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Kuva 2. Reposaari-kierros opastaa lähellä oleville rannoille ja monimuotoisille satamapaikoille.  

Punainen viiva on vaellusreitti, joka menee aallonmurtajalta vastapäivää pitkin koillisrantaa eli 

sisälahden rantaa. Kartta: Porin kaupungin osoitekartta vuodelta 2012.   

Aikamatka Räpsöön rannoille 

  

Reposaaren sataman rantaviiva on vuosisatojen aikana siirtynyt enemmän rakenteellisista 

muutoksista johtuen kuin maannoususta. Maan nousu on kyllä madaltanut laivaväyliä ja venereittejä 

noin 70 cm/100vuotta. 

Reposaari oli jo 1300-luvulla oivallinen suojaisa satamapaikka kalastajille ja merenkulkijoille.  
Pohjanmaalta ja aina Peräpohjolasta asti tulevat ja sinne menevät talonpoikien suuret kauppaveneet 
sekä muut kauppa-alukset pysähtyivät Reposaaren ja Kappelin väliselle suojaiselle ankkuripaikalle ja 
mahdollisesti myös rantautuivat saarille. Samoin tekivät Teljään ja Ulvilaan menevät ja sieltä tulevat 
alukset.  
 
Saksalaisten hansakauppiaiden vaikutus Suomen rannikkokaupungeissa voimistui voimakkaasti 1350 
luvulta lähtien ja Kokemäenjoen suun kauppapaikka siirtyi Ulvilaan.  Hansaliitto hallitsi tuolloin 
ulkomaankauppaa. Sen vaikutusta osoittaa esimerkiksi se, että 1300-luvun lopulla oli Ulvilassa 
hansakauppiailla oma Pyhän Gertrudin kilta.  Pyhä Gertrud oli saksalaisten kauppiaiden ja 
merimiesten suojeluspyhimys. Hartauden harjoittamista varten Kokemäenjoen suualueella oli 
Liikistön lähelle rakennettu Pyhä Gertrudille omistettu kappeli. 
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Kuva 3.  

Vanhassa kartassa vuodelta 1799 Reposaari 

(Räfsö) ja Tahkoluoto (Takaluoto) näkyvät 

erillisinä saarina. Reposaaren koillisranta on 

ollut suojaisa sisäsatama ulkomereltä 

tultaessa. 

 
Hansaliiton suuret kauppalaivat ns. koggit purjehtivat 1300-luvulla Pohjanlahden rannikolle.  
Koggit olivat suuria, pituudeltaan noin 25 metriä ja 6–7 metriä leveitä laivoja. Niissä oli yksi masto 
varustettuna suurella neliön muotoisella purjeella. Alusten syväys oli 3 metriä ja ne vaativat lähes 4 
metrin kulkusyvyyden. Sen vuoksi ne eivät voineet purjehtia Ulvilaan vaan jäivät ankkuriin 
Reposaaren suojan puolelle purkamaan lastinsa pienempiin aluksiin. 
 
1500-luvun loppupuolella Porin kauppiaiden alukset purjehtivat pääasiassa Pohjanlahden satamiin. 
1500–1600 luvulla porilaisten alukset laajensivat kauppa-aluetta ja purjehtivat Itämeren satamiin, 
Saksaan ja Baltian maihin. 
 
Reposaareen tehtiin ensimmäinen satamalaituri 1778. Ulkomaan kaupan vapauduttua 1765 
porilaiset purjehtivat Välimerelle saakka.  Vuonna 1862 perustettiin Poriin ensimmäinen 
höyrykäyttöinen sahalaitos, Porin Isosannan höyrysaha. Tämän jälkeen höyrysahoja tehtiin Poriin, 
Reposaarelle ja Pihlavaan. Sahateollisuus kasvatti voimakkaasti puutavaran vientiä, joka näkyi 
Reposaaren satamatoiminnan voimakkaana kasvuna. 1870-luvulla alkoi Reposaaren voimakkaan 
teollisen kasvun aika. Alkoi kansakouluopetus ja rakennettiin kirkko, satamaa uudistettiin. laadittiin 
asemakaava ja uusia rakennuksia rakennettiin ym. 
 
