuonut Pihlavanlahteen saastuneita sedimenttejä, jotka 
olivat syynä kaloissa viime vuosituhannen lopulla todettuihin kohonneisiin 
elohopeapitoisuuksiin.  Rehevöityminen on lisännyt kalastajien pyydysten likaantumista ja 
heikentänyt niiden kalastustehoa Sen sijaan särkikalat ovat hyötyneet.  
 
Sata vuotta sitten Kokemäenjoen suiston kalastajat keskittyivät keväisin hauen pyyntiin. 
Made, jota esiintyi lahtivesissä lähinnä vain syksyisin, oli haukea arvokkaampi kala. Sitä 
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arvostettiin keittokalana ja sen mäti ja maksa oli suurta herkkua. Syksyisin madetta 
kalastettiin erityisesti parirysillä, joissa oli kaksi 5–8 vöistä rysää, jotka oli yhdistetty toisiinsa 
johdinaidalla. Mateen kalastuksesta tuli aika-ajoin niin villiä, että pyydyksiä laskettiin alusten 
kulkuväylälle ja kalastuksenvalvojat takavarikoivat aika-ajoin kymmeniä rysiä.  
 

 
 
Kuva 62. Made saapuu merialueen jokisuiston kutupaikoilleen alkusyksystä lähtien. Kutuaika on  
tammi-helmikuussa, minkä jälkeen se vaeltaa takaisin merialueen syvänteisiin. Madetta 
pyydetään edelleen maderysillä jään alta tammi – helmikuussa. Valokuva: Juhani Mellanoura. 
 
Kokemäenjoen alajuoksulla pyydettyä kalaa kuljetettiin aikoinaan Keski-Eurooppaan saakka, joko 
suolattuna tai kapakalana. Lohta ja siikaa vietiin Keski-Eurooppaan, mutta 1800-luvulla myös Pietarin 
hovin tarpeisiin. Sinne vietiin myös jokisuistosta pyydettyä kiiskistä, jonka mätiä venäläiset arvostivat. 
 
Hyvät made- ja haukivedet houkuttelivat jokisuulle ainakin 1700-luvulta lähtien Ahvenanmaalta ja 
Saaristomereltä kotoisin olleita, yleensä alle 10 metrin pituisia sumppualuksia, jotka kuljettivat eläviä 
kaloja Turkuun ja Tukholmaan, veneen pohjaan rakennetuissa erillisissä osastoissa. Aluksessa oli reilun 
metrin pituinen ja pohjan levyinen sumppuosasto, jonka pohjalaudoitus oli niin harva, että vesi pääsi 
hyvin vaihtumaan. Pihlavanlahdelle saapuva sumppualus ilmoitti kalastajille tulostaan ruupparilla eli 
torven töräyksellä. Osa sumppualuksista vei kalansa Viroon, josta palatessaan heillä oli viljaa, jota 
kalastajat kävivät ostamassa. 
 
Vesien mataloitumisen vuoksi sumppualukset pysyttelivät 1900-luvun alussa pääosin Pihlavanlahdella 
ja Mäntyluodon vesillä. Kuitenkin vielä 1940-luvulla sumppualusten tiedetään käyneen Kivinin 
lähistöltä ostamassa kaloja. Lopullisesti sumppualukset kaikkosivat Porin vesiltä 1950-luvulla. Kivinin 
kohdalla on pyydetty vanhastaan nahkiaisia merroilla elokuusta marraskuulle. Pyyntimiehet ovat 
kuitenkin vähentyneet niin, että nahkiaisen pyytäjiä on seudulla enää kolme.   
 
Lisätietoa:  
 
Sosialidemokraatti 29.05.1906; Satakunta 20.10.1914; Stenroos 1963; Kokemäensaaren VPK 1994; Piiroinen ja 
Valkama 2006; Väisänen 2018 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=350 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/made 
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-
jaljilla/tyovaesto/asuinpaikat/pihlava 
 

 

 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=350
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/made
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/tyovaesto/asuinpaikat/pihlava
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/tyovaesto/asuinpaikat/pihlava
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38. Kräsooran apajat 

Kräsoora on Yyterin Herrainpäivien lounaaseen kohti ulkomerta työntyvä niemenkärki. 

Niemen ympäri kulkee luontopolku, mistä avautuu upea avomerinäkymä. Kräsooran nokka on 

Porin kaupungin omistuksessa ja se on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Selkämeren 

Ystävien yhdistys on esittänyt kaupungille, että Kräsooran nokka liitettäisiin Selkämeren 

kansallispuiston osaksi. Silloin Yyterin niemelläkin olisi kansainvälisesti arvostettu pala 

kansallispuistoa, johon luontomatkailijat ja retkeilijät pääsisivät tutustumaan ilman venettä.  

 

Kuva 63. Herrainpäivien Kräsooran niemen kärjen lähivedet tunnettiin erityisesti 1800-luvun 

loppupuoliskolla maankuuluna lohen ja siian kalastuspaikkana. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 

Entisaikoina niemi tunnettiin Fräsooran nimisenä. Paikallisten asukkaiden puhekielessä 

ruotsinkielinen fräsa-verbi on aikoinaan tarkoittanut voimakkaan tuulen aiheuttamaa tuulen 

ja meren kohinaa, kun aallot sortuvat äänekkäästi rantaa vasten.  

Kokemäenjokeen matkalla olleet siika- ja lohiparvet uivat niemen kohdalla lähelle rantaa, josta 

niitä kalastettiin verkoilla ja johdinaidan päähän karsinaksi ankkuroidulla verkolla eli 

pesäverkoilla. Pesäverkkoja saatettiin laskea peräkkäin parikymmentä. Kalastus tehostui 

entisestään, kun 1870-luvulla alueelle levisi Pohjanmaan rannikolta yli 1,5 metriä korkea 

isorysä. Kalastuksen huippuvuosina 1880-tienoilla Kräsooran vesissä kalastettiin vuodessa yli 

20 000 isoa siikaa ja lisäksi suuri määrä lohta. Runsaiden saaliiden ansiosta vesialueet 

omistanut Yyterin kartano peri vedet vuokranneilta kalastajilta korkeaa vuokraa.  
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Siianpyynnissä kävivät kaikki kynnelle kykenevät. Kesällä 1890 hukkui kalastaja Maurits 

Grönlundin 11-vuotias poika, joka oli lähtenyt 4-vuotiaan veljensä kanssa kokemaan 

siikaverkkoja. Verkkoa kokiessaan poika oli horjahtanut yli laidan, takertui verkkoon ja hukkui. 

