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SATA SAARENRANTAA MERIKARVIALLA –
Merivaeltajan retkioppaan käyttöohje

• Merivaeltajan retkiopas julkaistaan kaikkien Merikarvian merialueella liikkuvien
kalastajien ja veneretkeilijäin ja merimelojien iloksi ja hyödyksi. Retkiopas ja siihen
liittyvä nettikartta esittävät yli sadalle kohteelle Merikarvian kalastajien antamat
perinteiset paikannimet ja niiden tarinat murteella ja yleiskielellä. Tietopaketti jalostaa
alunperin "Merikalastajan sanakirja" EU/LEADER hankkeessa vuosina 2016-2017
kerättyä merellisten kalastajien kulttuuriperintöä.

• GoogleMaps sovellusta käyttävän julkisen kartan linkki on tässä: 

https://drive.google.com/open?id=1A_PCFfJ0R-GJimIPEFBwrVoFs0s&usp=sharing
– Keltaisella neliöllä on merkitty veneiden ja kanoottien laskupaikat (11 kohdetta)

– Sinisellä pisaralla on osoitettu kunnan ja yhteisöjen tarjoamat tukikohdat, hyvät
rantautumispaikat ja huoltopisteet (14 kohdetta).

– Punaisella pisaralla on merkitty kiinnostavat tarinapaikat (saaret, kivet, salmet ja hylyt ym 108
kohdetta).

– Kartalle merkityt veneväylät on esitetty suuntaa antavasti. Tämä hanke ei vastaa reittien
merkinnöistä eikä niiden käytöstä. Osa väyläviitoista poistetaan talveksi ja asetetaan paikoilleen
vasta toukokuun lopulla. Reittien syvyys on 1 -1,5 m. Syvyys vaihtelee mm. merenpinnan
korkeuden ja pohjan kivisyyden mukaan. Merikarvian rannat ja väylät ovat erittäin kivisiä ja
onnettomuuksia on sattunut paljon, kuten tässäkin julkaisussa kerrotaan. Kaikkein reittien käyttö
tapahtuu veneilijän ja melojan omalla vastuulla.

• Vastuullinen retkeilijä ei häiritse lintujen pesimärauhaa eikä asukkaiden tai mökkiläisten
yksityisyyttä ja vie mennessään sen minkä tuo tullessaan.
– Tärkeimpiin lintupaikkoihin on kirjattu maihinnousukielto tai suositus, joka koskee pesintäaikaa

1.4.-15.7.

– Tämä opas on tarkoitettu jokamiehenoikeudella retkeileville merivaeltajille. Jokamiehen
vastuuseen kuuluu asuintalojen ja kesämökkien asukkaiden rauhan kunnioittaminen.

– Merivaeltaja ei jätä jätteitä vesiin eikä rannoille. Pussit , pullot ja purnukat kulkevat tyhjinä
takaisin retkeilijän kotipihan jäteastiaan.

• Merikarvian merialueen kallioperä on syntynyt Svekofennialaisessa poimutuksessa noin
1800 milj. vuotta sitten.
– Kallioperän muodostaa toisiinsa kietoutuneet ja osin keskenään sekoittuneet harmaan

punertavat tonaliitit, tumman harmaat valkoisten juovien kirjavoimat gneissit sekä niiden
sekoituksena muodostuneet migmatiitit. Merimaiseman nähtävyyksiä ovat viimeisen jääkauden
jäljiltä jääneet mahtavat siirtolohkareet. Meren pyöristämien rantakivien joukossa saattaa löytyä
myös rapakiveä ja pallograniittilohkareita.

• Merivaeltajan retkiopas ja sitä tukeva kartta on valmistettu EU/LEADER ohjelman
osittain rahoittamassa maaseudun kehittämishankkeessa Suomi100 juhlavuoden 2017,
Euroopan Kulttuuriperinnön vuoden 2018 ja Merikarvian merikalastajien kunniaksi.
Kohteiden esittelyn ja kuvaukset ovat toteuttaneet Selkämeren kansallispuiston ystävät
ry ja Merikarvia-seura ry. Palaute ja korjausehdotukset voidaan lähettää sähköpostilla
osoitteeseen: info@selkamerenystavat.fi
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Venerannat ja laskuluiskat

Sata saarenrantaa Merikarvialla 5

Kasalan kalasatama

Kuva: Lasse Lovén
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Jukolalla on vahva kytkös kirjailija Aleksis Kiveen. Höyrysahan vuonna 1897 vain kivenheiton päähän kohteesta
perustanut liikemies J. W. Norrgård oli innokas kansankirjailijan Kiven ihailija, jonka tarjoaman hengenravinnon
vain Raamattu kykeni ylittämään. Kirjailijaan lumoutunut mies risti maatilansa Impivaaraksi ja höyrysahansa
Jukolaksi. Impivaaran Herraksi (s. 1859- k.1908) tituleerattu mies nimesi myös proomunsa seitsemän veljesten
mukaan Juhanista Eeroon ja bukseerin eli hinaajan Aleksis Kiveksi. Norrgårdin kuoleman jälkeen Jukolan saha
vaihtoi lukuisia kertoja omistajaa. Jukolan sahan yhteydessä alettiin 1920- ja 1930-lukujen taitteessa
valmistamaan kala-astioita. Torasjoen Saha Oy:n aikana Jukolan kala-astiatehtaasta tuli yksi Pohjoismaiden
suurimmista tehtaista, jonka tuotteita myytiin kotimaan ohella Viroon, Norjaan ja Islantiin.
Lähteet: Santavuori 1961; Pekkanen 2003.

