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Kap Hornin kiertäjänä tunnettu merikapteeni Paul Aarnio syntyi Porin Reposaarella 

1892. Hän lähti merille 14 vuotiaana, muutti Karkkuun Rautaveden rannalle sodan 

aikana ja kuoli kodissaan Karkussa 1970. Hän matkusti vuosittain Karkusta Reposaa-

relle 3-pyöräisellä mopollaan ajaen Kokemäenjoen rantateitä ja tutkien matkan var-

rella kiintoisia paikkoja. Merikarhun Kierros on hänen pyhiinvaellusreittinsä Karkus-

ta Reposaarelle vanhempiensa haudoille ja suolaisen meren äärelle.  
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Merikarhun Kierroksen reitin Ulvilan 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 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 

Ulvilan hankeryhmä: 
Eija Kannisto, kehityssuunnittelija, Ulvilan kaupunki 
Sakari Aalto,   
Tanja-Annika Aronen,    
Hely Ojala,   
Maarit Ylikahri, 
Kalevi Rostedt.  

Ulvilan kohdeoppaan valmistelun tehtävänjako: 
Asiantuntijatyö, lähdeaineistojen keruu ja analyysi Kari Mäntylä 
Kalastukseen liittyvä asiantuntijatyö  Juhani Mellanoura 
Toimitustyö, täydennykset, taitto ja kuvien käsittely Lasse Lovén 
Kohteiden arviointi ja lisätiedot  Ulvilan hankeryhmä 
Asiantuntija-apua sekä aineistoja ovat antaneet Satakunnan Museo 

Rauman merimuseo 
Luonnonsuojelukohteisiin liittyvä asiantuntija-apu  Metsähallitus 
     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. 

 
Vaakuna: Vihreässä kentässä kultainen Pyhän Olavin kuva, käsissään sotakirves ja 
valtakunnanomena, istumassa hopeisella valtaistuimella. Vaakunan on suunnitellut Ahti Hammar. 
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Pyhä Olavi istuu hallitsijan istuimella ja hänellä on persoonalliset vallan tunnusmerkit. Hänellä 
valtikkaa kuvaa tappara ja toisessa kädessä on kuninkaallinen maapalloa kuvaava valtakunnanomena, 
jonka päällä on saksalaisen ritarikunnan symboli ”rautaristi eli Mantovan risti”. Yleensä vastaavissa 
muiden pyhimysten kuvissa valtikkana on paimensauva. 

Litorinameren ja Itämeren vaiheiden kartat: 

Värillisiä karttoina esitettävä Maisemamalli kuvaa jääkauden jälkeisiä merivaiheita Satakunnassa ajalta 

6500 eaa. -1500 jaa. Malli perustuu maanmittauslaitoksen julkaisemaan korkeusmalliin, joka esittää 

nykyistä maastoa nykyisen merenpinnan yläpuolella (mpy.). Järvialtaiden kallistumista, jokiuomien 

eroosiota tai suistojen muodostumista ei ole mallissa huomioitu. Suistoalueilla maankohoaminen on 

joen tuomien sedimenttien laskeutumisesta ja kasautumisesta johtuen olennaisesti nopeampaa kuin 

pelkästään jääkauden jälkeinen maankohoaminen kalliomailla tai suistojen ulkopuolisilla 

moreenimailla ja soraharjuilla. Tämän vuoksi muinaismuistokohteiden iän määrittämistä ei 

suistoalueilla voi tehdä pelkästään korkeuden perusteella. Koska joen tuomat sedimentit laskeutuvat 

suistomaan pohjaan veden alla, tämä ei vaikuta vesipintojen ja niiden ajoittumisen kuvaukseen 

maisemamallissa.  

Vesipintojen rajaamiselle ongelmia sen sijaan tuottaa kosteikkojen päälle aikaa myöden nousevien 

turvemaiden, erityisesti kohosoiden nykyiset pinnankorkeudet, jotka liioittelevat meren muuttumista 

maaksi Huittisten-Kokemäen seudulla enimmillään jopa noin tuhannella vuodella. Kartassa esitetään 

lisätietona Kokemäenjoen nykyinen uoma vaalealla värillä. Samoin kartan havainnollistamiseksi 

esitetään joitain nykyisiä paikannimiä niiden alueilla. Maisemamallin on tuottanut Satakunnan Museo, 

toteutuksesta on vastannut Muuritutkimus Oy. 

Kokemäenjoen linjausta seuraavan muinaismeren korkeustasojen ajoitus on johdettu nykyisestä mpy. 

korkeudesta (metriä merenpinnan yläpuolella) soveltaen Taipaleen-Saarniston (1991) mallia maan 

kohoamisesta. Jäätikön sulamisen jälkeen maan kohoaminen oli nopeaa, välittömästi sulamisen 

jälkeen jopa useita metrejä 100 vuoden jakson aikana. Kohoaminen hidastui siten, että maa kohosi 

aina noin 2 cm vähemmän per 100 vuoden jakso vuoteen 2000 eaa. asti. Sen jälkeen noin 4000 vuoden 

ajan maa on kohonnut tällä alueella tasaisesti noin 68 cm sadassa (100) vuodessa.  Raportin 

tarkastelussa korkeustasot ovat välillä 0–70 m mpy.   

Muinaismuistokohteiden iän esittämisestä: 

Tässä raportissa kaikki ikämääritteet esitetään ns. kalibroituina ikämääreinä, silloin kun on 

käytettävissä radiohiilimenetelmään perustuva ajoitus.  

Lyhennykset: 

mpy. = meren pinnan yläpuolella 
eaa. = ennen ajanlaskun alkua 
jaa. = jälkeen ajanlaskun alun 
 
Merikarhun Kierros – GoogleMaps-kartta 

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

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. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UYeMcwhZlVhIWH9AFjFdSJj6xCALv1Uc&usp=sharing
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0. Ulvila – kaupunki varrella virran 

 

Ulvila (ruots. Ulvsby) on Satakunnan maakunnassa sijaitseva kaupunki. Ulvila sijaitsee 

Kokemäenjoen varrella, Porin naapurissa. Ulvilan kaupunki perustettiin vuonna 1365. Se on 

yksi Suomen kuudesta keskiaikaisesta kaupungista ja Suomen toiseksi vanhin kaupunki Turun 

jälkeen. Ulvila menetti kaupunkioikeutensa Porille vuonna 1558, kun Ulvilan silloinen satama 

oli maankohoamisen vuoksi muuttunut kauppa-aluksille kulkukelvottomaksi. Vuodesta 2000 

lähtien Ulvilan kunta on taas käyttänyt itsestään nimitystä kaupunki. 

Mannerjää vetäytyi Ulvilan alueelta noin 7600–7500 eaa. Asumiskelpoinen ei Ulvila vielä ollut, 

sillä alueen peitti noin 200 metriä syvä meri. Ulvilan ylävimmät reunaosat alkoivat kohota 

meren pinnan yläpuolelle noin 2000 eaa. Ulvilan asutut osat ovat enimmäkseen matalaa, 

tasaista Kokemäenjokilaaksoa, joten maankohoaminen on vaikuttanut alueeseen 

voimakkaasti. Kivikaudelta on merkkejä Kiukaisten kulttuuriin kuuluneesta metsästäjä- ja 

hylkeenpyytäjäasutuksesta. Maanviljely alueella alkoi pronssikaudella, jolloin viljavat tasangot 

otettiin viljelyskäyttöön. Jälkeensä nämä asukkaat jättivät röykkiöhautoja. 

Ulvilan alueella ollut merenlahti maatui ja muuttui suistomaaksi. Kokemäenjoki toi nykyisten 

Friitalan ja Vanhankylän alueille savimaata. Rautakauden vaihtuessa historialliseksi ajaksi 

maanviljelytaidot kehittyivät ja asutus levisi Kokemäen suunnasta Ulvilan suuntaan. 

Ensimmäisenä syntyi Haistilan kylä viimeistään 1200-luvulla.  

 

Kuva 1.  
 
Kartassa sininen väri kuvaa 
meren peittämää aluetta noin 
vuonna 1000 jaa., rantaviiva 7 
m mpy. Kartan 
havainnollistamiseksi siihen on 
merkitty valkoisella juovalla 
nykyinen Kokemäenjoen uoma 
sekä joitain nykyisiä 
paikannimiä.  
 
Kartta: Satakunnan museo – 
Muuritutkimus Oy. 
 

 

Kokemäenjoen suiston asutus oli osin vierasperäistä. Visbyn ja muiden Itämeren eteläreunan 

kaupunkien hansakauppiaat tarvitsivat sataman ja tukikohdan. Sellaisen harvaan asuttu 

Ulvilan seutu tarjosi. Hansaliiton vaikutusvalta kasvoi. 

Liikistön kauppapaikka sijaitsi vuoden 1200 jaa. paikkeilla Kokemäenjoen suulla. Lattomeren 

matala lahti oli kalaisa, mutta ei tuolloin enää soveltunut isommille kauppa-aluksille. Ne 

kulkivat syvempää reittiä, joka kiersi pohjoisessa Koiviston niemekkeen kärjen, tulevan Porin 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ruotsin_kieli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Satakunnan_maakunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kaupunki
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kokem%C3%A4enjoki
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Raatihuoneenmäen. Ulvilan kauppapaikka oli tuolloin Ravanin vieressä Liikistön luodon 

rannalla.  