Pikkuveljen onnistui ohjata soutuvene Kräsooran rannalle ja pelastua.  

1930-luvulla, jolloin saaliit olivat vain murto-osa puolenvuosisadan takaisesta, keskimääräinen 

isorysäsaalis oli 800 kiloa. Karhuluodossa asunut kalastaja Esko Slutbeck oli yksi viimeisistä 

isorysällä Kokemäenjoen alkuperäistä lohi- ja siikakantaa kalastanut. 

 

Kuva 64. Isorysää valmistetaan siian pyyntiin Yyterin Herrainpäivien rannassa 1900-luvun alussa. 

Valokuva. Museovirasto Historian kuvakokoelma, Kustannusosakeyhtiö Otavan kokoelma. 

 

Eräs Kräsooran lähistön kalastaja teki kesällä 1908 erikoisen löydön. Hänen saaliiksi saamansa 

hauen vatsasta löytyi kultainen rannerengas, jonka omistajaksi osoittautui muuan 

porilaisnainen, joka oli sen joitakin päiviä aiemmin Yyterin rannalla uidessaan hukannut. 

Kalastaja sai naiselta 40 markan löytöpalkkion. Vastaavan rahasumman saadakseen kalastajan 

olisi pitänyt myydä Porin kaupungin rannassa vähintään 500 kiloa silakoita, joten saaliiksi 

saatu hauki osoittautui kullanarvoiseksi. 

Lisätietoa:  
 
Satakunta 09.09.1882; Satakunta; 12.08.1890; Vakka-Suomi 13.08.1908; Järvi 1932 
https://www.visitpori.fi/visit-pori-testaa-herrainpaivien-luontopolku-107428 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rys%C3%A4 

 
 

https://www.visitpori.fi/visit-pori-testaa-herrainpaivien-luontopolku-107428
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rys%C3%A4
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39. Kallon apajat 
 
Kallon ja Reposaaren välinen salmi ”Räpsöönsunti” on leveä ja syvä. Sitä kautta lohet ja siiat 
ovat viimeisen 500 vuoden aikana nousseet Kokemäenjokeen. Mäntyluodon vesillä oli 1900-
luvun tienoilla 20–30 isorysää. Etenkin Kallon ja Mäntyluodon välinen salmi, jossa nyt on 
pengertie, oli erinomainen pyyntipaikka. Pengertien valmistuttua 1930-luvulla kalojen 
kulkureitti muuttui ja tuottoisammaksi pyyntipaikaksi osoittautui Kallon eteläkärki eli Klopan 
nokka. Vielä 1900-luvun lopulla kalastajien kesken syntyi toraa, siitä kenellä on oikeus laskea 
rysä Kallon rantaan.  
 

 
 
Kuva 65. Kallon silokalliot ovat jään ja meren hiomaa oliviinidiabaasia. Näille kallioille porilaiset 
kokoontuvat ihailemaan Selkämeren yli saapuvien läntisten myrskyjen voimaa. Valokuva: Juhani 
Mellanoura. 

 
Vuotuisen lohisaaliin arvioitu olleen 1800-luvun lopulla, ennen voimalaitosten rakentamista, 
noin 40 tonnia. Lohet vaeltavat Itämeren eteläosiin. Merivaelluksen aikana saadun saaliin 
määrä arvioitiin olleen   10–20 tonnia.  Valtaosa joessa syntyneistä lohista palasi kotijokeensa 
pääasiassa Mäntyluodon ja Reposaaren välisen salmen kautta. 
 
Vastaavasti Kokemäenjoen ja sen suualueen vaellussiikasaaliin on arvioitu olleen keskimäärin 
noin 60 tonnia vuodessa. Koska merisaaliiden on arvioitu olleen vähintään jokisaaliiden 
suuruiset, on Kokemäenjoen siikakanta ylläpitänyt ennen joen valjastamista vähintään 120 
tonnin vuotuiset saaliit. Lohen istutuksista vastaa Itämeren kalastussopimuksen velvoitteiden 
mukaisesti valtio ja vaellussiian osalta voimayhtiöt ja teollisuus. Kokemäenjoessa ja sen 
merialueella lohisaalis lienee nykyisin korkeintaan 2 tonnia. Siian saalisluvut ovat 
moninkertaiset; vaellussiialla on vielä tärkeitä kutupaikkoja jokisuistossa, mutta myös joen 
alajuoksulla. 
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Kuva 66. Kallon vesillä rannikkokalastajien tärkein pyyntitapa on nykyisin rysä. Hyljekantojen 
voimistuttua on vuosituhannen alusta lähtien kehitelty erilaisia pyydysteknisiä ratkaisuja, joiden avulla 
on pyritty estämään hylkeen pääsy rysän kalapesään, jonne kalat lopulta päätyvät. Lohirysissä on 
käytetty nielussa hylkeen pääsyn estävää kalteria ja siikarysän perän osalta suojaverkkoa. Joskus 
viritelmät pettävät. Kuvassa lähes 300 kiloinen harmaahylje on onnistunut rikkomaan suojaverkon 
päästen rysän perän kala-apajalle. Valokuva: Kalevi Ahonen.  

 
 
Kallon vesillä tehtiin reilu sata vuotta sitten vuotta sitten runsaasti valashavaintoja. Vuosina 
1904 ja 1909 kalastajat, luotsit ja merimiehet näkivät alkukesästä Reposaaren ja Mäntyluodon 
salmessa maitovalaan. Siihen aikaan kalastajat tekivät pyöriäisistä eli tumlareista havaintoja 
miltei joka pyyntiyö. Porilainen biologi E.W. Suomalainen oli kesällä 1913 neljänä yönä 
kalastajien mukana kaukana merellä silakkarääkissä ja näki joka kerta pyöriäisen, kesäkuun 
pyyntimatkan yhteydessä jopa kuuden yksilön parven. Lokakuussa 1919 ajautui lähes 
puolentoista metrin pituinen pyöriäinen kuolleena Kallon läheisen Uniluodon rantaan. 
 