Jukolan ranta on
kunnan omistama ja
siinä on kesällä 2017
rakennettu hiekkaranta
ja karavaanarien
leiripaikka. Siinä voi
laskea kanootin vesille.
Paikan varusteisiin
kuuluvat vesi- ja
jätehuoltopisteet,
septi, sekä
sähköpistokkeet
caravaanareille. Kuva:
Lasse Lovén.

Kasalan kalasatama valmistui 1990-luvun
puolivälissä. Sen varustuksiin kuuluvat
jääasema, kalankäsittely- ja kylmäkäsittelytilat
ja pyydysten kunnostamiseen tarvittavat tilat.
Rakentamiseen ryhdyttiin koska satamaa
vastapäätä oleva vanha kalasatama oli käynyt
ahtaaksi. Uuden sataman tarkoituksen oli
palvella lohen ajoverkkokalastajien ohella myös
silakan troolikalastajia ja turskan kalastajia.
Lohen pyyntiä koskevien rajoitusten
tiukentumisten ja vuonna 2008 voimaan
astuneen ajoverkkokalastuskiellon myötä
kalasatama hiljeni .
Kohteessa on kunnan omistama ja hoitama
veneluiska, vierasvenepaikkoja, vesipiste ja wc.
Erityisesti kalastajia palveleva varaussauna on
kunnan hoidossa. Kohteessa on iso P-paikka.
Satamassa on myös lintutorni
Kuva: Lasse Lovén..
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Kunelinviikin perä on Krookanlahden
luoteispäässä Mericampingille johtavan
maantien varrella. Viikin perässä on
Viidsantin peräksi kutsuttu vanha
suomukalojen nuotta-apajan
nostopaikka. Kunelin viikin pohjukasta
pääsi 1950-luvulle saakka merelle ns.
Norrbrändön sundin kautta. Seiliaikana,
varsinkin luodetuulilla, monet Isorannan
kalastajat suuntasivat mieluimmin
Kunelinviikin perän kautta
silakanpyyntiin kuin olisivat kiertäneet
Brändön saaren eteläpuolitse. Maantien
rakentaminen Brändön saareen katkaisi
yhdessä maankohoamisen kanssa tämän
meriyhteyden.

Köörtilän vanhan kalasataman aluetta on kutsuttu myös Skiffelin rannaksi. 1900-luvun alussa paikassa oli tusinan
verran vanhoja kalastajien rantahuoneita, joissa säilytettiin pyydyksiä ja varastoitiin suolasilakkaa. Satamarannassa
on vielä jäljellä kolme rantahuonetta ja yksi kala-aitta. Läheisellä kalliokentällä on yhä jäljellä vapeet eli
silakkaverkkojen kuivausorsia.
Rannan tuntumassa oleva kallio edustaa maakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa ja kallioketotyyppiä.
Varsinaisen kalasataman synty ajoittuu 1970-luvun puoliväliin, jolloin valtio ja Merikarvian kunta rakennuttivat
yhteisvoimin silakan vastaanottolaiturin, josta tuli lähes kahdenkymmenen vuoden ajaksi tärkeä rysäsilakan
purkupaikka. Pääosa saaliista kulkeutui Keski-Pohjanmaan minkkitarhoille. Tästä aikakaudesta muistuttaa
satamalaiturilla yhä oleva silakkasaaliin purkamista helpottavan nostovinssin rakennelma. Kun ammattikalastus
loppui lähivesillä 2000-luvun alussa, kalasatama on jäänyt vain vesillä liikkuvien rantautumispaikaksi.
Satamassa on venelaituri, veneiden laskuluiska ja P-paikka. Köörtilän yhteisten alueiden osakaskunnan hallinnoima
ja hoitama veneiden laskuluiska. Kuva: Lasse Lovén.

Kunelinviikin perässä on pysäköintipaikka, piknik-pöytä, ponttoonilaituri ja kanoottien laskupaikka. Paikalle ei 
voi leiriytyä. Sillan ja maantien luoteispuoleinen uoma on kaivettu, joten Satamalahden vesi vaihtuu 
rumpuputkien kautta. Sundin kautta kohti luodetta pyrkivien on vedettävä kanoottinsa maantien yli. Sundi
on vapakalastajien suosima pyyntipaikka. Kuva: Lasse Lovén.
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Mericampingin vierassatama.
Krookanlahden suulla Brändön
saaren kärjessä oleva
Mericamping on alun perin
ollut puutavaran varasto- ja
lastauspaikka, jonka
Merikarvian kunta osti 1960-
luvulla ja vuosikymmenen
lopulla leirintäalue aloitti
toimintansa. Mericampingille
rakennettiin ensimmäinen
mökki vuonna 1970.
Vierasvenelaituri rakennettiin
1988 ja uusi vastaanotto- ja
kahvilarakennus vuonna 1993.
Mericampingin leirintäalueella
on parikymmentä eritasoista
mökkiä, myös ympärivuotista
majoitusta. Kohteessa on
jätepiste, caravaanarialue,
myös soutuveneitä on
vuokrattavana. Kuva: Lasse
Lovén.