Kuningas Kustaa Vaasa määräsi vuonna 1550 ulvilalaiset porvarit muuttamaan perustamaansa 

Helsingin kaupunkiin. Vaikka porvarit saivat muutaman vuoden jälkeen luvan palata, Suomen 

herttua Juhana määräsi vuonna 1558 uuden Porin kaupungin perustettavaksi seitsemän 

kilometriä lähemmäksi rannikkoa Kokemäenjoen silloiseen suuhun. Näihin vaiheisiin liittynee 

raju Ulvilan vanhankaupungin tulipalo. 

1700-luvulla perustettiin Leineperin ruukki. Siellä jalostettiin aluksi Ruotsista tuodusta 

takkiraudasta takorautaa. Myöhemmin oman masuunin valmistuttua rautamalmista, järvi- ja 

suomalmista opittiin tekemään itse takkirautaa. Muurauslaastin ainesosaksi tarvittavaa 

kalkkia tuotiin laivoilla pääasiassa Paraisilta. Ruukin ympärille syntyi omaleimainen 

yhdyskunta. 

Nykyisin Ulvilassa on asukkaita 13200 (v. 2017), joista taajamissa asui runsas 11000 ja haja-

asutusalueilla noin 2000 asukasta. Kunnan taajama-aste on korkea 85 %. Ulvilan työpaikat 

jakautuvat eri toimialoille seuraavasti: maa- ja metsätalous 3 %, teollisuus 31 % ja palvelut 61 

%. Aiemmin Ulvilasta eronnut Kullaa on palannut emopitäjänsä yhteyteen vuonna 2005. 

Kaupungin nimen Ulvila otti itselleen jälleen vuoden 2000 alusta.  

Noin 1000 evakkoa pääasiassa Hiitolan pitäjästä asutettiin sodan jälkeen Ulvilaan. Karjalaiset 

kulttuurivaikutteet toivat Ulvilaan mm. virpomisperinteen ja karjalanpiirakat. 1960-luvulla 

kunta alkoi harrastaa aktiivista maapolitiikkaa. Seuraavien vuosikymmenten aikana kuntaan 

syntyi useita uusia pientaloalueita. 

Ulvilassa on useita valtakunnan tasolla tunnettuja yrityksiä. Niitä toimii mm.  automaatioalalla, 

sähkötekniikassa, konepajateollisuudessa ja maidon jalostuksessa. Friitalan nahkatehdas oli 

tunnettu nahanjalostusyritys. 

Ulvilassa on järjestetty keskiaikaiset Hansamarkkinat vuodesta 2000 alkaen. Järjestämisvastuu 

on alusta alkaen ollut Lions Club Ulvilalla.   Markkinat pidetään kaupungin keskustassa    

sijaitsevan Kaskelotti -liikuntakeskuksen tapahtumakentällä. Ulvilan pitäjäruoiksi nimettiin 

1980-luvulla silakkamollot eli silakkaperunat ja kirnupiimä, fläskisoosi ja perunavoi sekä 

korput ja paakkelssit.  

Kokemäenjoki on edelleenkin valtavirta Sastamalasta Poriin. Vuotuinen jokijuhla on nykyisin 

nimeltään Satakunnan kansansoutu. Se on leppoisa kolmen päivää kestävä 109 km pituinen 

jokivaellus Kokemäenjokea pitkin.  Soutuviikonloppuna Suomen liput vedetään jokivarrella 

salkoihin, mikä kunnioittaa Kokemäenjokea ja Suomen kaunista luontoa. Parhaimmillaan 

venekuntia soutuun on osallistunut yli 400 ja retkeläisiä yhteensä yli 3000. Lisäksi 

moninkertainen määrä uteliasta yleisöä kertyy joen varrelle. Jokivaelluksen tukikohtia on joka 

kunnassa joen varrella. 

Lisätietoa: Virkkala ym. 1967; Alhonen 1991. 
http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk63/SuomalainenPaikannimikirja_e-kirja_kuvallinen.pdf 
http://www.hansamarkkinat.fi/ 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ulvila 

 

http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk63/SuomalainenPaikannimikirja_e-kirja_kuvallinen.pdf
http://www.hansamarkkinat.fi/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ulvila
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1. Massi   

 

Massin mäki sijaitsee n. 5 km:n päässä Ulvilan (Friitalan) keskustasta lähellä Nakkilan rajaa 
Massintien päässä. Urheiluseura Ulvilan Ura ry omistaa Massin liikuntakeskuksen ja on 
rakentanut sekä ylläpitää talkoovoimin alueella olevat liikuntareitit ja rakenteet. 
Liikuntakeskuksen palvelukeskus on Massin Maja, joka on avoinna varauksesta. Alueella on 
valaistuja reittejä kaikkiaan n. 5 km. Massin ja Friitalan koulukeskuksen välillä n. 4.5 km:n 
valaisematon retkireitti.  

 

Kuva 2. Massin alueella on talvisin alueella parikin pulkkamäkeä, joista toinen on nuoremmille 
laskijoille soveltuva valaistu mäki. Frisbeegolf-rata kiertää aluetta. Valokuva: Lasse Lovén.  

Massin keskuksessa on ”ulkokuntosali”, kuntoportaat, grillauspiste ja laavu. 
Talvisin alueella on lisäksi parikin pulkkamäkeä, joista toinen on nuoremmille laskijoille 
soveltuva valaistu mäki. Leader-hankkeen puitteissa Massin liikuntakeskuksen alueelle on 
toteutettu MOBO-suunnistusrata, yhdeksän väyläinen frisbeegolf-rata sekä geokätkö-reitti.  

Massin mäkeen perustettiin METSO-ohjelman tuella vanhan metsän luonnonsuojelualue 
vuonna 2018. Alueen pinta-ala on 26 hehtaaria ja sen omistaa Vainio-Mattilan yhteismetsä. 
Alue sijaitsee Massintien itäpuolella. Massin mäki on säilynyt metsätalouden ulkopuolella 
yhtenäisenä alueena, jossa kasvaa järeää männikköä ja rehevämpää kuusikkoa. Yli satavuotias 
kangasmetsä on monimuotoisuudeltaan merkittävä. Luonnonsuojelualueen laki nousee noin 
57 m korkeuteen. Alueella risteilee hyväkuntoinen valaistu polku- ja latuverkko. 
Luonnonsuojelu ja virkistyskäyttö yhdistyvät täällä sopivasti. 

Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten mukaan alueella on kielletty mm. seuraavat 
toimet: maa-ainesten ottaminen, metsänhakkuu ja tuulenkaatojen poisto, rakennusten, 
rakennelmien, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen, roskaaminen, tulenteko, telttailu 
ja muu leirielämä sekä liikkuminen moottoriajoneuvoilla ja koirien irti pitäminen. Alueella on 
kuitenkin sallittua mm. metsästäminen metsästyslain säädösten mukaisesti, marjastaminen ja 
sienestäminen, olemassa olevien ulkoilureittien ja niiden valaistuksen käyttö ja ylläpito. 
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Massin majalta noin kilometri itäkoilliseen sijaitsee kiviröykkiö. Se sijaitsee loivasti 
pohjoiseen viettävässä rinteessä, tasaisella paikalla 100 m länteen etelä-pohjois-suuntaisesta 
sähkölinjasta, polun vieressä. Röykkiö on kupera ja pyöreä. Sen kivet ovat sammalen 
peittämiä. Kiviröykkiön halkaisija on 5 m ja korkeutta sillä on 40 cm. Keskellä on soikea, 
halkaisijaltaan 1,3–1,5 m laaja, ilmeisesti jälkeenpäin kaivettu kuoppa, joka on noin 
40 cm syvä. Röykkiötä ei ole arkeologisesti tutkittu, eikä sen ikää tiedetä. Röykkiön 
ympäristössä sijaitsee laaja, pääosin sammalen peittämä Litorina-meren aikainen 
rantakivikko, pirunpelto. 

Röykkiö on 40 metrin korkeuskäyrän kohdalla. Tällä korkeudella rantaviiva oli noin 3500 

vuotta eaa. Tuolloin Itämeren piirissä elettiin lämpimän Litorina-merivaiheen aikaa. Massin 

mäki – Pakkalanmäki (Nakkilan puolella) oli silloin pitkänomainen luode-kaakko-suuntainen 

saari.   

 

 

Kuva 3. Vainio-Mattilan yhteismetsä perusti vuonna 2018 Massin rinteelle 26 hehtaarin suuruisen 
luonnonsuojelualueen. Alueella risteilee hyvä retkipolkujen verkosto.  Valokuva: Lasse Lovén. 