Lisätietoa: 
  
Satakunta 16.06.1904; Suomalainen 1920; Hurme 1960; Hurme 1970; Lehtonen 1976; Honkasalo ym. 1991.  
Juhani Mellanouran Uuno Nordlundille tekemä haastattelu kesällä 1979. 
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40. Hilskan sunti 
 
 
Kokemäenjoen laskettujen jätevesien vaikutukset näkyvät ja tuntuvat Pihlavanlahdella ja sitä 
ympäröivässä saaristossa. 1960-luvun lopulta 1980-luvulle Kokemäenjoen suiston kaloissa todettiin 
kohonneita elohopeapitoisuuksia. Nykyisin tilanne on parantunut ja kalamiehet luottavat kalan 
terveellisyyteen. 
 
Hilskan suntin silta-aukon molemmin puolin olevilla selkävesillä on viime vuosikymmeninä käynyt yhä 
runsaammin vapaa-ajankalastajia. Suntin liepeet on suosittu onkipaikka ja jigikalastajien suosiossa. 
Jigikalastus, jossa matoa, toukkaa tai kalaa muistuttavaa silikonista valmistettua viehettä tavallisesti 
pomputellaan pohjassa tai pohjan lähellä. Suosituimmat jigauksen kohteet ovat ahven ja kuha. 
Ahvenen jigauksessa käytetään hieman pienempiä jigimalleja kuin kuhan pyynnissä. Tosin kookas 
ahven voi tarttua isoon jigiin loppukesällä, jolloin vesi oli lämpimillään. Niinpä porilainen Juuso 
Kuuselan jigiin tarttui lähivesillä liki puolimetrinen ja 1,6 kiloa painava ahven elokuussa 2019. 
 
Jigi on tehokas yleisviehe. Sen teho perustuu pohjamonttujen ja syvänteiden tehokkaaseen 
kalastamiseen. Erityisesti drop shot-kalastus eli pohjapainokalastus on Hilskan saaren lähivesillä kuhan 
ja ahvenen pyynnissä suosittu jigipyynnin muoto. Yli puolen kilon saalisahvenet eivät ole kovin 
harvinaisia. Sesonkiaikaan elokuulla jigillä kalastavia veneitä saattaa olla Kokemäenjoen 
Pihlavanlahteen laskevissa uomissa 10–15 ja Hilskan saaren lähistöllä reilusti enemmän. Suunnilleen 
kymmenen vuoden ajan kalastusoppaat ovat vieneet asiakkaitaan molemmin puolin siltaa 
suuntautuville pyyntiretkille. Vapakalastajien pääasialliset saalikalat ovat kuha, ahven ja hauki. 
 

 
Kuva 67. Kuha. Valokuva: Pekka Salmi. 

 
Kalamiesten keskuudessa syntyi vuonna 2009 melkoinen kohu, kun porilaisen Juha Heinon uutisoitiin 
jigittäneen jokisuistosta kuhaa ja ahventa muistuttavan kalan. Tutkijoiden suorittama geenianalyysi 
osoitti, että kyseessä ei ollut kuhan ja ahvenen risteymä kuha-ahven vaan paljon harvinaisempi kuhan 
ja kuha-ahvenen takaisinristeymä, jota kalamiespiireissä alettiin leikkisästi kutsua kuhveniksi. 
Ahvenen ja kuhan risteytymistä on aiemmin pidetty miltei mahdottomana. Viime vuosina 
Pihlavanlahdelta on kuitenkin saatu saaliiksi yksilöitä, joissa on yhtä lailla kuhaa kuin ahventa 
muistuttavia piirteitä. Esimerkiksi alkukesästä 2019 tällainen kala saatiin saaliiksi Merikappelin suntin 
pielestä. 
 
Lisätietoa: Lehtonen 1976; Happonen ja Koikkalainen 2017. 
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/180391/Harvinainen+kuhaahven+paatynee+taytettavaksi 
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c293a4be-fb91-41a5-8bf0-39eba132ea3d 
https://www.youtube.com/watch?v=srn62j5HM6s 

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/180391/Harvinainen+kuhaahven+paatynee+taytettavaksi
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/c293a4be-fb91-41a5-8bf0-39eba132ea3d
https://www.youtube.com/watch?v=srn62j5HM6s
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41. Merikappelin kalaranta 
 
Merikappeli, jossa nykyisin on Porin kaupungin vuokraamia venepaikkoja, oli ajanjaksolla 
1960–1990 saaristolaiskalastajien ja kalakauppiaiden kohtaamispaikka. Paikan merkitys 
saaliin purkupaikkana loppui vuosituhannen vaihteeseen mennessä.  
 

 

Kuva 68. 
 
Kuvassa on meneillään 
silakkaverkkojen pyyntiin 
lasku. Lauduspaulaa mereen 
laskeva mies seisoo 
ahterissa ja alapaulaa 
laskeva ja sen kivipainoista 
vastaava mies, joka on 
jäänyt valokuvan 
ulkopuolelle, työskenteli 
rääkipaatin ruumassa.  
 
Valokuva: Eino Nikkilä 1934 
– Museovirasto. 
 

 
Silakkaverkoilla tapahtunut ajoverkkopyynti oli kalastajien tärkein pyyntitapa Merikappelin 
lähistön ja sen pohjoispuolisen saariston kalastajille toiseen maailmansotaan saakka. 
Puuvillaiset silakkaverkot, jotka olivat tavallisesti 10–12 metrin syvyisiä ja 60 metrin pituisia, 
laskettiin kauas ulkomerelle. Vähintään kymmenkunta puuvillaverkkoa käsittävä jata oli 
pyynnissä vain pari-kolme keskiyön tuntia. Merivirran annettiin kuljettaa verkkojataa ja sen 
toiseen päähän kiinnitettyä rääkipaattia. 
 
Erityisesti Tahkoluodon puoleinen ranta oli aikanaan tärkeä saaliin purkupaikka 
Paakarinluodossa ja sen lähisaarissa asuville kalastajille. Kalakauppiaat olivat kalastajia 
vastassa sovittuun aikaan, yleensä myöhään illalla tai varhain aamulla. Merikappelin rantaan 
tuotu kiintosiimalla pyydetyt lohet ja verkkosilakka päätyivät Porin torin myyntipöydille. 
Anttooran pohjoispuolisessa saaristossa asuneille perheille Merikappelin ranta oli myös 
paikka, mihin saattoi jättää päiväksi veneensä ja jossa nousta linja-auton kyytiin 
kaupunkiasioiden hoitamista varten.  
 