Taulukko 1. Reposaaren asukasluku 1870–2010.  

.  
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Kuva 4. Laivoja Reposaaren Redillä v. 1900, edessä painolastilaituria ja Kirkkolahti. Kirkkolahti oli 
suojainen satamapaikka pienveneille ja pienille hinaajille. Valokuva: Kuvaaja tuntematon, Satakunnan 
museo. 
 

Reposaaren satamakierros 

Tässä Räpsöön-rantoja ja  Reposaaren satamaa käsittelevässä tarinassa esitellään saaren historiaa ja 
rantojen tärkeitä käyttötapoja ja käyttäjiä. Satamatoimintojen ja rakenteiden kehitys on olennaisesti 
muuttanut rantaviivaa Reposaaren suntin aallonmurtajasta Kappeliluotoon. Selostus alkaa 
aallonmurtajalta ja kiertää vastapäivää pitkin Reposaaren satama-aluetta. 
 

 

Kuva 5. Reposaaren eteläkärki. Valokuva: Markku Saiha. 
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1.  Aallonmurtaja ja Gustafssonin nokka. 

1975 Reposaaren kaakkoiskärjestä rakennettiin 600 metriä pitkä uusi aallonmurtaja estämään 

aallokon aiheuttamaa haittaa Mäntyluodon satamalle. Kiviaines saatiin Tahkoluodon kallioon 

louhitusta raskaan polttoöljyn varastosäiliöstä. Kiveä siirrettiin aallonmurtajaan noin 500`000 m3. 

Aallonmurtajan alku sijaitsee ns. Gustafssonin nokassa. Gustafsson oli 1800-luvun lopulla Reposaaren 

varakkain ”stuuvari” (laivojen lastauttaja eli ahtausyrittäjä). Hän rakensi lähelle nykyisen 

aallonmurtajan lähtöpistettä laiturirakenteita ja ison huvilan Villa Londonin. Paarlastimaasta 

Gustafsson rakennutti Reposaaren hautausmaan. Täällä sanotaankin, että reposaarelaiset haudataan 

vieraan maan multiin. Villa Londonin isäntänä Axel Gustafsson kutsui itseään Reposaaren 

kuninkaaksi. 

2. Anttilan viiki eli Uusi-Uimaranta 

Seuraava näkyvä kohde on aallonmurtajan pohjoispuolelle oleva uimaranta, paikkaa kutsuttiin 

aikaisemmin Anttilan viikiksi. 

 

Kuva 6. Reposaaren uimalaitos n. 1939. Kalasataman telakka-alueen pohjoispuolella lähelle 

hautausmaata oli vielä 1960 luvulla hieno uimalaitos. Se joutui väistymään kalasataman 

rakentamisen johdosta. Reposaaren uimakoulussa oli yli 200 oppilasta v. 1939, promootiojuhlassa oli 

23 uimamaisteria ja 25 kandidaatin tutkinnon suorittanutta. SK-lehti 12.8.1939. Valokuva: Kuvaaja 

tuntematon, Reposaari-yhdistyksen arkisto. 

3. Kalasatama 

Uimarannasta itään sijaitsee Reposaaren kalasatama. Alueella on suosittu kalaravintola MERIMESTA 

jonka päädyssä on näkötorni. Sieltä näkyy kauas Pohjanlahdelle. Merimesta rakennettiin v. 2001. 

Torniin on vapaa pääsy. Rakennuksen päädyssä on kalakauppa. 
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4. Pienvenesatama 

Yksi Reposaaren pienvenesatamista, joka on aallonmurtajan suojassa.  Ravintola Merimestalla on 

täällä oma vierasvenelaituri. 

 

5. Ammattikalastajien laitureita 

Täällä voi nähdä yleensä aina joitain siian- ja lohenkalastusaluksia. 
 