 

Lisätietoa: Heikkinen 1996; Vuorela 2000. 
http://massinmaja.fi/wordpress/ 
https://www.vainiomattilanyhteismetsa.fi/files/680/Massin_maen_luonnonsuojelualue.pdf 
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.886010021 
 

 

 

http://massinmaja.fi/wordpress/
https://www.vainiomattilanyhteismetsa.fi/files/680/Massin_maen_luonnonsuojelualue.pdf
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.886010021
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2. Lattomeri 

 

Rautakauden keskivaiheen aikana noin 600–800 v jaa. (Merovingiaika) merenpinta oli 9,5–8 
m nykytason yläpuolella. Kokemäenjoen suu oli tuolloin suunnilleen nykyisen Ulvilan Haistilan 
– Ravanin kohdalla. Viikinkiajan (800–1050 v jaa.) lopulla merenpinta oli noin 7 m nykytason 
yläpuolella ja Kokemäenjoen suu sijaitsi nykyisen Ulvilan Liikistön – Ravanin kohdalla. Jokisuun 
edessä sijaitsi isohko Koiviston saari. Jokivedet purkautuivat kahteen suuntaan, länteen 
Lattomerelle ja pohjoiseen Suosmerelle. Satunnaiset ulkomaiset kauppa-alukset pääsivät vielä 
tuolloin Preiviikinlahden ja Lattomeren kautta Kokemäenjoen suuhun ja siitä tarvittaessa 
jokea ylöspäin. 

Lattomeren väylä alkoi madaltua toisen vuosituhannen alussa maankohoamisen ja joen 
tuoman kiintoaineksen takia merialuksille sopimattomaksi. Meriliikenne siirtyi kiertämään 
Koiviston niemen nykyisen jokiväylän suunnassa.  Lattomeri madaltui entisestään ja siitä alkoi 
muodostua isokokoinen flada eli lahti, johon merivesi ajoittain vielä pääsi. Myöhemmin 
Lattomeri oli pysyvästi merenpinnan yläpuolella sijaitseva kluuvi- eli glo-järvi, jolla oli lasku-
uoma luoteeseen Kokemäenjokeen.  

Joen tuoman sedimentin takia Lattomeren madaltuminen oli erityisen nopeaa. Järvikaisla, 

järviruoko, sarat ja kortteet valtasivat alueen.  Lopulta tämän entisen merenlahden 

vääjäämättömänä kohtalona oli umpeenkasvu ja rahkasammalien ja muiden suokasvien 

avittamana soistuminen. Muutamassa vuosisadassa alueelle syntyi yli kymmenen 

neliökilometrin laajuinen suo. Sen kaakkoiskulma on nykyisen Ulvilan alueella. 

 

 
 
Kuva 4. Lattomeren yli 10 kilometrin pituinen tasainen peltoaukea on entistä savista merenpohjaa ja 

suota, joka on kuivattu pelloksi. Valokuva: Lasse Lovén. 
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Lattomeren suon kuivattaminen. Ulvilassa sijaitsevan Koiviston kartanon omistaja Johan 
Kraftman aloitti kuivatustyöt 1700-luvun puolivälin jälkeen. Kraftman oli Turun Akatemian 
professori, mutta erosi virastaan vuonna 1758 ja muutti Koiviston kartanoon asumaan. 
Kraftman kirjoitti maatalouden pullonkauloista: peltojen tuottavuuden parantamiseen 
tarvittiin lisää lantaa, mikä edellytti suurempia karjamääriä ja täten suurempia niittyaloja, 
jotta karjalle saataisiin heinää. Kraftman uskoi, että talonpoikia ei saada hylkäämään 
perinteisiä tapojaan pelkästään lakeja ja määräyksiä antamalla vaan esimerkkien kautta. 
Säätyläisten ja kirkkoherrojen oli näytettävä rahvaalle esimerkkiä hyvästä taloudenpidosta. 

Lattomeren suosta vain osa oli Koiviston kartanon mailla, sillä Lattomeren omistukset 

jakaantuivat kaikkiaan 78 tilan kesken. Lopulta tarvittiin jopa maaherran ja kuninkaan 

suosituskirje, jotta saatiin kaikki suoalueen tilalliset kuivatushankkeeseen mukaan ja työt 

käyntiin.  

 

Kuva 5. Lattomeren valtaojia hoidetaan jatkuvasti, kun savimaa liettyy ja ojat madaltuvat. Valokuva: 

Lasse Lovén. 

Järven soistuminen kestää kauan. Suon kuivattaminenkaan ei ole mikään nopea prosessi. 

1800-luvun alkupuolella saatiin kyllä huomattavia heinäsatoja, mutta Lattomeren suon 

lopullinen kuivaus pelloksi tapahtui vasta 1940-luvulla. Suomen maatalouden historiaa 

käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa Lattomeren suon ojitusta on pidetty ensimmäisenä 

laajamittaisena suonkuivaushankkeena ja merkittävänä saavutuksena. 

 

Lisätietoa: Virkkala ym. 1967 sivut 447–453. Louekari 2003.  
18.01.1879 Satakunta no 3 - Digitaaliset aineistot - Kansalliskirjasto 
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/91666/AnnalesLOUEKARI_C365.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

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

 

  

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/binding/431944?term=Silm%C3%A4yksi%C3%A4&term=Satakunnan&term=Telje&term=muinaisuutta&term=Satakunta&page=1
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/91666/AnnalesLOUEKARI_C365.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lattomeri
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3. Sunniemi  

Kokemäenjoen suupuolen peltomaiseman joen itäpuolella rikkoo Ulvilasta lähtevä metsäalue 

eli Sunniemi. Niemen kärjessä metsän suojassa sijaitsee alueen tuhatvuotisessa historiassa 

merkittävä rakennuskokonaisuus, Sunniemen kartano. Siihen kuuluu kaksi päärakennusta. 

Vanhempi on 1700-luvulta, uudempi 1880-luvulta. Kartano toimii nykyisin yksityisen 

omistamana maatilana, jossa järjestetään myös kulttuuritapahtumia. Sinne emme voi mennä 

sopimatta käyntiä (+358 40 0724 580), joten ihailemme paikkaa vain maantieltä. 

 

Kuvat 6 ja 7: Sunniemen kartanon päärakennus ja kartanon tuotteita. 
Valokuvat: Sunniemen arkisto. 

 

 

Sunniemen kartano perustettiin aikoinaan meren rannalle 1300-luvun alussa. Kartanon laajat 

tilukset ulottuivat meren saarille ja kala-apajille ja joen molemmin puolin kohoaville 

metsämaille, joita kutsuttiin ”oravimetsiksi”. 1400-luvulla kartano toimi allodiaalisäterinä, 

jonka ensimmäiseksi omistajaksi mainitaan Filip Kaarlenpoika Odygd. Tuolloin 

merenranta ulottui kartanoa ympäröiville pelloille. 1600-luvun alusta Sunniemen 

kartanoa isännöi Götrid Fincke.  Säteri oli asuinkartano, jonka omistaja oli vapautettu 

ratsupalvelusta ja myöhemmin myös verotuksesta. Allodiaalisäterillä tämä etuoikeus oli 

aatelistolle ”ikuinen”.  

Aikojen saatossa Sunniemen omistajina ovat olleet muun muassa Turun tuomiokirkko, 

Roomaan paaviin kamariherraksi lähtenyt Kaarle Kustaanpoika Horn, Anolan kartanon ja 

Leineperin omistanut eversti Johan Hastfer sekä Palinien ja Hacklinien suvut. Vuonna 2007 

Kartano sai uuden isännän, kun maanviljelijä Ilkka Mattila osti sen. Hänen poikansa Tony-

Anton Mattila on talon isäntä nykyään. Sunniemen Kartanon mailla viljellään porkkanan 

lisäksi palsternakkaa, pakasteherneitä, vehnää ja ohraa. 

Lisätietoa: 
https://www.satakunnankansa.fi/a/201495647 
https://www.sunniemenkartano.fi/ 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Allodi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Odygd
https://www.satakunnankansa.fi/a/201495647
https://www.sunniemenkartano.fi/
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4. Suosmeri 

 

Suosmeren kylä kuuluu Museoviraston luokituksessa valtakunnallisesti merkittäviin 

rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY) vanhan maalaismaisemansa vuoksi. Kylän 

länsipuolella avautuu Kokemäenjokeen rajautuva viljelysaukea, jonka läpi kulkee vanha 

maantie. Kylän ensimmäiset asukkaat olivat ruotsinkielisiä. Kylän varhaisin nimi oli 

Svartingsmare. Nykyinen nimi on ruotsiksi Svartsmark. Maanviljelyksen lisäksi kylän asukkaat 

kalastivat joessa ja ulkomeren apajilla Merikarvialla asti. 

 

Kuva 8.  
 
Suosmeren valtakunnallisesti 
arvokas kulttuuriympäristö (RKY). 
 
Suosmeren kylä on syntynyt 
ilmeisesti 1300-luvun alussa 
silloisen Kokemäenjoen suistoon, 
laajan Ulvilanlahden rannalle, 
Sunniemen kartanon tuntumaan. 
Meri peitti vielä tuolloin pääosan 
Suosmeren nykyisistä pelloista. 
Suosmeren Kotomäen länsireunan 
rakennukset ovat pääosin 7,5 m 
mpy, korkeuskäyrän tasolla, joka 
oli merenrantaa noin 1100 vuotta 
sitten. 
 
Kartta: © Maanmittaushallitus – 
Museovirasto, Kyppi fi. 

 

1500-luvulla kylässä oli seitsemän kantatilaa, joista kaksi muuttui myöhemmin ratsutilaksi. 