Ennen tieyhteyksien rakentamista saaristolaiskalastajien oli turvauduttava Reposaaresta 
Poriin liikennöineen Norrmark-nimisen höyrylaivan kyytiin. Silakanpyynnin sesonkiaikaan sen 
kannelle nostettiin pärekoppakaupalla silakkaa. Myyntimatkalle Porin Karjarantaan lähtivät 
kalastajien vaimot. Norrmarkin kippari otti seiliaikakaudella usein kalastajaveneitä 
hinaukseen. Erään kerran Norrmarkin hinauksessa saapui Poriin jopa kahdeksantoista 
venettä.  
 
Mäntyluodon maantie valmistui vuonna 1931 ja sen satamasta tuli kalastajille tärkeä 
myyntipaikka. Siellä oli kalastajia vastassa monet tunnetut porilaiset kalakauppiaat kuten 
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Frans Alanko, Hugo Virtanen ja Pentti Mäkinen. Mäntyluodon silakkakauppaa harjoitettiin 
vuoteen 1956 saakka, jolloin valmistui Reposaaren maantie. 
 

 
Kuva 69. Kappelin suntin puoleiselta rannalta näkee Iso-Katavan rannassa silakan 
ajoverkkopyyntikaudesta (1880–1940) muistuttavia rantahuoneita. Aikoinaan ne toimivat kalastajien 
pyydys- ja suolasilakan varastorakennuksina. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
On esitetty, että Ahlaisten Talloorassa asunut kalastaja Juho Kustaa Westerlund keksi omien 
tuumailujensa pohjalta rääkipyynnin pyyntitavan jo 1860-luvun alussa muutamaa vuotta 
ennen kuin Ruotsin Gotlannin kalastajat kävivät Saaristomerellä opettamassa rääkipyynnin 
saloja. Talloorasta tuli joka tapauksessa 1800-luvun loppupuolella silakanpyyntiin soveltuvien 
pesäpaatin ja rääkipaatin kehittämiskeskus. Näistä opeista hyötyivät Iso-Katavan kuten koko 
Ahlaisten saariston, mutta myös Merikarvian kalastajat.  
 
Pyöriäiskantojen suojelemiseksi silakan ajoverkkokalastus on ollut kiellettyä vuoden 2008 
alusta lähtien koko Itämeren alueella.  
 
Lisätietoa: 
  
Uusi Aura 23.09 1899; Stenroos 1963; Heino 1979; Matti Salokankaan Reposaaren ja Porin väliä liikennöinyttä 
Norrmark-nimistä alusta koskeva julkaisematon aineisto; Erkki Sjöholmin haastattelu tammikuussa 2020. 
http://www.reposaari.net/reposaarinet-users-merikappelin-muistomerkki 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjhoito/read/asp/r_alue_det.aspx?ALUE_ID=999000113 
http://www.merikarvia.fi/?p=/info/historiaa/meri_antoi_leivan 
https://www.reposaarenkalasatama.fi/index.php/kalastuksen-historiaa/32-ajoverkkokalastus-alkoi-
selkaemereltae 
 
 
 

 
  

http://www.reposaari.net/reposaarinet-users-merikappelin-muistomerkki
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjhoito/read/asp/r_alue_det.aspx?ALUE_ID=999000113
http://www.merikarvia.fi/?p=/info/historiaa/meri_antoi_leivan
https://www.reposaarenkalasatama.fi/index.php/kalastuksen-historiaa/32-ajoverkkokalastus-alkoi-selkaemereltae
https://www.reposaarenkalasatama.fi/index.php/kalastuksen-historiaa/32-ajoverkkokalastus-alkoi-selkaemereltae
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42. Reposaaren apajat 
 
Aava ulappa on tarjonnut vuosisatojen ajan Reposaaren asukkaille hengenpitimeksi tärkeää ravintoa. 
Kivinen, karu ja ahtaasti asuttu saari ei soveltunut viljelyyn, joten reposaarelaisten oli keskityttävä 
meren antimiin. Asukkaat kehittivät monia vain tietyn kalalajin pyyntiin soveltuvia, 
silmäharvuudeltaan ja kooltaan vaihtelevan kokoisia verkkoja. Reposaarelaiset ja tahkoluotolaiset 
kalastivat 1880-luvulta alkaen erityisesti ulkomeren puolella talvisin verkoilla norssia. Norssinpyynti 
kukoisti toisen maailmansodan jälkeisiin pulavuosiin saakka. Norssia voidaan syystä pitää 
reposaarelaisten tunnuskalana. Norssipilkki ja paistetut norssit kuuluvat yhä heidän arkeensa. 

 

 
 
Kuva 70. Norssia voidaan pitää reposaarelaisten tunnuskalana. Valokuva: Juhani Mellanoura. 
 
Pienkalastajan ja myös monen satama- ja sahatyöläisen verkkovajan valikoimaan saattoi kuulua muun 
muassa seipin, kiiskin, ahvenen ja särjen pyyntiin tarkoitettuja puuvillaverkkoja. Takarannan kalliot 
olivat satakunta vuotta sitten erityisesti sahatyömiesten ja heidän perheidensä onkipaikka. Seipi, jota 
arvostettiin maukkaana keittokalana, kuului onkimiesten saaliskaloihin. Siihen aikaan keskikesällä 
harjoitettiin myös harrin eli harjuksen ongintaa, myös harrilauta oli monelle ”räpsööläiselle” tuttu 
pyyntiväline. Reposaaren ja Tahkoluodon ulkorannan puolen salmissa oli harjuksen kutupaikkoja. 
Kudun kerrottiin ajoittuneen toukokuun puoliväliin, Sofian päivän aikaan. Harrin lisääntyminen 
lähivesillä päättyi 1940-luvulla, joskin niiden taantuvat kannat sinnittelivät kauempana Porin 
saaristossa vuosituhannen vaihteen tienoille saakka. Nykyisin Pohjanlahden merikutuinen harjuskanta 
on luokiteltu erittäin uhanlaiseksi. Kannan taantumisen syynä pidetään rannikkovesien tilan 
heikkenemistä, mikä on heikentänyt lisääntymistulosta. 
 