Riispyyn ranta. Riispyyn osakaskunnan omistama yhteislaiturialue ja venesatama,
jossa on satakunta pienvenepaikkaa. Rannassa on iso P-paikka ja hyvä veneiden
laskuluiska, nuotiokota ja uimalaituri. Keväisin tuomenkukinnan aikaan rannassa
tarkkailija voi havaita kudulle saapuneita lahnaparvia. Upeat keltaiset
kurjenmiekkakasvustot koristavat rannan läheistä kesämaisemaa. Paikalliset
kutsuvat rantaa nykyisin Riispyyn Rivieraksi.

Riispyyn ranta kehittyi reilu sata vuotta sitten vilkkaaksi puutavarakaupan
keskukseksi. Sysäyksen tälle antoi kauppias W.E. Norrgårdin (1852-1918) rannan
tuntumaan vuonna 1888 rakennuttama höyrysaha, mikä kuitenkin paloi jo vuonna
1900. Sahan perustaminen vilkastutti Riispyystä merille suuntautuvaa
puutavarakauppaa, mikä jatkui pitkälle vielä sahapalon jälkeen.

Riispyy on merkittävä kulttuurimaisemakohde. Rantaan johtavan tien varressa on
jättimäisiä kiviaitoja. Riispyynlahti kuuluu Kasalanjokisuun Natura 2000 -alueeseen.
Rantaa kunnostettu EU/LEADER-hankkeessa 2016-17.

Lähde: Grahn 2017. Kuva: Lasse Lovén.
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Röykkysundissa on kanoottien
vesillelaskupaikka ja
matonpesupaikka. Toisen
maailmansodan aikaan ja vielä
pitkälle sen jälkeenkin Peipun
kylän lapsilla oli tapana käydä
sillalla onkimassa ahvenia ja
särkiä ruuan jatkeeksi. Sundissa
on harjoitettu norssin lippousta
vuoteen 1967 saakka. Matalan
veden aikaan sundista pääsee
vain soutuveneellä. Paikassa oli
sortteeri eli tukkien lajittelu eri
metsäfirmojen käyttöön. Kohde
on osakaskunnan yhteistä
aluetta. Kuva: Juhani Mellanoura.



Sata saarenrantaa Merikarvialla

Salmelankoski on Merikarviajoen alajuoksun alin koski ja siihen saakka pääsee mereltä
pienveneellä. Kohteessa on perinteinen norssien lippouspaikka, jossa sitä otollisina keväinä on
edelleen lipottu melkoisia määriä. Paikallinen kyläyhdistys on monesti 2000-luvun puolella,
vapun tienoilla, järjestänyt norssin nousun aikaisen suositun iltatapahtuman, missä on ollut
tarjolla halstrattua norssia.

Kohteessa on kanoottien laskupaikka, pieni P-paikka, kota, nuotiopaikka, jätepiste ja WC. Kohde
toimii nykyisin pääasiallisesti Merikarvianjoen jokikalastajien tukikohtana ja
kanoottiretkeilijöiden meriretkien lähtöpisteenä. Salmelankoski on kunnan omistuksessa ja sen
hoidosta vastaa kolmen kalastuskunnan perustama Kalakierros, joka vastaa myös joen
kalastuksen järjestelystä ja lupamyynnistä. Lupatulot käytetään kokonaisuudessaan joen
kalaistutuksiin ja lajeina ovat pääasiassa kirjolohi, taimen ja harjus. Kuva: Juhani Mellanoura.

10

Tapion laituri. Krookanlahden kaakkoispohjukassa aloitti 1920 toimintansa Tapion höyrysaha, jonka
lautatavaraa rahdattiin ulkomaille. Sahan omistajia olivat merikarvialaiset Fredrik Kouhi ja Hjalmar
Ahde. Sahan toiminta jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, sillä 1920-luvun loppupuoliskolla alkoivat
puutavaran markkinoinnissa taloudelliset vaikeudet ja saha lopetti toimintansa vuonna 1928.
Paikassa on yhä jäljellä 1900-luvun alussa toiminnassa olleen Tapion höyrysahan rapistuneita
laiturirakennelmia.
Kohde on kunnan omistama ja hoitama lähinnä kanoottien vesillelaskuun soveltuva luiska P-paikan
reunassa.
Lähde: Grahn 2017. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Krookan satama. Krookasta käytettiin vielä 1900-luvun
alussa Brändön satama nimitystä. Krookka nimen
synnystä on esitetty lukuisia tulkintoja. Yksi
uskottavimmista selityksistä on, että Krookka nimi
viittaa sanaan krog (kievari/krouvi), sillä sataman alue
on satakunta vuotta sitten tunnettu salakapakoiden
tyyssijana, jossa merimiehet ovat poikenneet. Krookka
oli nimittäin jo 1800-luvulla ollut tärkeä kauppapaikka,
josta on viety puutavaraa Länsi- ja Etelä-Eurooppaan.
Vielä 1300-luvulla Krookan lahteen on laskenut nykyisen
Merikarvianjoen pääuoma. Mouhijärven Selkeen kylällä
sekä muutamilla karkkulaisilla oli tuolloin Merikarvian
Lauttijärven kylä takamaana. Mouhijärviläisten ja
sastamalaisten arvellaan 1400- harjoittaneen tuolloin
jokisuistoon kudulle pyrkivän sillin eli isokokoisen silakan
kalastusta.