 

6. Aidattu kalasatama  
 
 Alueella on laitureita kalastustroolareille ja kalankäsittelyyn liittyviä tiloja. 
 

7. Pienvenetelakka 
Alueella on Porin kaupungin omistama pieni telakka. Sen lasku/nostokiskoilla voidaan nostaa noin 

100 tonnin painoisia aluksia korjattavaksi.  

 

8. Vanha luotsiasema  

Entinen luotsiasema on jäänyt myös aidan sisäpuolelle. Luotsiaseman katolla on pieni tähystystorni, 

mistä luotsit ennen katselivat merelle. Tornista luotsit näkivät monta vakavaa onnettomuutta.  

Reposaaren luotsi näki, kun Torpedovene S2 kaatui 1925 ja upposi hirmumyrskyssä Outoorin 

matalikolle vieden mukanaan 53 merisotilasta. Toinen suuri onnettomuus oli vuonna 1874 

siipirataslaiva Östebottenin tulipalo, jossa menehtyi 17 ihmistä. Vanhan luotsiaseman alueella oli 

aiemmin Mäntyluodon suuntaan rakennettu lyhyt aallonmurtaja ja luotsiveneiden laituri, kaikki nämä 

alueet jäivät kalasataman rakenteiden alle. Luotsit siirtyivät 1967 Mäntyluodon puolelle Kalloon, 

jossa on suojainen laituritila. Laivojen luotsaustoiminta oli tuolloin jo muutenkin siirtynyt 

Mäntyluodon puolelle. 

9. Lomamessualue 

Reposaaren hautausmaan viereen rakennettiin 2008 lomamessujen aikaan kesämökkejä. Rannalla oli 

ennen kalastajien rantasuuleja. Samalla rannalla on Meripelastusseuran laituri ja veneitten 

säilytystila. 

10.Painolastialue 

 

Painolastia tuli purjelaivojen mukana Reposaarelle noin 200 vuoden aikana tuhansia laivalasteja.  

1900 luvun alussa tulevan Reposaaren Konepajan alue täytettiin painolastimaalla. Orjalahti täytettiin 

läjitysmaalla, kun satama-alueita syvennettiin imuruoppaamalla 1956.  
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Kuva 7. Paarlastimaan kehittämissuunnitelma vuodelta 1894. Painolastimaalle rakennettiin 

Reposaaren konepaja. Kartta: Satakunnan museon arkisto.  Kartan paikannimet ja täydennykset H. 

Uddfolk 2021.    

 

Reposaaren Moottoritehdas rakennettiin Kirkkolahden yläosaan painolastimaalle. Se aloitti 

toimintansa 1915. Moottoritehdas valmisti laivakoneita ja venemoottoreita, mutta sen toiminta 

loppui konkurssiin 1920. Alue ja rakennukset myytiin huutokaupalla Wahlroosille, sen jälkeen 

Reposaaren Höyrysahalle ja edelleen 1925 Werner Hacklinille. Werner Hacklin perusti alueelle 

laivojen korjaustelakan ja myöhemmin Reposaaren Konepajan.  Alueelle rakennettiin 2008 

lomamessujen aikana huviloita ja omakotitaloja. 

 

Sodan jälkeen 1945 Konepajalla rakennettiin sotakorvausaluksia, troolareita ja jokivesialuksia. 1950-

luvun alkupuolella konepaja laajensi tuotantoaan suuremmilla jokivesialuksilla, luotsiveneillä, 

merenkulkuhallituksen tutkimus laivoilla, valtion tilaamilla yhteysveneillä ja kauppalaivoilla. Rauma 

Repola osti konepajan 1972, jolloin sen henkilökunta siirtyi Mäntyluodon telakalle öljyporauslauttoja 

tekemään. Reposaaren konepaja rakensi laivoja yli 30 vuotta, sen toiminta loppui 1976. Tuotannon 

loputtua aluksia oli tehty noin 150 kpl. Alueella toimi sen jälkeen Reposaaren Perinnevenetelakka, 

mutta se meni konkurssiin v. 2006. Alueella on nykyisin lomamökki ja omakotitalo alue ja kaksi 

puistoa, jotka on nimetty Räpsöön kuuluisien sankarien mukaan eli Kelpon (painija Kelpo Gröndal) ja 

Eikan (painija ja laulaja Eino Grön) puistot. 
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Kuva 8. Reposaaren Konepaja 1941. Painolastilaiturissa Werner Hacklinin alus, s/s Jussi H.  