Takarannan kallioiden välittömässä läheisyydessä reposaarelaiset kalastivat siikaa kolmenkymmenen 
vuoden ajan (1965–1995) ajoverkoilla, ajelehtivat virran armoilla eli olivat rääkissä. Kutuvaelluksella 
olevaa isosiikaa kalastettiin yöaikaan ja oltiin merivirran armoilla aivan kuten silakanpyynnissä sata 
vuotta aiemmin. Ajoverkkopyynnin kiellon myötä pyyntitapa loppui. Lähistöllä harjoitettiin vielä viime 
vuosituhannen lopulla monimuotoista rannikkokalastusta, mutta monet ikiaikaiset pyyntitavat, kuten 
silakan rysäkalastus, ovat jo tyystin loppuneet. Lähivesillä kalastavia on enää puolisen tusinaa. 
 
Lisätietoa: 
 
Järvi 1932. 
Into Sandbergin ja Jorma Lindroosin haastattelut vuosina 1983 ja 1984; Erkki Sjöholmin haastattelu 30.1. 2020.  
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kirjamakasiini/esittelyt-ja-arvostelut-2018/kertomusten-reposaari/ 

https://www.reposaarenkalasatama.fi/index.php/kuvat 

 

https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/kirjamakasiini/esittelyt-ja-arvostelut-2018/kertomusten-reposaari/
https://www.reposaarenkalasatama.fi/index.php/kuvat
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43. Reposaaren kalasatama 
 
Reposaaren kalasataman synty ajoittuu vuoteen 1967, jolloin luotsit siirtyvät Mäntyluodon 
Kalloon. Luotsiveneistä tyhjentyneeseen satamaan ilmestyivät troolialukset. Troolipyynnin 
alku Suomen vesillä ajoittuu 1950-luvun lopulle, josta lähtien silakka-alukset pitivät jo täysin 
rahtilaivoista hiljentynyttä Reposaaren vientisatamaa ajoittaisena saaliin purkupaikkana. 
Reposaaren kalasataman vetovoima selittyy myös sinne rakennetulla rehusilakan 
pakastamolla. 
 
Vuonna 1962 Reposaaren entisessä laivasatamassa purki saaliinsa jokseenkin 
säännönmukaisesti nelisenkymmentä Suomenlahdelta, Saaristomereltä tai Selkämereltä 
kotoisin ollutta kalastusalusta. Näistä kolmen troolialuksen kotipaikka oli Luvia ja kahden Pori. 
Lisäksi satunnaisesti saaliinsa Reposaaren rantaan purkavia oli runsaasti. Reposaaren teki 
suosituksi sen sijainti ulkomeren tuntumassa, josta pääsi usein myös jäätalvina 
silakanpyyntiin. Mäntyluodon väylä pysyi avoinna vilkkaan rahtilaivaliikenteen ansiosta.  
 

 
 
Kuva 71. Selkämeren silakalla on jälleen terveet silmät, kun jätevesien purku mereen on vähentynyt 
ja jäteveden puhdistusmenetelmät ovat parantuneet. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

 
Silakka-alukset saivat 1970-luvun alussa rinnalleen troolialuksia, jotka oli varustettu lohen 
ajoverkko- tai siimapyyntiin sopiviksi. Lohen avomeripyynnistä tuli nopeasti suosittu, joten 
vuosikymmenen lopulla kalasatamassa oli talviaikaan yhtä paljon lohen ja silakanpyyntiin 
varustettuja aluksia. Silakan troolikalastus koki 1980- luvulla taantuman, sillä Porin rannikon 
syvänteet olivat monien neliökilometrin alueella kuollutta luontoa. Silakka oli kadoksissa ja 
silakoilla esiintyi silmäsairauksia ja silmättömyyttä. Tutkimukset osoittivat, että 
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ympäristönmuutosten syynä oli Yyterin edustalle jätevesiään laskeneet Porin Vuorikemian 
tehtaat.  
 
Seuraavan vuosikymmenen aikana jätevesien purku merelle loppui ja jätevesien 
puhdistusmenetelmät kehittyivät. 1990-luvun alussa Reposaaren kalasatamassa saattoi 
silakan- ja lohenkalastusaluksia olla parhaimmillaan nelisenkymmentä, sillä Perämeren 
aikaisen jäätymisen vuoksi osa sieltä kotoisin olleista aluksista vetäytyi Selkämerelle. 1990-
luvun alkupuoliskolla Reposaari oli ylivoimaisesti merkittävin kalasatama Suomessa. 
Kiristyneen lohenkalastuksen normiston seurauksena lohenpyyntialukset alkoivat 
vuosikymmenen lopulla huveta, kunnes ne katosivat tyystin vuonna 2008 koko Itämerta 
koskevan ajoverkkokalastuskiellon seurauksena.  
 

 
Kuva 72. Reposaaren kalasatama. Valokuva: Lasse Lovén. 

 
 
Tilanahtauden vuoksi Reposaaren kalasatamaa on monesti jouduttu laajentamaan. Sinne on 
rakennettu sosiaalitilat, tiloja pyydysten kunnostusta ja varastointia ja varten. Merkittäviä 
uudistuksia tehtiin, kun vuosituhannen vaihteen tienoilla rakennettiin rannikkokalastajia 
varten osittain EU:n rahoittama laituri ja kalankäsittelytilat- ja myyntitilat sekä kalaravintola 
Merimesta.  
 
Kalaravintolan myötä Reposaaren kalasatamasta on kehittynyt myös merkittävä 
matkailukohde. Puutroolarit olivat vuosikymmenten saatossa vaihtuneet teräsrunkoisiin. 
Alusten koko kasvoi ja kalastusteho koheni ja suurten saaliin käsittely aluksella teknistyi. Yhä 
harvempia troolareita tarvittiin tyydyttämään silakankysyntää. Nykyisin kalasatamassa toimii 
Selkämeren Jää Oy ja Reposaaren Lajittelu ja Fileointi Oy, jonka omistajina on kalastusyrityksiä 
ja Hätälä Oy. 
  