Krookka on nykyisin Merikarvian keskeinen
matkailusatama, jossa on runsaasti vierasvenepaikkoja,
iso P-paikka, wc, kesäaikana suihku, septi ja
polttoaineen jakelupiste. Satamassa on myös ravintola,
jonka vieressä on ulkoilmanäyttämö. Laituritasanteella
on Selkämeren kansallispuiston opastuspiste ja näyttely.
Krookan kesäaikaisiin nähtävyyksiin kuuluu myös
vanhasta silakan savustamosta valokuva- ja
näyttelytiloiksi kunnostettu Savugalleria. Krookan
satamassa ei ole veneiden vesillelaskuluiskaa.
Lähteet: Linnainmaa 1911; Heman 1911.
Kuva: Lasse Lovén

Friikoolin ranta on Krookassa. Paikan nimi tulee kalastaja Juho
Frigårdin mukaan, joka asusti paikassa vielä 1900-luvun alkuvuosina.
Nykyisin paikkaa kutsutaan myös Mattorannaksi, koska siinä on
kunnan ylläpitämä matonpesupaikka. Rannan tuntumassa on
aikoinaan ollut varvi, jossa vielä maailmansotien välisenä aikana
Fredrik Kouhi rakennutti proomuja. Kohteen vieressä on edelleen ns.
Rauma-Repolan laituri, lahdelle työntyvä vanha kiviarkku, jolta 1950-
luvulla kuorma-autot kumosivat mereen tukkeja. Vielä 1960-luvulla
rannan tuntumassa levittäytyi lautakarkkojen meri. Lautatavara
kulkeutui rahtilaivojen mukana Länsi-Eurooppaan ja Välimeren
maihin. Rannassa on veneiden laskuluiska, laituri ja matonpesupaikka.
P-paikkoja on paljon. Kuva: Juhani Mellanoura.



Krookan vierassatama on suosittu matkaveneiden taukopaikka. Satamassa on Selkämeren
kansallispuiston opastuspiste ja näyttely. Saariston taksiveneillä on siinä myös
lähtöpisteensä. Krookka on Merikarvian kesäinen tapahtumakeskus.
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Levähdys ja huoltopaikat
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Ouraluodon varausmaja 
”Ryssäntupa”

Kuva: Lasse Lovén



Hajula on Merikarvian kunnan omistama
varaussauna. Saunan avainta voi kysyä (4 tuntia
maksuton) kunnanvirastolta. Saarella on myös kaksi
tulipaikkaa. Palvelurakenteet on kunnostettu
Euroopan maaseudun kehittämisen rahaston
osittaisella tuella vuosina 2010-2013. Hajula
sijaitsee Ouran saaristossa pohjoisen reitin varrella.

Saari tunnettiin aikoinaan myös Sanskeri-nimellä.
Hajulassa oli vielä 1920-luvulla pystyssä
huonokuntoinen kiukaallinen ja sisäänlämpiävä
kalasauna, jota silakan pesäkalastajat pitivät 1800-
luvulla tukikohtanaan. Kalasauna oli kalastajien
yhdessä rakentama ja siinä yöpyvät monilukuisten
venekuntien miehet. Merikarvian saariston
kalasaunat olivat ulkomitoiltaan 5 kertaa 5 metriä
tai hieman tätä pienempiä. Sisätilan keskellä
maalattialla oli kivikiuas, jonka ympäri oli asetettu
isojen kivenlohkareita istumista varten. Seinustaa
kiersivät makuulavot, joita saattoi olla kolme
päällekkäin. Saunan molemmissa päissä oli
savuräppä eli lakeinen. Myös Hajulan lähisaarissa
kuten Pilttuussa ja Myllyssä kerrotaan olleen
kalasauna. Näiden kalasaunojen kukoistusaika on
ollut 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.

Hajulan kalasauna heräsi eloon kesän kynnyksellä,
silloin kun mantereella koivikon lehdet alkoivat olla
niin isoja, että varis peittyi niiden lehvästöön. Se oli
luonnon merkkikieltä ja antoi sysäyksen muutaman
viikon kestävälle silakan kutupyyntiin erikoistuneelle
pesäkalastukselle. Silakkapesät laskettiin illansuussa
korkeintaan kahden kilometrin etäisyydelle
Hajulasta. Hyvät pesäpaikat olivat saaresta
pohjoiseen Myllyn itäharjun eli Antin kivien ja siitä
hieman pohjoisempana olevan Pökän laakan lähellä.
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Sillä välin kun verkot olivat yön pimeimmät
tunnit pyynnissä, kalastajat lämmittelivät
kalasaunassa ja tarinoivat. Usein kalastajilla
oli eväinä tuoreita silakoita, joita
kypsennettiin kiukaalla. Lämpiminä iltoina
kalastajat paistoivat silakoita ulkona, kahden
kiven väliin asetun laakean kiven päällä. Yksi
miehistä vastasi tulen ylläpidosta, yksi tai
kaksi toimi paistajina ja jokainen vuorollaan
parikymmenpäisestä kalastajajoukosta odotti
makupalaa. Rasvaa ei siihen aikaan
paistamiseen käytetty ja kun silakoiden
alapuoli oli kysynyt, niin silakat käännettiin
puutikulla. Kypsyneet silakat otettiin
kivilaakalta ja kastettiin suolaveteen, joka oli
tehty esimerkiksi paatin puuauskariin.
Hieman ennen auringonnousua ja verkoille
lähtöä väsyneimmät miehet ehtivät
horvahtaa eli ottaa lyhyet nokkaunet.
Auringon noustessa kalastajat olivat valmiit
seilaamaan tai soutamaan kilvan
pyyntipaikalle. Nostettuaan silakoista raskaat
verkot paattiinsa miehet suuntasivat
matkansa kohti kotirantaa, missä naisväki oli
miehiä vastassa ja valmiina avustamaan
verkkojen pudistelussa eli silakoiden
irrottamisessa verkoista.
Lähteet: Nikkilä 1937; Tommila 1954,1955;
Santanen 1891; Tikkanen 1973.
Kuvat: Lasse Lovén.