Valokuva: Kuvaaja tuntematon, Satakunnan Merihistorian Seura ry.  

 

 

S/S Jussi H oli Werner Hacklinin omistama rahtilaiva. Se joutui 12. syyskuuta 

1942 Pohjanlahdella venäläisen sukellusveneen torpedoimaksi ja upposi. Laivan 23 hengen 

miehistöstä vain yksi selvisi hengissä. Turman muistolaatta on Reposaaren Sankarihautausmaalla. 

Taustalla näkyy s/s WERNER H, joka valmistui 1941 Reposaaren Konepajalla, pit. 48 m x lev. 8,52 m x 

syv. 3,64 m, 700 rt. Tämä moottorialus luovutettiin 1945 Neuvostoliitolle sotakorvauksena.                         

Satamapuisto 

Purjelaivojen painolastimaalla (paarlasti) täytettiin Reposaaren Satamapuiston aluetta, Reposaaren 

konepajan alueelta Varvi-rantaan asti.  Painolastimaalla täytettiin myös Hautausmaan vanhaosa, 

katuja, tonttialueita ja Villa Londonin huvilan pihamaa. Painolastilaiturin pengerrys ja Orjalahden 

vasemman puolen maa-alue on kaikki paarlastimaata. Painolastilaituri toimi laivojen lastauslaiturina 

ja myöhemmin telakan korjaus- ja varustelulaiturina. 

 

Kuva 9. Reposaaren asemakaava 1874. Kartan punainen viiva on kirjoittajan arvio sataman 

rantaviivasta 1700 luvulla. Sininen viiva kuvaa rantaviivaa 1874.  Kartta: Satakunnan museon 

arkistossa. Kartan täydennykset H. Uddfolk 2021. 
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Satamapuiston vanhat talot on rakennettu ennen 1874 asemakaavaa, ne ovat katulinjaa nähden 

hieman vinossa. Vanhemmat talot on rakennettu 1800-luvun alussa, omistajat olivat yleensä 

”stuuvareita” eli ahtaajayrittäjiä ja porilaisia kauppiaita. Ranta- ja laiturilinjoista näkee miten 

paarlastimaa on siirtänyt vesirajaa noin kahdensadan vuoden aikana. Uimahuoneen yläosassa näkyy 

laiturirakenteessa pieni koukun näköinen kulma, siinä säilytti yksikätinen kalastaja Veneranta 

kalapaattiansa 1930–1950 luvulla. 

 

Kuva 10. Uimahuone ja redi n.1918. 1800-luvun lopulla rakennettu uimahuone, jossa oli naisille ja 

miehille omat pukuhuoneet. Paikka on nykyisen Vaakunaviikin kohdalla.   Valokuva: Kuvaaja 

tuntematon, Satakunnan museo. 

Vanhan uimahuoneen paikalla on nykyään venevalkama, joka sai hienon nimen Vaakunaviiki. Nimen 

keksi kaivinkoneen kuljettaja Veijo Ruotsalainen, joka oli tekemässä tätä huvivenesatamaa. 

Vastapäätä venevalkamaa oli 1960 luvulla Satamapuistossa tontilla nro 3 ALKO:n viinakauppa ja 

suosittu juoma oli siihen aikaan Vaakunaviina. Näin tuli hieno nimi veneiden satamalle. Vaakunaviiki 

rakennettiin vuonna 1963. 