Lisätietoa:  
Stenroos 1963; Satakunnan Kansa 7.2. 1978; Salmi ja Salmi 1991. 
https://merimesta.fi/ 
https://reposaarenkalasatama.fi/ 
https://elavamuisti.fi/aikajana/silakan-troolausta 

https://www.reposaarenkalasatama.fi/index.php 

https://merimesta.fi/
https://reposaarenkalasatama.fi/
https://elavamuisti.fi/aikajana/silakan-troolausta
https://www.reposaarenkalasatama.fi/index.php
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44. Revaskerin apajat 
 
Revaskerin saaren liepeillä kalastettiin reilu sata vuotta sitten monilla nykyisin jo lähes unohtuneilla 
pyyntitavoilla. Yksi näistä on hauen ja ahvenen pyynnissä käytetty polakoukkupyynti. Pyyntialustaksi 
soveltui mutapohja, johon työnnettiin keppi vinosti niin, että se ulottui suunnilleen puoli meriä 
vedenpinnan yläpuolelle. Tämän jälkeen riukuun sidottiin naru, jonka päässä roikkui varsinainen 
pyydys: puinen luokka eli katajasta taivutettu kaari, jonka molempiin päihin kerittiin metritolkulla 
narua, jonka päässä oli metallinen koukkutapsi ja messinkikoukku. Syöttikalana käytettiin silakkaa, 
särkeä tai salakkaa. Tavanomaisia saaliskaloja olivat hauki ja ahven. Toisinaan koukkuun saattoi eksyä 
jokeen matkalla ollut ankerias.  
 

 

Kuva 73. Ankerias.   
 
Kalastajien suullisen perimätiedon mukaan 1800-luvun lopulla 
sokean isänsä kanssa kalassa ollut 11-vuotias pastuskerilaispoika sai 
polakoukusta saaliikseen 7,2 kg:n jättiläisankeriaan. 
Ennätyskalarekisterin mukaan suurin Suomessa pyydystetty ankerias 
on painanut ”vain” 6,6 kg.  
 
Reilun metrin mittainen jäntevä ja liukas ankerias on haastava saalis 
karskimmallekin kalastajalle. Sen ylös saaneen on kyllä helppo 
hymyillä. 
Valokuva: Jouni Tulonen. 

 
Yksi entisaikaan tavanomainen pyyntitapa oli haaga, eräänlainen saartonuotta. Saartonuotta 
laskettiin hyvin varovaisesti rannan tuntumaan siten, että sen molemmat päät ulottuivat rannalle asti. 
Kun haaga oli laskettu, kalastajat pärskivät rannalla vettä ja kolistelivat kepeillä eli skraavelilla 
pohjakiviä, niin että kalat säikähtivät ja uivat suin päin ulos rannasta kohti haagaa. Kalastajat pärskivät 
aikansa ja siirtyivät sitten haagan tuntumaan nostelemaan siihen jääneitä kaloja lipolla veneeseensä. 
Tällaisia apajia saatettiin kokea muutamassa tunnissa useita ja niistä saatiin hyvällä onnella monien 
leivisköjen (1 leiviskä= 8,5 kg) saaliita. 
 
Revaskerin lähivesillä norssin eli kuoreen talvisen nuottapyynnin kulta-aika kesti vuosien 1870 ja 1917 
välisen ajan. Siihen aikaan Revaskeri ja lähisaaret kuuluivat kruunun omistukseen, ja kalastajat 
joutuvat maksamaan apajista vuosivuokraa. Revaskeri oli asuttu jo silloin ja saaressa asuneella 
kalastajalla oli Ounaskerin kalastajien kanssa yhteinen norssinuotta. Siihen aikaan Ahlaisten saariston 
saaristossa kalasti viisi muuta talvinuottakuntaa. Nuotat olivat pituudeltaan 200–230 metriä ja 
korkeudeltaan 12,5 metriä, joten ne olivat arvokkaita ja niiden käsittely oli työlästä. Siksi 
nuottakunnalla oli yleensä toistakymmentä osakasta. 
 
Poriin muuttanut venäläinen kauppias A. Glatkoff kannusti kalastajia norssin kalastajiksi, kun norssille 
oli Pietarissa otolliset markkinat. Parhaina talvina vietiin monia satoja hevoskuormia norssia 
Hämeenlinnaan ja sieltä rautatietä myöden Pietariin. Glatkoff vuokrasi Revaskerin lähivedet 
kalastajille ja peri vastineeksi kaksi viidesosaa saaliista itselleen.  
  
Lisätietoa: 
Satakunta 29.04.1876; Järvi 1932; Heino 1979; Lehtonen ja Varjo 2017; Juhani Mellanouran vuonna 1983 
tekemät haastattelut (Olavi Isokangas ja Väinö Vesterlund). 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/ankerias 
https://www.muporiokaunis.fi/kuva/revaskerin-silta-porin-saaristotiell%C3%A4-2752012?language=en 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjoinen_satamatie 

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/ankerias
https://www.muporiokaunis.fi/kuva/revaskerin-silta-porin-saaristotiell%C3%A4-2752012?language=en
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjoinen_satamatie
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45. Eteläjoki 

Pieni sivuaskel Merikarhun Kierroksen reitillä johtaa Ahlaisten Eteläjoen rannalle kaupungin hoitaman 

uimarannan kohdalle. Eteläjoki muuttaa nimensä ylävirrassa Noormarkunjoeksi. Siihen vielä 1800-

luvulla nousi lohi, taimen ja siika. 1900-luvulla jokea on pidetty Satakunnan rannikon tärkeimpänä 

vimpan lisääntymisjokena. Joessa on harjoitettu maailmansotien välisenä aikana huomattavaa 

nahkiaisen mertakalastusta. 1950-luvulta lähtien aina vuosisadan loppuun saakka nahkiaista on 

pyydetty jokisuistossa erityisillä nahkiaisenpyyntiin tarkoitetuilla rysillä.  

Jokihelmisimpukoita eli raakkuja pyydettiin Eteläjoesta syksyisin, kauranleikkuuaikaan, kun vesi oli 

kuulakkaimmillaan. Kaksimetrisistä kuusitukeista valmistettiin pyyntiä varten runsaan metrin levyinen 

lautta. Lautta laskettiin vesille Noormarkun kylä kohdalla. Lautan annettiin lipua hiljalleen virran 

mukana, toisinaan pyytäjä saattoi nopeuttaa sen kulkua taikka kääntää sen suuntaa kädessään olevalla 

kräksyllä. Lautan annettiin kulkea aina Ahlaisten kirkonkylän kohdalle saakka.  

 

 
Kuva 74.  
 
Eteläjoki on 
ensisijaisesti tunnettu 
helmisimpukkajokena.   
 
Valokuva: Aune 
Veersalu. 