Hamskerin retkisatama ja leiripaikka. Retkisatama on 
Ouran kerissä eli sisäsaaristossa. Kohteessa on kunnan 
omistama retkilaituri, katettu nuotiopaikka ja kolme 
laavua. Kohteessa on runsaasti telttapaikkoja. Laiturin 
vieressä on Viljami Haanpään kalamajan jäänteitä. 
Viljami Haanpää oli 1930 -luvulla sahatyömies-
kalastajien apumies- hylkeenpyytäjä, joka rakensi 
paikkaan mökin ennen toista maailmansotaa. Rakennus 
lahosi maan tasalle 1960-luvun kuluessa. 
Lahdenpohjukkaa on kutsuttu Haanpään viikiksi. 

Kuva: Lasse Lovén.
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Kangaskallio. Köörtilän edustalla
oleva saari kuuluu Selkämeren
kansallispuistoon. Saarella ei ole
retkeilijöiden palveluja, mutta se on
silti suosittu rantautumispaikka
avomeren reunalla. Saaren
luoteisreunan gneissikalliota halkoo
valkoisia kvartsi- ja maasälpäjuonia.
Saaren koillissivun peruskallio on
punertavaa tonaliittia.
Maihinnousun kannalta paras kohta
on saaren länsi-luoteisranta.
Kuva: Lasse Lovén.



Kräsoora. Nykyisessä puhekielessä käytetään myös nimeä Kräsoura tai
Gräsoura. Kunnan omistama retkisataman kehittämiskohde. Saareen johtaa
silta ja tie. Loppumatka on metsäpolkua. Kunta on rakentamassa saaren
pohjoispään laguunin rannalle nuotiopaikkaa. Rantamien avokalliot ovat
gneissiä, joka on muodostunut muinaisen meren pohjasedimentistä suuressa
paineessa ja kuumuudessa Svekofennialaisessa poimutuksessa noin 1,8 mrd
vuotta sitten. Kuva: Merikarvian kunnan arkisto.
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Krääskrunni. Saaresta on käytetty myös nimeä Grääskrunti tai Gräsgrunnin nimeä. Se sijaitsee Ouran saariston
kaakkoiskolkassa. Saari kuuluu Selkämeren kansallispuistoon ja on Metsähallituksen hallinnassa.
Ruotsinkielinen gräs-kantasana viittaa heinää kasvavaan saareen, jossa onkin vuosikymmenien ajan laidunnettu
lampaita. Vielä toisen maailmansodan jälkeen, jolloin saari oli lähes puuton, mansikanpoimijoita näki
keskikesällä tavan takaa saaressa. Siihen aikaan tyrni- ja kataja olivat herukkapensaiden ohella liki ainoat
puuvartiset. Saari toimi 1900 -luvun loppupuoliskolla telttailijoiden kesäaikaisena ja metsästäjien syksyisenä
tukikohtana. Nykyisin mänty ja tervaleppä ovat vallanneet saaren maisemakuvan. Saaren eteläpäässä on
merestä täysin kuroutunut makeanveden allas, noin kolmen aarin suuruinen lampi. Syksyllä 2017 saaressa oli
useita supikoirien käymälöitä.

Saaren itäpuolella olevan viikin
etelänpuoleinen ranta on riittävän suojainen
ja syvä pienveneilijöille. Saaren itäpuolella oli
liki sata vuotta sitten hyvä rysäpaikka, mistä
saatiin saaliiksi siikoja ja lohia.
Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
1990-luvun alussa tekemien
poikasnuottaukset osoittivat saaren rantojen
kuuluneen muikun lisääntymisalueisiin.
Muikkua esiintyi saarta ympäröivillä
vesialueilla 1970- ja 1980-luvuilla niin
runsaasti, että joinakin syksyinä
ammattimainen muikunpyynti oli
kannattavaa. Nyttemmin muikkua on
esiintynyt vesillä äärimmäisen harvoin.
Kuva: Juhani Mellanoura.
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Mericampingin uimaranta.
Yleisölle avoin kunnan
omistama uimaranta
Mericampingin reunalla.
Suihku aurinkolämmöllä. P-
paikka on Camping alueen
portin ulkopuolella.
Veneiden maihinnousu on
uimarannan laiturin
länsipuolelle.
Kuva: Lasse Lovén.