Isossa reduktiossa Suosmeren tiloista muodostettiin kolme ratsutilaa, yksi sotilasvirkatalo ja 

yksi augmenttitila (=ruotujakoisessa sotalaitoksessa ratsutilalle määrätty aputila, joka maksoi 

veronsa päätilalle, jos tämän omat verot eivät riittäneet ratsumiehen ja hevosen 

kustannuksiin). 

Keskiajalla Suosmeressä toimi kiltalaitos. Suomen keskiajalta tunnetaan 17–18 kiltaa, jotka 

yleensä toimivat alueilla, joissa oli vahva saksalaisvaikutus asujaimistossa tai vierailijoissa. 

Killoista merkittävä osa toimi Kokemäenjoen varrella. Suomessa vanhin tunnettu kilta oli 

Pyhän Kerttulin (Gertrudin) Kilta Ulvilassa.  Pyhimyslegendan mukaan Gertrud olisi pelastanut 
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muutamia merenkulkijoita, jotka olisivat huutaneet hänelle todettuaan olevansa 

merihädässä. Tämän vuoksi hänestä tuli keskiajalla matkustajien ja erityisesti merimiesten 

suojeluspyhimys. Niinpä ennen matkalle lähtöä juotiin malja Pyhän Gertrudin muistoksi. 

Seitsemän Suomen kiltaa toimi maaseudulla.  Killat toimivat sosiaalisen elämän keskuksina, 

käräjien viettopaikkoina ja uskonnollisten juhlien järjestäjinä. Kiltojen keskeinen 

toimintamuoto oli suojeluspyhimyksen kunniaksi järjestettyjen pitojen viettäminen. Olaus 

Magnuksen mukaan ne kestivät kolme päivää. Kiltojen tehtävänä oli myös järjestyksen 

ylläpitäminen varsinkin maaseudulla. Pohjoismaissa säilyneissä kiltojen säännöissä 

keskitytäänkin pitkälti hillitsemään oluenjuonnista aiheutuneita ongelmia. Kiltalaitos 

kiellettiin Ruotsissa vuonna 1544 Västeråsin valtiopäivillä sen katolilaisuuden vuoksi. Kiltojen 

omaisuus takavarikoitiin kruunulle. 

 
Kuva 9. Suosmeren kylä kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin 

(RKY) vanhan maalaismaisemansa vuoksi. Valokuva: Lasse Lovén. 

 

Suosmeren kylässä on hyvin säilynyt sarkajaon aikainen ryhmäkyläluonne ja rakenne. Tilojen 

päärakennukset sijaitsevat harjanteella olevien kyläteiden varrella vieri vieressä. 

Rakennuskanta on 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta. 

Lisätietoa: Avellan 1928. 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2019 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiltalaitos 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_keskiaikaiset_killat 

 

 

 

 

 

 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=2019
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kiltalaitos
https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_keskiaikaiset_killat


14 
 

5. Ulvilan kirkon seutu  

Ulvilan keskiaikaisen kivikirkon lähialueelle keskittyy monipuolinen kokoelma 
valtakunnan tasolla merkittäviä kulttuurikohteita ja muistoja. Kirkko on ainoa ehjänä 
säilynyt merkki Ulvilan keskiaikaisesta kaupungista. Kirkon ja pappilan välisillä pelloilla 
sijaitsi Ulvilan keskiaikainen kaupunki. Vanhankylänjoen tai Kirkkojuovan rannassa 
merikauppiaiden aluksille oli suojaisa rantautumispaikka. Ulvilan kirkko on yksi 
kulttuurimatkailun tarpeisiin kehitetyn Pyhän Olavin mannerreitin pääkohteista. 

 

Kuva 10.  

 

Ulvilan Kirkon ympäristö, kirkonkylän kantatilat 

Trumetari, Saari, Isokartano sekä kauempana 

jokivarressa olevat kirkkoherranpappila Gammelgård 

ja vanhemman kirkon paikka, Liikistö, muodostavat 

Museoviraston määrittelemän valtakunnallisesti 

arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön (RKY). 

Kirkon kunnostusten yhteydessä sakastin vierestä 

2004 löytyi Suomen suurin keskiaikainen rahalöytö. 

Tinakannussa oli 1474 hopeakolikkoa. 

 

Kartta: © Maanmittauslaitos – Museovirasto, 

kyppi.fi.  
 

Ulvilassa oli varhain useita kirkkoja. Kivikirkon paikalla lienee ollut puukirkko jo 
1200-luvun lopussa. Kivikirkko rakennettiin nykyiselle paikalleen Kirkkojuovan 
varrelle vv. 1495–1510. Kirkko on yhtenäisen suunnitelman mukaan rakennettu 
kokonaisuus. Se on säilynyt lähes täydellisesti keskiaikaisessa asussaan. Kirkko ja sitä 
ympäröivä kiviaita on pääosin rakennettu punaisesta hiekkakivestä. Kirkkosalin 
sisustukseen kuuluvat keskiaikaistyyppinen muurattu alttaripöytä ja sen molemmilla 
puolilla olevat katokselliset papin ja piispan penkit.  

 

Kuva 11.  

Ulvilan kirkko on nimetty Pyhälle Olaville, joka oli 

roomalaiskatolisen kirkon soturipyhimys ja sotilaiden 

suojeluspyhimys. Suomessa Pyhän Olavin nimeä kantavia 

kirkkoja on kaikkiaan 13.  

Olavi oli Norjan kuninkaan poika ja kuningas itsekin. Hän 

käännytti norjalaiset voimakeinoin roomalaiskatoliseen 

uskoon, jota talonpojat eivät tuolloin hyväksyneet. Hänet 

ajettiin maanpakoon ja Tanskan ja Englannin kuningas Knut 

II Suuri valloitti Norjan. Olavi kuitenkin kokosi 

kannattajansa ja yritti kaapata vallan takaisin. Hän kaatui 

Nidarosin (Trondheim) pohjoispuolella 1030 käydyssä 

ratkaisutaistelussa. 

Valokuva: Kari Mäntylä. 
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Kirkon sakastin kivijalan läheltä löydetyn tinakannun sisältämän hopearaha -aarteen 
yhteenlaskettu arvo oli aikanaan noin 28 Ruotsin markkaa. Kätkön tekemisen aikaan 
1400-luvulla sillä pystyi hankkimaan kokonaisen maatilan tai 15-päisen karjan. 
Summa oli suurempi kuin Ulvilan kaupungin tuolloin maksama vuotuinen vero 
kuninkaalle. Raha-aarteeseen voi tutustua Satakunnan Museon ja Kansallismuseon 
näyttelyissä. 

Kirkon eteläpuolella sijaitsevan Isokartanon historia ulottuu keskiajalle asti. 
Isokartano on keskiaikainen rälssin asumakartano, josta varhaisin maininta on vuodelta 1465. 
(rälssi = Ruotsin kirkon ja maallisen ylimystön, myöhemmin aateliston, verovapaus).   Tällöin 
rälssimies Göran Svärd mainitsee Ulvilan kaupungissa sijaitsevan Isokartanon olleen hänen 
isänsä Olof Svärdin asumakartano.  Isokartanon päärakennuksen vanhin osa on 
rakennettu kuninkaallisen, nk. karoliinisen pohjapiirustuksen mukaan. Rakennus on 
päivätty valmistuneeksi 1695. Rakennus on peruskorjattu kahteen otteeseen: 1 750-
luvulla siitä tuli kaksikerroksinen ja 1850-luvulla rakennus sai nykyisen muotonsa. 
Pihapiiriin kuuluu vanhoja talousrakennuksia (A.Paala, kirjall. ilm.) . Vanhakylän 
isojaossa 1700-luvun lopulla Napavainio ja Kellarimäki ympäristöineen jäi osaksi Isokartanon 
tiluksia.  Täällä on myös Turun yliopiston paikantama muinainen Ulvilan kaupunkialue. 

Kirkon pappila on sijainnut Pappilansaaressa Kokemäenjoen pääuoman tuntumassa 
jo keskiajalla. Nykyinen koristeellinen uusrenessanssityylinen pappilan päärakennus 
on rakennettu 1890-luvulla. 

 

Kuva 12.  
Kokemäenjoen ja Kirkkojuovan väliin jäävässä Saarenluodossa 
sijaitsee Saaren kartano. Se on 1500-luvulta peräisin oleva 
vanha upseerien ja kruunun virkamiesten virkatalo. Saaren 
kaksikerroksiseen päärakennukseen vuodelta 1805 
liittyy laaja puisto ja puutarha. Kenties kuuluisin 
kartanon asukkaista on Aurora Karamzin, joka syntyi  
kartanossa 1808. Hänestä tuli sosiaali- ja diakoniatyön 
uranuurtaja Suomessa. Aurora oli ylhäistä sukua, venäjän 
keisarinnan hovineiti ja näkyvä seurapiirikaunotar Suomen 
suuriruhtinaskunnassa. Hänen muistomerkkinsä on kirkon ja 
Kirkkojuovan välisessä puistossa. 
 
Valokuva: Lasse Lovén 
 

 

Saarenluodossa on myös Ulvilan kaupungin virkistysalue, jossa on ulkoilureitti 
ja luontopolku. Virkistysalueelle johtaa riippusilta Kirkkojuovan yli. Riippusillalle pääsee 
Kulmalantieltä. 