 

Pyyntiin valmistautuessaan helmenkalastaja asettui makaamaan lautalleen, asetti poskensa pehmeälle 

ruiskranssille ja veti lakin silmiensä suojaksi. Lautan tuli aina edetä niin, että aurinko paistoi pyytäjän 

selkään ja pitkälle lautan alle. Pyytäjä näki tällöin mainiosti joenpohjaan ja havaitsi siellä olevat 

simpukat. Kun kalastajat havaitsivat joenpohjalla simpukoita, he tarttuivat niihin kräksyn 

haarukkapäällä ja nostivat ne tämän jälkeen lautalle. Kun simpukoita oli kertynyt suuri kasa, he 

ryhtyivät niiden avaamiseen.  

Ahlaisten viimeisiin kuulunut helmenpyytäjä Bruno Linnainsaari löysi avaamastaan simpukasta kerran 

helmen, josta hänelle maksettiin 12 000 markan huima hinta. Helmet myytiin usein Poriin, 

parhaimpien kanssa kannatti kuitenkin käydä Helsingissä saakka.  

Jokisimpukan rauhoittaminen 1955 lopetti Ahlaistenjoen helmenpyynnin. Kun joella oli 

samanaikaisesti ryhdytty laajoihin perkaustöihin, simpukoita nostettiin suurin joukoin pohjalietteiden 

mukana rannoille ja simpukkakanta hupeni. Jokihelmisimpukan uskottiin hävinneen joesta kokonaan, 

kunnes kesällä 2020 simpukkatutkijat tekivät joesta raakkulöydön. 

Lisätietoa: Satakunnan Kansa 5.4. 1974; Heino 1979. 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/raakku_1.pdf 
https://www.metsa.fi/luonto-ja-kulttuuriperinto/lajien-ja-luontotyyppien-suojelu/lajien-suojelu/raakku/ 

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/raakku_1.pdf
https://www.metsa.fi/luonto-ja-kulttuuriperinto/lajien-ja-luontotyyppien-suojelu/lajien-suojelu/raakku/
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46. Puodanlahti 
 
Kellahden rannassa on yhteisten vesialueiden osakaskunnan venesatama vuokrapaikkoineen. 
Vasemmanpuoleinen veneen laskuluiska on osakaskunnan ja oikea yksityisen ylläpitämä.  
 
Seiliaikana Kellahden edustan saaristossa liikkuneet kalastajat pelkäsivät Pirua. Aamuisin anivarhain 
Porin Karjarantaan silakan myyntimatkalle lähteneet ahlaislaiset kalastajat kavahtivat paholaista, 
jonka pelättiin ponnahtavan lähitienoon saarista paattiin. Etenkin Pirunkurkku, Pirunsilta tai Soodeen 
saaren tienoot olivat pelottavia. Porin Pirun uskottiin asuneen Pirunpesällä, mikä on jylhä luola 
Lyttylän takamailla. Luolasta käsin pitkähäntäinen Piru kävi jokisuun edustan saarissa, kivillä ja riutoilla 
ja pyrki kalastajien veneeseen. Sarvipäätä nähtiin siellä missä oli pirunpahoja matalikoita ja 
voimakasvirtaisia sunteja. Porin torille sen uskottiin pyrkivän.  
 
Pelko oli silloisille ihmisille todellinen, mikä välittyy paikallisten keskuuteen jääneestä sanonnasta: 
”mutt nyt! sano Ahlaste poik, ko piru paatti tul”. Moni matkamies on kohdannut Pirunkurkun lähistöllä 
noutajansa. Esimerkiksi Ruohokarissa asuneet kalastajat Holmström ja Korpinen seilasivat Pirunsillan 
matalikolle ja hukkuivat. Ei onnettomuuksista voinut syyttää muita kuin Lyttylän takamailla asuva 
Porin Pirua. Toisinaan varoitettiin myös karhusta, jonka tiedettiin hypänneen paattiin. Karhu oli iso 
kalamies, Karhu-sukunimeltään ja asui Kellahdella.  

 

 
 
Kuva 75. Suutari. Valokuva: Pekka Salmi. 
 
Entisaikoina lähivesillä kalastettiin luokka- ja siipirysillä (alle 2 metrin syvyiset). Verkkoja laskettiin 
vesille vain lahnojen kutuaikaan. Suutari oli vielä 1980-luvulla useimmille seudun kalastajille 
tuntematon särkikala. Vähähappisessa ja rehevissä merenlahdissa viihtyvä suutari on kokenut tämän 
jälkeen huikean menestystarinan. Nykyisin sitä voidaan luonnehtia läheisen merenlahden 
tunnuskalaksi. Keväällä 2020 Matti Lahtinen sai rannan tuntumaan laskemastaan luokkarysästä 
kertakokemisella 180 suutaria, joiden kokonaispaino ylitti 200 kiloa. Suurin hänen lähivesiltä 
saaliikseen saamansa suutari on painanut 3,5 kiloa, mikä painoi likimain yhtä paljon kuin Suomen 
ennätyskala (3,55 kg). 

 
Lisätietoa: Winter 1927; Satakunnan Kansa 20.10.1931; Arousva 1990; Helge Virran haastattelu 20.02.2020. 
https://retkipaikka.fi/lyttylan-pirunpesa-pori/ 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kellahti 

https://retkipaikka.fi/lyttylan-pirunpesa-pori/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kellahti
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47. Varvinlahti 
 
Lyttylän Varvinrannassa on muun muassa Porin kaupungin ylläpitämä uimapaikka ja 
nuotiosija. Rannan lähivedet ovat tunnettuja lahnavesiä. Reilu sata vuotta sitten lahnanpyynti 
nuotalla oli vielä tavanomaista ja joskus onnekkaat nuottamiehet saattoivat saada oikein 
Pietarin kalansaaliita. Huhtikuussa 1906 Lyttylän vesiltä nousi yhdellä nuottavedolla 14 000 
kilon kalansaalis, josta pääosa oli lahnaa. Kutuun valmistautuva lahna oleskeli vielä huhtikuun 
ulappavesillä, nuottamiesten apajapaikoilla, odotellen kevään merkkejä, ennen vaellusta 
mataliin lahtivesiin.  
 

 
 
Kuva 76. Lahna. Valokuva: Juhani Mellanoura. 