Länsikivi on Halluskerin lounaiskärjessä. Nimensä paikka on saanut rannassa länteen osoittavasta
juovikkaasta gneissi-kivipaadesta. Kiven kohdalla on entisaikaan ollut talvisin hyvä madepaikka. Rannasta
nousee tonaliitti-avokallio, joka on merikotkan vakiintunut evästelypaikka. Gneissikallion ja tonaliitin
saumakohta näkyy hienosti aivan rannan lähellä kalliossa. Kallion takana on tiheä louhikkoinen metsikkö
jossa perimätiedon mukaan on varsin kauan keitetty pontikkaa. Halluskeri on myös yksi viimeisimmistä
pontikan keittopaikoista Merikarvian saaristossa. Syvällä saaren metsikössä tiedetään olevan piilotettuna
erään tunnetun ja taitavan paattimestarin vuonna 1946 tiputtamaa pontikkaa. Kalastaja Vilho Välimaa (s.
1931 – k. 2016) valmisti vaikeapääsyisessä saaren suojaisessa notkelmassa pontikkaa vielä 1960-luvulla.
Kertomansa mukaan hän käytti pontikan kirkastamiseen ja laadun parantamiseen saaren sisäosan kallioilla
kasvanutta poronjäkälää. Metsän siimeksessä on yhä havaittavissa syviä maakuoppia, joista
pontikantekijät ottivat tarvitsemaansa makean veden. Pontikankeittäjällä oli yleensä yksi tai kaksi
luotettavaa ”yhtiökumppania”. Noin 100 m kalliolta pohjoiseen on kesämökki, jota ei ole suositeltavaa
häiritä. Kuva: Lasse Lovén.



Sata saarenrantaa Merikarvialla 18

Kuva: Lasse Lovén.

Näköalapaikka on Merikarviajoen
alajuoksulla Rantatien varren
levähdyspaikan tuntumassa.
Pysäköintialueelta on hieno
näkymä joelle. Kohde on kunnan
omistama ja hoitama piknic- ja
levähdyspaikka. Ylätasanteella on
opastustaulu, jätepiste ja picnic-
pöytä ja portaiden päässä
alempana rannassa laituri.

Kuva: Juhani Mellanoura.



Ouraluodon laituri ja asema sijaitsevat
yhdessä Ouran eteläisimmistä saarista.
Sijaintiin viitaa vielä sata vuotta sitten
merenkulkijoiden käyttämä Södergrund-
nimi. Ilmeisesti myös Ouraluoto on nimenä
hyvin vanhaa perua ja pohjautuu
ruotsalaismurteiden ”sora- ja kivikkokaria”
merkitsevään sanaan ör. Ainakin vielä
toisen maailmansodan aikaan
luotsiasemalle käännyttäessä sanottiin, että
mennään Ouraan, poiketaan Ouraan!
Merikarvialla Oura-nimeä onkin käytetty
puhuttaessa karista, jossa on sijainnut
vuosina 1851-1968 luotsiasema.

Vuonna 1916 saareen rakennettiin
venäläisiä sotilaista varten yöpymiskasarmi
sekä vartiotorni, minkä arvellaan olleen 24
m korkea. Ryssäntorni pysyi pystyssä
kolmekymmentä vuotta, ja vieläkin
luotsiaseman eteläpuolen maastossa ovat
näkyvillä kivikasat, joiden keskellä tornin
jalat olivat. Venäläisten pitkäaikainen
oleskelu saaressa sai aiheen käyttää
saaresta myös Ryssänkarin nimeä.
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Ouraluodon luotsiasema edustaa 1930-luvun luotsiasema- arkkitehtuuria. Se on hahmoltaan ja
julkisivumateriaaleiltaan alkuperäisessä asussaan.
Luotsiasema toimi vuosina 1969-1999 Rajavartiolaitoksen alaisen merivartioston tukikohtana, minkä jälkeen
se siirtyi Merikarvian kunnan omistukseen. Nykyisin kunta vuokraa kolmikerroksista luotsiasemaa ja
ryssänkasarmia majoitus- ja kokoustiloiksi. Vuokralaisten käytössä on myös rantasauna. Entisessä isossa
venevajassa retkeilijät voivat yöpyä yhden yön maksutta. Saaren länsirannalla on grillikota. Saaren
etelärannalla Pookikaria vastapäätä on rakennettu lähinnä kanoottiretkeilijöitä varten rauhallinen
leiripaikka, jossa on telttapaikkalaveri ja tulipaikka.

Lähteet: Miikkulainen 1996; Nyyssönen 2001; Nyman 2009. 
Kuvat: Lasse Lovén. 
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Stuurkrunni on saari on Kasalajoen
suistossa. Saari kuuluu Selkämeren
kansallispuistoon. Saaren eteläpäässä on
hiekkarantainen poukama, joka on toiminut
paikallisten asukkaiden uimapaikkana.
Euroopan majava puuhailee lähirannoilla.
Kuva: Juhani Mellanoura.

Sähkökari. Merikarviajoen suistossa oleva saari on tehty ruoppausmassoista.
Sähkökari on saanut nimensä saaressa olleen kauppias Merimaan sähkötolpan
mukaan. Nykyisin saarta kutsutaan myös Jokisuun Kotakariksi, sillä Merikarvian
Merellisen matkailuhankkeen myötä sinne rakennettiin 2010-luvun alussa vapaa-
ajankalastajia ja melojia palveleva tukikohta, missä on puoliavoin kota, tulipaikka,
wc ja laituri. Saari on yksityisomistuksessa, mutta kunta hallinnoi ja hoitaa paikkaa
sopimuksella. Kuva: Merikarvian kunta.



Sälttöön laavu. Vanhoissa historiallisissa lähteissä
Köörtilän sisäsaaristossa sijaitsevan saaren nimenä
esiintyy usein Saltö. Tämä viittaa saareen mikä on
suolaisen veden eli ulkomeren tuntumassa. Saari on
kuulunut ennen vakituisen asutuksen aikaa
Sunniemen kartanolle. Sälttöö sai ensimmäiset
vakituiset asukkaansa 1700-luvulla. Seuraavan
vuosisadan loppupuolella saaressa asusti jo lukuisia
kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä toimeentulonsa
saaneita.