Lisätietoa: Herrala 2005; Hiekkanen 2014; Paala 2021. 
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=379  
https://www.ulvila.fi/wp-content/uploads/2019/07/Ulvila_Kellarim%C3%A4ki_selvitys.pdf  
https://stolavshistoricalroute.blogspot.com/2020/09/st -olavs-historical-route-hankkeen.html 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ulvilan_kirkko  
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saaren_kartano_(Ulvila) 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aurora_Karamzin  

 

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=379
https://www.ulvila.fi/wp-content/uploads/2019/07/Ulvila_Kellarim%C3%A4ki_selvitys.pdf
https://stolavshistoricalroute.blogspot.com/2020/09/st-olavs-historical-route-hankkeen.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ulvilan_kirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Saaren_kartano_(Ulvila)
https://fi.wikipedia.org/wiki/Aurora_Karamzin
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6. Vanha Ulvila  

Ulvilan keskiaikaisen kaupungin paikka sijaitsee nykyisen kirkon eteläpuolella 
Isokartanon talon tuntumassa tasaisella joenvarsipellolla  Kellarimäen 
läheisyydessä.  
 
Alue oli pitkään Kokemäen seudun asukkaiden eränautinta-alueena ja myöhemmin 
saksalaisten hansakauppiaiden tukikohtana, kunnes sinne alkoi siirtyä 
uudisasukkaita 1100-luvun lopulta alkaen sekä Ruotsista että sisämaasta. Tällöin 
jokisuuhun alettiin perustaa ruotsinoikeuden alaisia kyliä, kuten Ravani, Ulvila, 
Suosmeri ja Harjunpää.  Ulvila oli pitkään osa Kokemäen seurakuntaa. Ulvilan sai 
kaupunkioikeudet vuonna 1365. Taajaa asutusta oli ilmeisesti olemassa jo ennen 
virallista kaupungin perustamisvuotta. 
 

 

Kuva 13. 

Kellarinmäen pellolla tehtiin vuosina 1973–77 

arkeologisia kaivauksia. Niissä löydettiin 

alueelta kulttuurikerrosta, toistakymmentä 

rakennuksenpohjaa ja tehtiin esinelöytöjä. 

Fosfaattikartoituksen perusteella rakennusten 

keskittymä olisi noin 80 x 300 m laajuisella 

alueella joen suuntaisesti jokeen päin laskevan 

harjanteen päällä. Alueella lienee tapahtunut 

suuri tulipalo joskus 1500 luvun puolivälissä eli 

siihen aikaan, kun Ulvilan porvarit 

komennettiin perustamaan Helsinkiä. Silloin 

tällöin peltotöiden yhteydessä nousee 

rakennusten perustusten kiviä ja tiilenjäämiä, 

jotka on kerätty pois. Ulvilan alasajo jatkui, 

kun Porista 1558 tehtiin jokisuun 

kauppakaupunki.  

Kartta: © Maanmittauslaitos-Museovirasto, 

Kyppi.fi.  

 

Keskiaikainen Ulvila oli kukoistava kauppakeskus. Siellä asui mm. saksalaisia ja 
gotlantilaisia kauppiaita. Kirkolla oli laajoja omistuksia Kokemäenjoen suualueella 
ja kalavesillä. Ulvila oli keskiajalla koko Ruotsin valtakunnan pohjoisin kaupunki ja 
tärkeä valtakunnalle nimenomaan Pohjanlahden kaupan kannalta. Merkityksellistä 
Ulvilan kaupungin synnylle oli myös sijainti kaupankäynnin kannalta edullisella 
paikalla Kokemäenjoen suulla, josta oli  hyvät yhteydet myös sisämaahan. 
Suojainen rantautumispaikka kauppa-aluksille sijaitsi aluksi ilmeisesti 
Vanhankaupunginjoessa (nyk. Päkkioja) ja myöhemmin Kirkkojuovassa. 
 

Lisätietoa: Heikkinen 1996; Jokipii 2007; Paganus 1964; Paala 2021. 

https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.886010002 
https://www.ulvila.fi/wp-content/uploads/2019/07/Ulvila_Kellarim%C3%A4ki_selvitys.pdf 
http://kkmy.mbnet.fi/matkailutuotteet/2keskiaikainen_ulvila.htm 

 

https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.886010002
https://www.ulvila.fi/wp-content/uploads/2019/07/Ulvila_Kellarim%C3%A4ki_selvitys.pdf
http://kkmy.mbnet.fi/matkailutuotteet/2keskiaikainen_ulvila.htm
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7. Nahkamuseo  

  

Friitalan nahkamuseo on Ulvilan Friitalassa toimiva nahka-alan erikoismuseo. Ulvilan 
kaupungin ylläpitämä museo sijaitsee Friitalan entisen nahkatehtaan vuonna 1950 
valmistuneessa kiinteistössä. Museon vaihtuvissa näyttelyissä voi tutustua nahanvalmistuksen 
ulvilalaiseen historiaan ja yrityksen laajaan nahka- ja nahkatuotevalikoimaan. 
 
Huittislainen nahkuriperheen poika, 18-vuotias Arthur Hellman osti vuonna 1892 tyhjillään 
olleen ns. Tähtisen nahkurinverstaan, joka vähitellen laajeni Friitala-nimisenä Pohjoismaiden 
suurimmaksi nahka- ja nahkapukinetehtaaksi. Nahkamuseossa on runsaasti aineistoa myös 
tutkijoiden käyttöön. 
 

  
Kuva 14. Friitala -talo oli aiemmin Pohjoismaiden merkittävimmän nahka- ja nahkapukinetehtaan 
suurin toimipiste ja pääkonttori.  Nykyisin siellä on Nahkamuseo ja eri yritysten toimitiloja.  Valokuva: 
Lasse Lovén. 
 

Arthur Hellmanin päätymisen yrittäjäksi juuri Ulvilaan ratkaisi tieto suunnitteilla olevasta 
Tampere-Pori radasta, jonka tulevan tarpeen kaukokatseinen yrittäjä tiedosti. Hänellä oli 
alusta asti tavoitteena kotikuntaa laajempi toiminta. Hellmanin ostama verstas sijaitsi 
nahanvalmistuksessa tarvittavan veden äärellä, Lattomeren ojan tuntumassa.  
 

Eri nimillä toimineella Friitalan nahka- ja nahkapukinetehtaalla oli paikkakunnan suurimpana 
työnantajana keskeinen merkitys Ulvilan kunnan kehitykselle. 1950-luvun loppuun mennessä 



18 
 

Friitalan Nahka Oy oli kehittynyt Suomen suurimmaksi nahkateollisuusyritykseksi, joka työllisti 
yli 1000 henkeä. Kysynnän kasvaessa tuotanto laajentui myös Ulvilan ulkopuolelle mm. 
Huittisiin (Frihansa), Kokkolan Rimmiin, Harjavaltaan (Friina), Viialaan ja Saksan Lauterbachiin. 
Laajimmillaan yritys työllisti yli 1300 henkilöä.  Friitala oli aikoinaan alansa suurin yritys 
Pohjoismaissa. 
 
Vuonna 1993 Friitala luopui sata vuotta jatkuneesta nahan valmistuksesta 
kannattamattomana ja keskittyi nahkapukinetuotantoon vuonna 1989 käyttöön otetulla 
Friitala Fashion Oy -nimellä.  1990-luvun lama, lisääntynyt kansainvälinen hintakilpailu ja 
uudet pukinemateriaalit heikensivät Friitalan markkinatilannetta. Syyskuussa 2010 yritys 
asetettiin konkurssiin. Tähän päättyi ulvilalaisen nahka- ja nahkapukinetehtaan loistava 
matka. Konkurssin yhteydessä Friitala-tuotemerkin osti helsinkiläinen nahka-alan 
yrittäjäpariskunta omalle yritykselleen.  
 

 

 
Kuva 15. Friitalan nahkamuseossa on 2021 esillä 
Kansainvälinen Friitala –näyttely, joka kertoo 
laajasti Friitalan nahkapukinetehtaan 
kukoistuskaudesta 1960-luvulta 1990-luvun 
alkuun.      
  
Kuva 16. Museon perusnäyttelyyn kuuluu 1950 
valmistunutta tehdasrakennusta esittävä Kalevi 
Hyllisen rakentama pienoismalli.  
 
Valokuvat: Tanja-Annika Sillanpää. 

 
 
Lisätietoa: 
Friitalan nahkamuseo, Friitala-talo, Friitalantie 11, Ulvila. 
https://www.ulvila.fi/palvelut-ja-asuminen/kulttuuripalvelut/friitalan-nahkamuseo/ 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Friitala_(yritys) 
 

 
 
 

 

https://www.ulvila.fi/palvelut-ja-asuminen/kulttuuripalvelut/friitalan-nahkamuseo/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Friitala_(yritys)


19 
 

 8. Ratavartijan talo  

 

Ratasillan kupeessa Friitalassa lähellä entistä palanutta rautatieasemaa sijaitsee ratavartijan 
talo. Se on hirsirakenteinen, arkkitehtuuriltaan venäläisen rautatiemalliston mukaan erikoinen 
ja näkemisen arvoinen. Rakennuksen pihapiirissä on tyypillinen ulkorakennus, jossa on ollut 
karjasuoja ja liiteri. Pihalla on myös maakellari. Rakennus valmistui pian Tampere-Pori 
rautatien (1895) ja Friitalan rautatieaseman valmistumisen jälkeen. Ratavartijan talon 
rakennukset ja pihapiiri on Satakunnan Museon toimittamassa inventoinnissa määritetty 
historiallisesti, rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi A-luokan suojeltavaksi 
kohteeksi. 