Entisajan kalastajat tiesivät luonnonmerkkien perusteella, milloin lahna ui mataliin lahtivesiin. 
Rannan taitteessa lumivalkoisena hohtavan tuomenkukinnan sanottiin herättävän lahnan 
kutukiihkon. Valkeiden nuppujen ilmaannuttua kalamiesten oli kiireesti laitettava ruuhi ja 
harvat verkot pyyntikuntoon. Allakkamiehet sen sijaan noudattivat vuodesta toiseen 
nimikalenteria, minkä mukaan Erkin lahnan sanottiin saapuvan kudulle toukokuun 18. päivä, 
Kustaan lahnan kesäkuun 6. päivä ja Eskelin lahnan kesäkuun 20. päivä.  
 
Varvinrannassa saattoi kevään ja kesän taitteessa havaita hyvällä onnella, kuinka lahnat 
muljahtelevat merestä nousevan kaislikon ja ruokojen lomassa. Vaikka lahnan suosio 
ruokakalana on hiipunut, niin yhä edelleen monet kotitarvekalastajat kalastavat sitä 
riimuverkoilla. Vielä 1980-luvulla oli Porin torilla myynnissä Lyttylän vesiltä pyydettyä lahnaa, 
savustettuna. 
 
Lisätietoa: 
 
Uusi Suometar 27.04.1906; Mickelsson 1964. 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kalat/lahna 
https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/1809-1856-
laivanvarustajien-18 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lyttyl%C3%A4 
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https://www.pori.fi/satakunnan-museo/nayttelyt/verkkonayttelyt/teollisuustyon-jaljilla/1809-1856-laivanvarustajien-18
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lyttyl%C3%A4
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48. Porin kalaranta 
 

 

Porin palon jälkeen 1850-luvulla vähänkin merkittävämpi kauppias rakennutti Karjarantaan 

makasiineja siirtomaatavaran säilytystiloiksi. Vuosina 1863–1865 makasiinien lähelle 

rakennettiin rantalaituri, johon tarvittu sora tuotiin Hirsipuumäestä. Purjelaivoja omistavat 

kauppiaat varastoivat makasiineihin siirtomaatavaroita ja varsinkin suolaa. Suola oli siihen 

aikaan kalan ylivoimaisesti tärkein säilöntämenetelmä. Samat laivat rahtasivat ulkomaille 

puutavaraa, tervaa ja Kokemäenjoesta pyydettyjä, puutynnyreihin suolattua, siikaa ja lohta. 

Makasiinien kohdalla oli oluttehtailija Grönvallin ponttoonien päälle rakennuttama oluttupa, 

jonne mahtui 40 henkeä. Siellä kalastajat ja kauppiaat hieroivat kauppoja oluthaarikoita 

kilistellen.  

 

Kuva 77. Porin kalarannan vanhat makasiinit. Valokuva: Satakunnan Museon kuva-arkisto. 

Makasiininen kohdalla jokirantaa kutsuttiin syystä Kalarannaksi, koska se oli ennen kaikkea 
tuoreen silakan ja suolasilakan kauppapaikka. Kalastajat toivat veneillään silakkaa Kalarantaan 
toisinaan niin runsaasti, että kaupunkilaiset saattoivat ostaa niitä halvalla. Nimimerkki Ahti 
kirjoittaa Satakunta-lehdessä 7.9.1878 kuinka kalakauppa ei silti aina käynyt.  Kun 
parikymmentä kalastajavenettä kalalastissa seilasi laituriin myymään silakoita, ei niitä aina 
saanut myydyksi, vaan ainakin osa kalastajista jäi saaliineen odottamaan seuraavaa aamua ja 
kalanostajia. Ymmärrettävästi lämpimän kesäyön aikana silakat pehmenevät ja niitä oli entistä 
vaikeampi saada myydyksi. Kalarannassa näki usein myös kalastajien vaimoja kauppaamassa 
silakkaa. He olivat nousseet vastavirtaa pikkupaatillaan yleensä soutaen ja seilaten. 
Onnekkaimmat pääsivät matkustaja-aluksen hinauksessa jokirantaan.  
 

Reilu sata vuotta sitten Porissa järjestettiin syksyisin kahdet markkinat, jonne porilaiset ja 

merikarvialaiset kalastajat saapuivat myymään suolasilakkaa. Esimerkiksi syyskuussa 1916 

Porin Kalarannassa järjestettyihin markkinoihin osallistui noin 100 kalastajavenettä. Kalastajat 

myivät suolasilakoiden ohella myös meriruokon röyhyjä. Satakunnan Maanviljelysseura 

järjesti maailmasotien välisenä aikana Kalarannassa useita silakkanäyttelyitä. Se oli kilpailu, 
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jossa palkittiin parhaimpia suolasilakoita valmistaneet kalastajat. Toisen maailmansodan 

melskeissä kalarannan kalakauppa hiipui. Silti vielä 1960-luvulla monet kalastajat saapuivat 

joka syksy myymään suolaamiaan silakoita jokirantaan. 

 

 

Kuva 78. Kalastajat toivat silakkasaaliinsa myytäväksi Porin kalarantaan eli Karjarantaan 1900-luvun 
alussa. Suolattua silakkaa voi ostaa sekä nelikoissa että irtonaisena.  
Valokuva: Kustaa Emil Klint 1910–1929. Satakunnan Museon kuva-arkisto.  

 

Viimeiset hirsirakenteiset makasiinit purettiin 1970-luvun aikana, mikä päätti 

satamakaupungeille ominaisen vuosisataisen perinteen.  

 

Lisätietoa:  

Satakunta 7.9. 1878; Satakunta 11.07.1888 no 54; Satakunta 14.9. 1916; Länsi-Suomi 12.09.1926; Satakunnan 
Kansa 7.2. 1937; Salmi ja Hankonen 2010. 
Karjarannan Tarinakartta: 
https://pori.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ac27aaef5b9048e39b1bb57d2cca6abf 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karjaranta 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nelikko 
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http://www.kalastusmuseo.fi/kalastuksenhistoriaa/historiaa.html#1
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Erittain_uhanalaiseksi_luokiteltu_jokira(50501)
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/180391/Harvinainen+kuhaahven+paatynee+taytettavaksi
https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/jattilaisen_jaljilla
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- Jorma Lindroos vuosina 1983 ja 1984 
- Erkki Sjöholm tammikuussa 2020 
- Helge Virta helmikuussa 2020  
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Kuva 79.  Merikarhun Kierros – Merikarhun kalapaikat. 
Kartta: GoogleMaps -sovellus. Satelliittikuva Imagery © TerraMetrics 2020. 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_DyzbjiRJt6Y1cpmB1HZhJuQDsTQJYhD&usp=sharing 
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