Aivan laavun lähistöllä sattui 17.11. 1921
murheellinen tapaus. Porilaisen tuomari Aatto
Aallon kerrotaan olleen tuolloin Merikarvialla
avustamassa kalastajia torppien lunastamista
koskevissa kysymyksissä. Köörtilästä Aalto lähti
kalastaja Juho Lillskärin ja Nestori Honkalan kanssa
kohti Pooskerissa sijaitsevaa Anton Suntilan
torppaa. Tovin neuvoteltuaan tilojen lunastuksista
lähtivät miehet myöhään illalla läheiseen
Leppäkariin tapaamaan kalastaja Juho Venerantaa.
Tämän jälkeen Aalto ja Lillskär suuntasivat
matkansa meren jäälle kohti Akunluotoa, missä
kalastaja August Söderbacka asusti. Jää oli
kantavaa, mutta salmet olivat vielä petollisen
pettäviä. Pimeässä illassa miehet eksyivät ja
harhautuivat Sälttöön salmelle, missä jää petti
heidän allaan. Kuultuaan avunhuutoja olivat
kalastajat Veneranta ja Suntila kiiruhtaneet paikalle,
mutta miehet ehtivät vajota veden pinnan alle
ennen kuin pelastajat ehtivät paikalle.

Lähde: Satakunnan Kansa 19.11.1921.

Kuvat: Juhani Mellanoura.
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Sälttöön laavu kuuluu Selkämeren
kansallispuistoon ja on sen ainoa Merikarvian
mantereella sijaitseva osa-alue, jonka lähelle
on myös autotieyhteys. Kohteessa on
Metsähallituksen huoltama tulipaikka ja
laavu. Matala ranta-alue on osakaskunnan
vesijättömaata.
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Partiokari. Saaren vanha nimi on Pikku-Pyärholma.
Saari on toiminut partiolaisten tukikohtana 1940-
luvulta lähtien. Sodan jälkeen partiolaiset, joista suurin
osa oli 10-12 vuotiaita, rakensivat saareen
vaatimattoman mökin. Siinä oli yksi huone, yksi ovi ja
yksi pieni ikkuna. Sivuseinällä oli makuulaverit
kahdessa kerroksessa. Partiolaisten matkaveneenä oli
vanha rääkipaatti, josta partiolaiset sittemmin tekivät
saareen saunan, siten että paatti sahattiin keskeltä
poikki ja puolikkaat nostettiin toisiaan vasten.
Rääkipaatin pieni valurautainen keitin asennettiin
mökin nurkkaan lämmönlähteeksi.

Vuonna 1957 aloitti Merikarvialla toimintansa Ouran
Pojat -niminen partiopoikalippukunta, joka sai
merkittävän lahjoituksen kun Heimo ja Hanna Vuorela
myivät vuonna 1959 Partiokariksi nimetyn saaren
yhdellä markalla Ouran Pojille. Ouran Poikien puolesta
kaupan ottivat vastaan lippukunnanjohtaja Aarno
Stauffer ja lippukunnan taloudenhoitaja Erkki Näsi.

Usean vuoden hiljaiselon jälkeen Lauri Hakosalo herätti
Ouran Pojat henkiin vuonna 1980. Ajan saatossa
vanhat rakennukset olivat lahonneet ja 1990-luvulla
saarelle rakennettiin lahjoitusten ja talkoovoimin
muun muassa suuri laavunmallinen hirsirakennus ja 8-
kulmainen sauna. Saari on Ouran Partiolaiset ry:n
omistuksessa, joten sinne voi rantautua silloin kun
saarella ei ole partiolaistoimintaa. Saaren kasvillisuus
on hyvin monimuotoinen. Saaren kaunis silokallio on
pegmatiitin juovittamaa harmaata tonaliittia. Saaren
luoteisreunassa oleva luoto on osakaskunnan yhteistä
vesijättömaata.

Lähteet: Uusitalo 2008 ja Hakosalo 2009
(http://www.ouranpartiolaiset.fi)

.Kuvat: Lasse Lovén.



Sillkrunnin saari on Merikarvian kunnan omistuksessa. Siellä on varausmaja, sauna ja laituri sekä 
kuivakäymälä. Ei juomavettä. Varausmaja on Mericampingin hoidossa ja laituri majan varaajan käytössä. 

Kuva: Merikarvian kunnan arkisto. 
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Sillkrunni. Krookanlahden suulla
sijaitsevasta saaresta on käytetty
myös Silkrunti-nimeä. Nimet
muistuttavat sillin eli isokokoisen
silakan pyynnin 1500-luvulle
ajoittuvasta kulta-ajasta. Tuolloin
heinäkuulla kutupaikoilleen
saapuvia silliparvia
todennäköisesti nuotattiin
kalliorantaa vasten erityisillä
sillinuotilla. Isokokoiseksi
kasvavan silakkarodun taannuttua
ja hävittyä lopulta kokonaan
saaren kupeilla on harjoitettu
silakan pyyntiä nuotalla ja
silakkapesillä 1900-luvun alkuun
saakka. Saaren ulkomeren
puoleisen avokallion päässä on
hienoja juovikkaita poimutuksia
ja silmukoita gneissimäisessä
kalliossa.
Kuva: Lasse Lovén.
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Truutikari
Selkämeren kansallispuistossa.
Kuva: Lasse Lovén