Vaakunaviikin ja Kaupparannan välisellä laituriosuudella (vanha painolastilaituri) oli pienten hinaajien 

ym. alusten kiinnitys paikka. Hinaajina toimivat mm.  Vesi-Helmi, Maria, Vilpas. 
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Kuva 11.  

Kauppias Semmi Haapakan polttoaine 

asema n. 1970. Haapakalla merkki 

rinnassa. Valokuva: J. Konttinen. 

1940–1970 luvuilla laiturilla oli kauppias Semmi Haapakan polttoaineen myyntikoju ja mittarit. 

Kaupparannan viereen 1950 Haapakka rakennutti punatiilisen kalansavustamon.  Sitä ei koskaan 

käytetty savustamona, mutta nyt rakennuksessa toimii suosittu ravintola. Kaupparannan tuntumassa 

Vaakunaviikin rantamalla Satamapuiston ja Perämiehenkadun risteyksessä 1930-luvulta alkaen oli 

myös merikapteeni Paul Aarnion kauppa ja leipomo, jonka hän peri kasvatti-isältään kauppias 

Sainelta. Haapakka ja Aarnio tunnetaan Torpedolaiva S2:n hylyn löytäjinä laivan tuhoutumisen 

jälkeen.   

Kaupparanta 

Reposaaren Kaupparanta on vanha kauppapaikka, johon kalastajat ja saariston asukkaat toivat 

tuotteita myyntiin; kalaa, perunoita, juureksia ym. Kaupparanta oli myös tärkeä satamapaikka, kun 

saaristosta tultiin kauppoihin, lääkäriin taikka apteekkiin ja muita asioita toimittamaan. 

Kaupparannassa oli tullia varten oma laituri. Se lienee ollut kieltolain aikana hyvin työllistetty. 

Kaupparannan pohjoisreunalla oli koppeja eli kioskeja. Niissä myytiin kahvia, pullaa ja muuta ruokaa 

satamatyöläisille. Koppien emäntien nimet ovat räpsööläisittäin kuvaavia: Karhu, Laurén, Helin, 

Parkanon Hulda ja Vilén. Kopit häipyivät kaupparannasta 1955 vaiheilla. Nykyään koppeja korvaa 

suosittu ”Kaupparannan kioski”. 

 

 

  
Kuva 12. Kaupparanta 1920 luvulla.  Valokuva: Kuvaaja tuntematon, Satakunnan museo. 
 

 



11 

 

Matkustajaliikenne Mäntyluotoon ja Poriin 
 
Mäntyluodon ja Reposaaren välisen henkilöliikenteessä oli hinaaja URHO ja satamajäänmurtaja 

PORIN KARHU. Niiden laituria kutsuttiin ”Karhun rannaksi”. Vanhassa kartassa nimi oli ”Raanalaituri”.  

Nimi ei ole räpsööläisen keksimä, nimi pitäisi kirjoittaa räpsööläisittäin KRAANA, ahlaslaiset lisäisivät 

siihen vielä s-kirjaimen SKRAANA. (Tarkoittaa nostolaitetta 

 

Kuva 13. Satamahinaaja Urho kuljetti myös matkustajia Mäntyluodosta Reposaaren ”Karhun 

rantaan”. Valokuva: Kuvaaja tuntematon. Kokemäki-seuran kuva-arkisto.  

 

 

Kuva 14. 

Sodan aikana 

henkilöliikenteessä välillä 

Reposaari-Pori oli myös 

Ilma-laiva. Siis laivan nimi 

oli ILMA. 

Valokuva: Kuvaaja 

tuntematon. Reposaari -

yhdistyksen arkisto. 
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Kuva 15.  

Hinaaja Laine kuljetti matkustajia 

Reposaaren ja Mäntyluodon 

välillä 1945–1956.   

Valokuva:  

Kuvaaja tuntematon, Reposaari-

yhdistyksen arkisto. 