 

Kuva 17. Friitalan ratavartijan entinen asuintalo. Nykyisin rakennus on yksityinen asunto, joten sitä 
voi ihailla vain vanhalta asemasillalta tai rautatien ylittävältä sillalta. Valokuva: Lasse Lovén. 

Vahtituvat rakennettiin radan varsilla ja asemilla asuvien ratavartijoiden käyttöön. Alunperin 
ratavartijan mökkejä rakennettiin parin kilometrin välein, myöhemmin noin 5 km:n välein. 
Vuonna 1920 niitä oli koko maassa yli 850.  

Ratavartijan tehtävänä oli huolehtia siitä, että rata säilyi kulkukelpoisena ympäri vuoden. 
Kesällä varmistettiin, että eläimet eivät päässeet radalle ja tarkkailtiin kiskojen 
pituusvaihteluita lämpimällä säällä, talvisin lumi ja pakkaset aiheuttivat työtä. 

Ratavartijoiden käyttöön tarkoitetut mökit olivat kooltaan varsin vaatimattomia, mutta ne 
pyrittiin rakentamaan yhtä huolellisesti ja hyville rakennuspaikoille kuin muutkin 
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rautatierakennukset. Vanhimmat tyypit ovat suuruudeltaan vain noin 25 m2. Niissä on vain 
yksi huone leivinuuneineen ja lisäksi pieni kuisti. Vähitellen mökit rakennettiin hiukan 
tilavammiksi ja niihin tehtiin huoneen lisäksi erillinen keittiö ja eteinen. 

Liikenteen teknistyessä on koko ratavartijoiden ammattikunta hävinnyt rautateiltä. Niinpä 
tiheä vahtitupien verkosto on jäänyt käyttöä vaille. Suurin osa on purettu. Maassamme on 
säilynyt tuskin kymmenesosa kaikista alkuperäisistä vahtituvista. Pääosa vielä säilyneistä 
ratavartijan taloista on joko yksityisinä asuntoina tai loma-asuntokäytössä. Niiden kunto on 
kirjava. 

Friitalan ratavartijan talo on yksityisessä omistuksessa. Se on kunnostettu huolellisesti ja on 
upea kokonaisuus näkyvällä paikalla Friitalan rautatiesillan kupeessa. Suojeltavaksi määrätty 
huonokuntoinen Friitalan-Ulvilan asemarakennus paloi vuonna 2003. Rakennuksen oli 
suunnitellut arkkitehti Thure Hellström ja se oli siirretty paikalle Kontiolahden Jakokoskelta 
Joensuu–Kontiomäki-radan varrelta vuonna 1932.  

 

 

Kuva 18. Tyylikkäästä vanhasta Friitalan asemakiinteistöstä on nykyään jäljellä asemarakennuksen 
betoniportaat, laiturin jäännökset, ratavartijan talo sekä muutama komea sembramänty.  
Valokuva: Lasse Lovén.  
 
Lisätietoa: 
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/rautatierak-korjohj5-yksinkert.pdf 
https://y-pakki.fi/asp/ypakki_2005K_det.aspx?ID=202179 

 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kontiolahti
https://fi.wikipedia.org/wiki/Jakokoski
https://fi.wikipedia.org/wiki/Joensuu%E2%80%93Kontiom%C3%A4ki-rata
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/rautatierak-korjohj5-yksinkert.pdf
https://y-pakki.fi/asp/ypakki_2005K_det.aspx?ID=202179
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9. Liikistö  

 

Suomennettuna Liikistön nimi lik-kist-ö viittaa hautausmaahan, ruumisarkkusaareen. Liikistö 
on osa Ulvilan kirkkoympäristöä, jonka Museovirasto on määritellyt yhdeksi Suomen 
valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY). Liikistön alue on 
Ulvilan kaupungin omistuksessa oleva luonnonsuojelualue. 

Liikistö on keskiajan alkupuolella noin 1200–1340/1400 v jaa. meren rannalla, Kokemäenjoen 
suistossa sijainnut saari. Paikalla on ollut hautausmaa, todennäköisesti kirkko tai kappeli, 
mahdollisesti Pyhän Gertrudin kiltatalo ja myös asuinrakennuksia. Se on ollut keskiajalla 
merkittävä saksalaisten kauppiaiden kauppapaikka. Liikistö on muinaisjäännöksenä 
ainutlaatuinen.  

 

 

Kuva 19. Liikistön palaneen puukirkon paikalle on myöhemmin alettu rakentaa suorakulman 
muotoista kiviperustusta, joka on jätetty kesken. Puukirkon alttarin kohtaan on pystytetty kookas 
muistoristi. Valokuva: Kari Mäntylä. 

Saaren etelä – länsipuolella virrannut Kokemäenjoen suiston haara on ennen tunnettu nimillä 
Liikholmanjoki  ja Liikistönhaara. Sen pienempi haara kiersi Liikistön itä- ja pohjoispuolelta. 
Liikistö on ollut käyttöaikanaan ainakin jossain määrin veden ympäröimä. Jokiuoma, tuohon 
aikaan tosin jo melko matala, on muodostanut luonnollisen vallihaudan. Puolustusta varten 
on lisäksi tehty ainakin jonkinlaisia muureja. Merialuksille suojainen rantautumispaikka on 
todennäköisesti ainakin alkuaikoina sijainnut saaren itäpuolen jokihaarassa.  

Nykyään Liikistö on metsäinen kumpu Ulvilan Vanhassa kylässä Kokemäelle vievän tien 
vieressä. Kumpua ympäröivistä entisistä jokiuomista vain itäpuolen uomassa  (nyk. Myyrynoja) 
virtaa vesi, muut ovat pääosin maatuneet. Paikkaa on tutkittu arkeologisesti 1930-luvulla ja 
sittemmin 2000-luvulla.  
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Kuva 20.  

Liikistön ”käräjäkivet” 
sijaitsevat mäen korkeimmalla 
kohdalla, noin 40 m päässä 
kirkonpaikasta. Kymmenisen 
suurehkoa lohkaretta 
muodostaa hajanaisen 
ympyrän, jonka halkaisija on 
noin 5 m. Liikistön käräjäkivien 
tarkoitusta ei ole kyetty 
selvittämään. Kerrotaan, että 
kiviä on aikojen kuluessa 
siirrelty alueen sisällä ja myös 
viety muualle. 

Valokuva: Lasse Lovén 

 

Liikistössä lienee sijainnut Ulvilan ensimmäinen kirkko ja Satakunnan toistaiseksi vanhin 
kristillinen hautausmaa, mistä arkeologisissa kaivauksissa on löydetty liki 300 vainajaa.  
Hautausmaan kulmalta on löydetty myös rakennuksen muurin, kivijalan jäänteitä. Kirkko tai 
pienempi kappeli on saattanut olla siinä. Arkeologisissa kaivauksissa on löydetty gotlantilaisia 
ja ruotsalaisia kolikoita, jotka ajoittuvat 1200–1300-luvuille ja tanskalainen kolikko 1400-
luvulta. Radiohiiliajoitukset viittaavat samalle ajalle: yhdestä vainajasta otettu luunäyte 
ajoitettiin 1200-luvulle ja puisen palaneen seinälinjan jäännökset ovat peräisin 1300-luvulta. 
Näin ollen Ulvilan ensimmäinen kappeli lienee rakennettu paikalle jo 1200-luvulla ellei 
aiemmin. Hautausmaa on perustettu samoihin aikoihin.  

Liikistön käräjäkiviä vastaavat kivirakennelmat muualla, esim. Kokemäellä, ovat olleet 

hautarakennelmia. Liikistön osalta merkkejä hautauksesta kivikehän sisältä ei ole löydetty. 

Syy miksi ne on tehty, on epäselvä, samoin ajoitus. 

Silloin, kun Liikistöä vielä asutettiin, kilometri pohjoisempana Vanhan Ulvilan alueella oli jo 

asutusta. Liikistössä toiminta jatkui 1400-luvun puolelle, jolloin Ulvilan kaupunki oli jo 

perustettu virallisestikin. 

1900-luvun alussa mainitaan Liikistön olleen pitkään pappilan hakamaana ja paikalta tiedettiin 

haetun kiviä useaan Ulvilassa rakennettuun kivinavettaan. Kiviä on myös siirrelty alueen 

sisällä. Liikistön alue on edelleen Ulvilan seurakunnan omistuksessa ja rauhoitettu 

muinaismuistolain lisäksi myös luonnonsuojelulailla.   Ulvilan seurakunta on hoitanut aluetta. 

Hoidon tärkein tavoite on säilyttää Liikistön omaleimainen juhlallinen ilme ja pyhän paikan 

tunnelma.   