 

 

Sodan jälkeen vuonna 1945 ystävyyskaupunki Sundsvallin lahjoitti Porille vanhan hinaajan nimeltä 

LAINE matkustajaliikennettä varten Reposaaren ja Mäntyluodon välille. Käyttövoimana oli 

höyrykone. Vuonna 1950 alukseen asennettiin Diesel moottori. Laine myytiin 1956, kun Reposaareen 

valmistui maantieyhteys.   

 

 

Kuva 16.  

s/s Norrmark liikennöi henkilö- 

ja rahtikuljetuksia välillä 

Reposaari-Pihlava-Pori 1886–

1931 yhteensä noin 45 vuotta. 

Sen omistaja oli Antti Ahlström. 

Alus valmistui Porin 

Konepajalta vuonna 1886. 

Laivan tiedot: 23,45 x 5,06 x 

2,52 m höyrykoneen teho 140 

hv. Reposaaren 

Höyrylaivalaituri n. 1910. 

Valokuva: Kuvaaja tuntematon, 

Satakunnan museo. 
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Laivat lastattiin Redillä ja Satamassa 
 

Laivat lastattiin ennen redillä (ankkuripaikka ja lastauspaikka), joka sijoittui Reposaaren rannasta 

100–500 m ulospäin koilliseen. Sataman Orjalahdesta kuljetettiin lastausporukka eli ”jengi” (noin 30 

ihmistä)  laivaan töihin isoilla, noin 10 m pitkillä ”väkipaateilla”.  Puutavara tuotiin hinaajien vetämillä 

proomuilla laivojen kylkeen. Puutavan lastauksen laivan ruumassa tekivät pääasiassa naiset, miehet 

olivat laivan kannella vinsseissä, taakkoja tekemässä ja puutavaranippujen ohjaus hommissa. 

 

Kuva 17. Satamahinaaja Urho avustaa laivoja redillä 1920. Valokuva: Kuvaaja tuntematon, 

Satakunnan Merihistorian Seura ry.  

 
Kuva 18. Stuuvarien eli ahtaajayrittäjien työväkeä kuljetettiin pikkuhinaajilla. Piirros: Veikko 

Andersson, julkaisussa Andersson ja Uddfolk 2014.    

1800 luvun loppupuolelle stuuvareilla oli myös höyrykoneella varustettuja 10–14 m pituisia pieniä 

hinaaja-aluksia, joilla työväkeä kuljetettiin laivoihin ja käytiin ulkomerellä tekemässä laivojen 

kapteeneiden kanssa lastaussopimuksia. Stuuvareilla oli takarannan kallioille palkattuja vahteja, jotka 

katselivat kiikareilla merelle. Kun purjeita näkyi horisontissa, höyryvene lähti tekemään laivojen 

lastaamisesta sopimusta (kontrahtia). Näillä pienillä höyryaluksilla hinattiin myös proomuja laivojen 

kyljelle.   
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Kuva 19. Väkipaatti kuljetti yleensä sataman työväkeä, mutta kuvassa Reposaaren Soittokuntaa kesän 

1962 huviretkelle. Valokuva: Kuvaja tuntematon, Reposaari-yhdistyksen arkisto.  

Kaupparannasta pohjoiseen oli kauppalaivojen lastauslaituri (Höyrylaivalaituri). Laivan kyljelle 

hinattiin proomu, josta puutavara nostettiin laivaan ja lastattiin laivan ruumaan.   

 

Kuva 20. Höyrylaivalaituri. Vasemmalla näkyy Satamakonttorin varasto, joka 1950-luvulla oli 

painihuoneena. Kuvassa näkyy pienehköjä laivoja, joihin lastataan puutavaraa. Kuvassa näkyvä 

satama-allas täytettiin 1956. Höyrylaivalaiturin pienveneiden satama-altaassa oli laituritila 

Pelastusristeilijä REPOSAARELLE. Valokuva: Kuvaaja tuntematon, Satakunnan museo. 

 

Kuva 21. Höyrylaivalaituri. Öljymaalaus: Ilmari Lehtonen Pori, maalauksen omistaa Pekka Saarinen. 