Lisätietoa:  

Säntti 1951; Paganus 1964; Jäkärä 2003 ja 2005; Haggrén 2004.  

https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.886010004 
http://kkmy.mbnet.fi/matkailutuotteet/1liikisto.htm 

https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.886010004
http://kkmy.mbnet.fi/matkailutuotteet/1liikisto.htm
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10. Pappilanjärvi 

   

Pappilanjärvi tai lampi (3,3 m mpy) on jäänne Kokemäenjoen vanhan suiston yhdestä 
vesiuomasta eli Liikholmanjoesta. Sen äärelle keskiajan alussa syntyivät niin Ragvaldan kylä 
kuin Liikistön kauppapaikkakin. Nykyään tuo entinen jokiuoma näkyy parhaiten Vanhankylän 
peltojen keskellä sijaitsevana pitkänä, pohjois-etelä-suuntaisena laaksona, jonka keskellä on 
oja kosteikkokasveineen. Pienikokoinen (0,83 ha) lampi on rehevöitymässä ja hitaasti 
maatumassa. Pappilanjärven rannat kasvavat kaislaa, järviruokoa ja kurjenmiekkoja. 

 

  
Kuva 21. Vanhaa Ulvilaa noin v. 1200 
jaa. Kokemäenjoen suulla 
Kohde 1= Liikistö ja Pappilanjärvi 
Liikholmanjoen varrella 
Kohde 2= Kellarimäki 
Kohde 3= Ulvilan vanha kaupunki 
Kohde 4= Pyhän Olavin kirkko 
Kartta: Muuritutkimus Oy. 

Kuva 22.  
 
Pappilanjärvi on nykyisin Ulvilan kaupungin virkistysalue. 
Keskiajan alkupuolella noin 1200–1340 v. jaa. tässä 
maisemassa oli Kokemäenjoen suun merikaupan keskus 
Liikistö, jonne laivat saapuivat meren takaa etelästä ja 
lännestä.  
Valokuva: Lasse Lovén.  

 

 

Pappilanjärvi on kesäisin suosittu Ulvilan kaupungin hoitama uimapaikka. Lapsille on 
leikkivälineitä. Kymmenkunta autopaikkaa löytyy lammen läheltä. Yksityisten asuintalojen 
piharakennukset ulottuvat melkein lammen rantamille. Lammen ranta-alueet ovat osin leppää 
ja pajua kasvavia tiheikköjä. Lampea varten on olemassa kunnostussuunnitelma, mutta 
käytännön toteutus ei ole vielä alkanut. Uimapaikan rantapusikkoa raivattiin Merikarhun 
Kierros -hankkeen ja paikallisyhteisön toteuttamassa talkootapahtumassa 2021. 

Lisätietoa: Haggrén 2004. 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pappilanj%C3%A4rvi_(Ulvila) 

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pappilanj%C3%A4rvi_(Ulvila)
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11. Antinkartanon alue 

 

Antinkartanon kuntoutuskeskus tarjoaa hoitoa ja kuntoutusta kehitysvammaisille ihmisille 
sekä muille, jotka tarvitsevat tukea oppimisessa, ymmärtämisessä, oman toiminnan 
ohjauksessa ja kommunikoinnissa. Antinkartanon kuntoutuskeskuksen kaikki yksiköt ovat 
erilaisia, ja ne ovat erikoistuneet kehitysvammaisuuden eri osa-alueille. Henkilökunnalla on 
erityisosaamista, jonka avulla he osaavat vastata moniin kehitysvamman tuottamiin 
hoitotarpeisiin. Laitoksessa on kehitetty eri kuntoutusmuotoja, esimerkiksi 
autismikuntoutusta, jo vuosikymmenien ajan. 

 

Kuva 23. Antinkartanon Kuntoutuskeskus sijaitsee Ulvilan Ravanissa kauniissa joki- ja 
peltomaisemassa. Se kuuluu Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluihin. Valokuva: Heikki 
Westergård. 

Antinkartano aloitti Porin Hoivakoti-nimisenä talvella 1956, jolloin tarjolla oli 80 hoitopaikkaa. 
Nimi Antinkartano otettiin käyttöön vasta 1968. Nimi on lainattu hoivakodin perustajalta, 
rovasti Antti Perheentuvalta. Laitoksen nimi oli pitkään Antinkartanon toimintakeskus, mutta 
nykyään paremmin toiminnan luonnetta kuvaava kuntoutuskeskus. 

Alun perin Antinkartanolla viljeltiin maata ja hoidettiin karjaa osana laitoksen 
terapiaohjelmaa. Maataloustyöt jäivät kuitenkin ajan myötä pois päiväjärjestyksestä, kun 
työterapian merkitystä arvioitiin uudelleen ja lääkehoito kehittyi. Ne loppuivat kokonaan 
1980-luvulla, kun puutarhanhoitokin lopetettiin. 
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Haistilan lossiranta. Joki on usein hyvä kulkuväylä, mutta se voi olla myös kulkemisen este. 
Haistilan ja Ravanin kylien välissä on ollut vanha Kokemäenjoen ylityspaikka. Nykyisen 
Antinkartanon tuntumassa sijaitsi lauttaranta, josta oli yhteys Haistilaan jo keskiajalla. Aluksi 
ylitys hoidettiin veneillä. Ensimmäinen lautta aloitti toimintansa 1640-luvulla. Haistilan ja 
Ravanin ylityspaikka oli osa keskiaikaista Huovintietä, joka yhdisti Turun seudun ja 
Kokemäenjoen suun. Haistilan kautta kulki myös Turusta lähtenyt Pohjanlahden rantatie. 
Porin kohdalla se kiersi Ulvilan kautta, kun Kokemäenjoen luodot eivät vielä tarjonneet 
mahdollisuutta jokisuiston ylittämiseen Porissa. 

 

Kuva 24.  
 
Haistilan kylän puoleinen 
Lossiranta 100 vuotta sitten. 
Viimeinen lautta Haistilaan saatiin 
1940-luvulla, jolloin valmistui 
puinen yhdeksän tonnia kantava 
lossi. Se poistui käytöstä Friitalan 
sillan rakentamisen myötä vuonna 
1953. Nykyään Haistilan 
lauttaranta on suosittu 
virkistyskalastuspaikka. 
 
Valokuva: Signe Brander-
Museovirasto – Finna fi.   

  

Haistila on yksi Ulvilan vanhimmista kylistä, sen asutus lienee syntynyt jo 1200-luvun alussa. 
Asiakirjoissa siitä käytetään myös nimiä Haustila ja Häystilä.  

Krimin sodan aikana vuonna 1854 Haistilaan tuotiin suojaan Porissa ja Reposaarella Venäjän 
laivastolle rakennettuja tykkiveneitä, joita Pohjanlahden rannikolla purjehtinut brittiläis-
ranskalainen laivasto uhkasi. Myös alusten varustelu viimeisteltiin Haistilassa niiden 
suunnittelijan amiraali Johan Eberhard von Schantzin valvonnassa. Kun brittilaivasto saapui 
Porin edustalle elokuussa 1855, siipirataslaiva Sovinto ja kaikki muut kaupungin alukset 
siirrettiin Haistilaan turvaan. Kun britit lähestyivät jokea pitkin Poria, pormestari Wahlberg 
halusi säästää kaupungin hävitykseltä ja neuvotteli brittien kanssa sopimuksen. Sen mukaan 
Pori säästyi tuholta, kun viholliselle luovutettiin kaupungin omistama siipirataslaiva Sovinto 
sekä kymmenkunta muuta Haistilaan piilotettua alusta.   

Haistilassa sijaitsee vuosina 1895–1973 toiminnassa ollut rautatieasema. Asemarakennus on 
nykyään asuntona. Haistilan rautatieasema oli aikoinaan tärkeä tavara-asema. 
Ennen Mäntyluodon radan valmistumista satamaan menevä rahti purettiin 
Haistilassa lotjiin ja kuljetettiin jokea pitkin Mäntyluodon satamaan.  

Lisätietoa:  
Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän moniste Antinkartanon toiminnasta. 
https://www.satasairaala.fi/kehitysvammapalvelut/antinkartanon-kuntoutuskeskus 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Haistila,  
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oolannin_sota 

 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjanlahden_rantatie
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pori
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kokem%C3%A4enjoen_luodot
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pori
https://fi.wikipedia.org/wiki/Reposaari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjanlahti
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sovinto_(laiva)&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/Haistilan_rautatieasema
https://fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ntyluoto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lotja
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porin_satama
https://www.satasairaala.fi/kehitysvammapalvelut/antinkartanon-kuntoutuskeskus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Haistila
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12. Ruskilankosken luonto 
 
Ulvilan kaupungin omistama Ruskilankosken luonnonsuojelualue 13,2 ha sijaitsee kosken 
pohjoispuolen törmällä. Luonnontilaisen Ruskilankosken rantalehto ja Selkäkankaan lähteistä 
jokeen laskevan ojan kovertama kolvelaakso ovat suojelun keskeiset perusteet. 
Pysäköintipaikka ja opastustaulu on korkeajännitelinjan alla. Alueella risteilee hyvä 
polkuverkosto. Maalaji on hiekka ja soraa. Se näkyy hyvin Kokemäenjoen rannalla nousevassa 
yli 10 m korkeassa eroosiotörmässä. Jyrkänteen reunaa putoaa jokeen lähes pystysuoraan. 
Puiden juuret heiluvat ilmassa. Törmän romahtaminen on mahdollista varsinkin sadesäällä tai 
jokitulvan aikaan, joten lähelle reunaa ei ole syytä mennä.  
 