Valokuva: Haakon Uddfolk.  
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Maalauksessa (kuva 21) vasemmalla satamahinaaja Mars, Norrmark ja joku matkustaja-alus. Mars 

hinasi proomuja Porista Reposaaren redille ja avusti laivoja satamaliikenteessä. Norrmark liikennöi 

henkilö- ja rahtikuljetuksia välillä Reposaari-Pihlava-Pori 1886–1931 yhteensä noin 45 vuotta. Sen 

omistaja oli Antti Ahlström. Alus valmistui Porin Konepajalta vuonna 1886. Laivan tiedot: 23,45 x 5,06 

x 2,52 m höyrykoneen teho 140 hv.  

Reposaaren Satamassa oli melkoista ruuhkaa reilu sata vuotta sitten. Satakunta lehti kirjoitti 27.04 

1887: Porin vesillä ovat seuraavat 16 laivaa: Concordia, Norden, Norrmark, Wilpas, Azalea, Tähti, 

Joetar, Pihlava, Leimu, Ilma ja Onni, Alli, Ellida, Olga ja pian valmistuva Södern ja muutama pieni alus 

sekä Reposaarella 46 laivaa. Laitureissa ei ollut tilaa tarpeeksi, vaan laivojen oli pakko olla kyljikkäin. 

 

Kallistuslaituri 

 

Kuva 22. 

Werner Hacklinin omistama priki 

MATTI Reposaaren 

kallistuslaiturissa.  

Valokuva: Kuvaaja tuntematon. 

Satakunnan museo. 

  

Kallistuslaiturissa purjelaiva kallistettiin taljoilla niin, että pohja tuli näkyviin, jolloin päästiin 

”triivaamaan” tiivistämään kylkilankkujen saumat ja puhdistamaan pohja. 

Varvinranta 

 

Kuva 23.  

Varvin ranta. Höyrylaivalaiturissa 
alusta lastataan 1960 luvulla. 
Reposaaren Höyrysahan 
kapearaiteinen rautatie ja 
puutavaravaunuja, vaunuilla 
sahalta tuotiin satamaan 
puutavara. Edessä Varvinrannan 
pienvenesatama.  
Valokuva: Kuvaaja tuntematon 
Reposaari-yhdistyksen arkisto.  

Venäjän vallan aikana 1820–1850 luvuilla Varvirannan kohdalla on tehty erilaisia puisia laivoja.  

 Alueella oli 1940–1950 luvulla veneveistämö ”Paatti-Salonen”, joka teki puuveneitä.  
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Reposaaren Höyrysahan satama 

Sahan kanaali ja ja sen Varvirannan välinen alue on nykyään huviveneiden satamana, jossa on 

polttoaine myynti ja Merilokki ravintola. 

 

Kuva 24. 

Reposaaren Höyrysahan alueella on ollut 

myös lastaustoimintaa. Kartan 

osoittamassa  Lotjasatamassa on lastattu 

proomuihin puutavaraa. Samalla kohtaa 

on ollut myös laiturirakenteita 

purjealusten lastaamista varten suoraan 

laiturilta. Hinaajat ja proomut ovat 

käyttäneet satamapaikkana myös Sahan 

kanaalia, joka näkyy lautatarhojen 

välissä. 

Kappelikarissa on ollut laaja lautatarha ja 

myös laiturirakenteita, Punaleskien 

laituri Eskonsuntin puolella. Kartassa 

näkyvässä Proomikarissa oli hinaajien ja 

proomujen ”slipi” eli alusten 

lasku/nostokiskot, ja kunnostuslaituri. 

Saarin kareilla oli tapuleita ja niiden 

rannoilla purettiin ja lastattiin proomuja. 

 

 

Kuva 25.  

Hinaaja Räfsö I (entinen 

Freon perässään Venäjän 

lippu) ja tapuleita 

Höyrysahan edustalla 

Saari-kareilla ja Port-

Artturilla noin 1910. 

Valokuva: Kuvaaja 

tuntematon, Satakunnan 

Museo. 
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