  

Kuvat 25 ja 26. Ruskilankoski on kalastajien suosiossa.  Kosken reunalla on jyrkkätörmäinen Ulvilan 
kaupungin omistama vuonna 1994 perustettu luonnonsuojelualue. Valokuva: Lasse Lovén.  

 
Suojelualueen puusto on pääosin komeaa männikköä. Rantatörmällä kulkevan polun 
reunukset ovat kuusikkoa. Puiden ikä on likempänä 100 vuotta. Pohjakasvillisuus on 
puolukkatyypille tyypillistä varvustoa kuten puolukkaa, mustikkaa ja kanervaa. Jäkälää on 
laikkuina monin paikoin. Isoja muurahaispesiä löytyy alueella useita. 
 
Luonnonsuojelualueella leiriytyminen ja tulenteko omilla puilla on rauhoituspäätöksen 
mukaan sallittua siihen osoitetuilla paikoilla. Ainoa leiriytymis- ja nuotiopaikka on käytännössä 
suojelualueen ulkopuolella joessa olevalla luodolla. Luodolle pääsee matalan veden aikaan  
kivillä hyppimällä.   Siellä on kalastajille tarkoitettu laavu ja tulipaikka, jota hoitaa 
Kokemäenjoen Virkistyskalastusalue ry ja Nakkilan Kosket ry. Laavu sijoittuu Nakkilan kunnan 
puolelle Anolan kartanon omistamalle luodon osalle. 
 
Lisätietoa: 
https://askeleitasuomessa.org/2020/08/22/ruskilankoski-nakkila/ 
http://www.nakkilankosket.fi/%2Fkosket_165 
http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/tiedostot/linkki1ID773.pdf 
http://www.kokemaenjokiopas.fi/#ruskilankoski 
http://www.poriartmuseum.fi/epub/JOEN_TAJU-e.pdf 

https://askeleitasuomessa.org/2020/08/22/ruskilankoski-nakkila/
http://www.nakkilankosket.fi/%2Fkosket_165
http://www.satakuntaliitto.fi/sites/satakuntaliitto.fi/files/tiedostot/linkki1ID773.pdf
http://www.kokemaenjokiopas.fi/#ruskilankoski
http://www.poriartmuseum.fi/epub/JOEN_TAJU-e.pdf
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13. Leineperin Ruukki 

Leineperin ruukki on Museoviraston nimeämä valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö (RKY). Leineberg mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran 1630-luvulla 

Sunniemen säterin ratsutorppana. Kun tälle sittemmin Nakkilan Anolan kartanoon 

kuuluneelle rälssitilalle perustettiin rautaruukki vuonna 1771, se nimettiin Fredriksforsiksi. 

Suomenkielisissä yhteyksissä sekä ruukista että kylästä on käytetty nimeä Leineperi. 

Leineperin ruukki valmisti teollisuudelle rautaa, jonka pääkäyttäjä 1800-luvulla oli 

Björneborgs Mekaniska Werkstad eli BMW. 

 

Kuva 27.  
Kullaanjoen kosken 
vesivoima oli syynä 
Leineperin Ruukin 
sijainnille. Ruukki 
perustettiin alun perin 
Ruotsista tuotavan 
takkiraudan jalostukseen. 
Myöhemmin käytettiin 
myös suomalaista järvi- ja 
suomalmia. 
Valokuva: Lasse Lovén.  

 

Ensimmäiset Satakunnan rautaruukit perustettiin Kauttualle, Leineperiin ja Noormarkkuun. 

Fredriksforsin eli Leineperin rautaruukin perusti majuri Berndt Johan Hastfer vuonna 1771. 

Ruukilla oli oikeus takoa myyntiin pultti- ja vannerautaa, hevosenkenkiä, lapioita, kankia, 

viikatteita ja nauloja. Koskivoima ja lähiseudun runsaat kolihiilen polttamiseen soveltuvat 

koivumetsät olivat olennainen peruste ruukin sijoittamiselle Leineperiin. Kankirautatonnin 

valmistamiseen tarvittiin 1700-luvulla 40 m3 puuhiiltä. Metsää piti olla paljon suhteellisen 

lähellä, sillä miiluissa pääasiassa koivupuusta valmistettu puuhiili eli kolihiili ei kestänyt 

tärisevissä rattaissa pitkää kuljetusta. Myöhemmin kehitetyt uudet ahjot ja 

taontamenetelmät pudottivat hiilen tarpeen neljännekseen alkuperäisestä. 
 
Leineperin eli Fredriksforsin ruukinmiljöö on yhtenäisenä säilynyt alue, johon sisältyvät lähes 

kaikki suomalaisille rautaruukeille tyypilliset rakennukset ja rakenteet. Restauroituna 

Leineperi antaa selkeän kuvan ruukkien historiallisesta ympäristöstä. Leineperin koulu 

rakennettiin 1888 Ahlströmin toimesta. 

Ruukinalueelle johtaa lännestä peltoaukean yli puukujanne. Ruukinalueen rungon muodostaa 

Kokemäenjokeen laskeva Kullaanjoki ja siinä oleva koski patoineen. Padon alapuolella 

sijaitsevat keskeiset tuotantorakennukset, masuuni ja vuonna 1920 sahaksi muutettu 

kankirautavasarapaja. Pajan punatiilinen osa on 1860-luvulta, kuonatiilinen laajennusosa 

vuodelta 1883. Leineperin masuuni on yksi neljästä maassamme ehjänä säilyneestä 

masuunista ja se on masuunityyppinsä ainoa edustaja.  
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Kuva 28.  
 
Leineperin sepänpajan seppä työssään.  
 
Valokuva: 
Lasse Lovén. 

 

Ruukinkartano ja seppien asunnot ovat ryhmittyneet kahteen riviin suoran ruukinkadun 
molemmin puolin Kullaanjoen etelärannalle. Kaikki rakennukset on tehty ilmeisesti 1860-
luvun jälkipuoliskolla. Puiston ympäröimä päärakennus on tyyliltään uusklassistinen. 
Työväenasuntojen tuntumassa on samoin 1860-luvulta peräisin oleva tiilinavetta ja 
samanikäinen suuri savesta ja tiilestä tehty leivintupa, ns. Savipakari. 
 
Fredriksforsin muista talousrakennuksista on kulttuurihistoriallisesti merkittävin masuunin 
vieressä sijaitseva kolmikerroksinen tiilinen viljamakasiini. Ruukinpadon yhteydessä oleva 
kolmiaukkoinen kiviholvisilta on 1860-luvulta. Pohjoisrannalla sillan kupeessa oleva ns. 
Pehtorin talo on rakennettu aikaisemmin kaksikerroksisen konttorirakennuksen paikalle noin 
1915. Vasarapajan vieressä oleva hirsinen rauta-aitta lienee 1800-luvun keskivaiheilta.  
 
Kankivasarapaja on muutettu sahaksi 1920. Juurakoin tuettu välipohja, turbiinikammio 
vesikouruineen, kattolyhty ja päätyjen ikkunat ovat tuolta ajalta. Ruukin alueen 
restaurointitöiden yhteydessä sahan aikaiset rakenteet on säilytetty. Sahassa on säilynyt 
arvokas laitteisto. Teollisuushistoriallinen kerroksisuus ja laitteistojen säilyminen tekevät 
rakennuksesta myös sahamuistomerkin. 
 

Fredriksbergin – Sollankosken vasarapaja. Ulvilan Kaasmarkussa, Kullaanjoen Solakosken 
(myös Sollankoski) mutkassa, noin 2,5 km Leineperistä alajuoksulle, toimi vuodesta 1786 
lähtien Leineperin ruukin omistamia teollisuuslaitoksia, joita kutsuttiin Fredriksbergin 
nimellä. Alueella on ollut mm. levy- ja nippuvasarapaja, kankivasarapaja, valssaamo ja 
halkosaha, erilaisia patorakennelmia, varastorakennuksia (hiilihuone, rautamakasiineja) sekä 
työväenasuntoja ulkorakennuksineen. Laitoksen teollinen toiminta loppui kokonaan 1910-
luvun jälkeen. 
 
Nykyään paikalla on jäljellä rakennusten kivijalkoja ja vasarapajaan johtanut kivetty uoma. 
Kosken niskalla on nykyisin patosilta sekä kaksiaukkoinen ylisyöksypato, jolla padotetaan 
vettä yläpuolisessa suvannossa. Koski on perattu, eikä uomassa ole isoja kiviä muualla kuin 
padon alapuolella.  

Lisätietoa: Kiilo 1994. 
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000015290 
https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.1000015803 
https://vuorimiesyhdistys.fi/wp-content/uploads/2019/06/Vuoriteollisuus_1956-2.pdf 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Leineperi  
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Kuva 29. Merikarhun Kierros – Ulvilan luonto- ja kulttuurikohteiden tarinapaikat. 
Kartta: GoogleMaps -sovellus. Satelliittikuva Imagery © TerraMetrics 2020. 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UYeMcwhZlVhIWH9AFjFdSJj6xCALv1Uc&usp=sharing 
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