Tarinapaikat
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Taikinanmarjakivi

Kuva: Lasse Lovén



• Aakan kivet. Kivirahju sijaitsee Kasalan ulkosaaristossaa. Se on saanut nimensä Kasalan Aaka-nimisestä tilasta
(Åkas, Acha), jonka isännät ovat vuosisatojen ajan maatöiden ohella kalastaneet ja tilan miehillä kerrotaan
olleen soutuvelvoite Suomi-Ruotsin valtakunnan virkamiehille. Aakan kivet- nimitys on ilmeisesti otettu
käyttöön vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen, jolloin Haarti Aakan kerrotaan saaneen kivikarin
eteläpuolelle lasketusta rysästä hyviä siikasaaliita. 1930-luvulla Aakan kivissä kerrotaan pohjanrantalaisilla
Väinö Välimaalla ja Jalmari Välisalolla olleen silakkarysä.
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Abborviikin Harrisundi. on Kasalan sisäsaaristossa., jossa sundi eli sunti
yhdistää Abborviikin ja Halkeimen lahden. Se ruopattiin vuoden 2005
tienoilla. Suntin nimi juontaa alkunsa harjuksesta, joka on ilmeisesti
kutenut paikassa. Harjusta ei ole enää miesmuistiin saatu saaliiksi. Suntin
lounaispuolella oleva Abborviiki on koko 1900-luvun ollut tärkeä ahvenen
lastenkamari, johon ahven vaeltaa keväisin kudulle. Merimetsojen
ilmaannuttua 2002 pesimälinnustoon ahvenkannat taantuivat
voimakkaasti. Paikka on osakaskunnan yhteistä vesijättömaata.
Kuva: Juhani Mellanoura.



Alman laaka on lähellä Merikarviajoen suuta, Kuuskerin luodosta reilun kilometrin verran länsi-luoteeseen.
Alma-nimisen naisen kerrotaan monta sukupolvea sitten soutaneen kivelle. Nykyisin kivi on reilusti
vedenpinnan yläpuolella ja sen ympärillä on kuivaa maata ja monipuolinen rantakasvillisuus. Alman laakan
pohjoispuolella olevaa maata sanotaan Santolankariksi. Paikka on osakaskunnan yhteinen alue.

Kuva: Aulikki Koivula.
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Apteekkarin laaka sijaitsee Merikarviajoen
edustalla, Kuuskerin luodosta reilu kilometri
länteen. Nimen synty ajoittuu 1950-luvulle,
jolloin Kuuskerin Viljami ja apteekkari Lindeman
ryhtyivät ajamaan paateillaan kappia eli kilpaa.
Kuuskerilla ja apteekkari Lindemannilla oli hyvin
samankokoiset pesäpaatin tapaiset kulkupelit,
apteekkarin paatissa tosin föörihytti.
Molemmissa paateissa olevat 4-5 hv:n
Wikströmit papattivat kiivaasti kun miehet
lähtivät Kuuskerin rannasta ajamaan kappia eli
kilvoitellen kohti länttä. Heidän tiensä erkanivat
Heinosen luodon jälkeen, sillä Kuuskerin Viljamin
oli määrä lähteä Porin suuntaan ja apteekkarin
kohti Krookkaa. Pahaksi onneksi Lindeman
koukkasi liiaksi etelään, tomautti raskaasti
matalikolle ja paatti jäi niille sijoilleen.
.

Kuuskerin Viljami ja hänen kalakaverinsa Venerannan Jallu vaistosivat miten miehelle siinä kävisi, sen
verran outo oli miehen kaarros. Ei auttanut muu kuin lähteä apuun. Kuuloetäisyydelle päästyään Jallu
kajautti apteekkarille pilke silmäkulmassa: ”Me tullaa auttaa vaa sillä ehdolla, että annat litran pirtua. Ei
ny, mutta ko seuraavan kerran tullaa hakee rohtoja!” Vähääkään empimättä apteekkari huikkasi
myöntävästi. Mies tiesi, että ilman kalastajien apua ei olisi päässyt matalikolta. Hädissään tuli luvattua
liikoja. Mutta loppujen lopuksi kalastajat olivat perin tyytyväisiä, vaikka apteekkari malttoi hakea
takahuoneesta vain 400 gramman pirtupullon Kuva: Aulikki Koivula.



Kuuluisuutta Mauri Rantanen saavutti noudettuaan kahdeksanmetrisellä kalastajaveneellään 8.12.1917 parikymmentä
jääkäriä ja aseita Köörtilän edustalla odottavasta saksalaisesta S/S Equity -laivasta. Salaisessa operaatiossa olivat mukana
Haminaholman sahan silloinen konttoristi Wäinö Gustafsson ja peippulainen Jalmari Mahlamäki. Voimakas aallokko ja
pimeys tekivät matkanteosta hengenvaarallisen, joten aselaivan kyljelle tehtiin kaksi matkaa. Osa jääkäreistä yöpyi
Rantasen pienessä tuvassa, ja osa siirtyi Aspuskerin itäpuolisessa saaressa olleeseen Ahlströmin kalastusmajaan.
Naapurisaareen kuljetettiin myös aseet, joiden arveltiin olevan siellä paremmassa turvassa. Jääkärit jäivät muutaman
vuorokauden ajaksi odottamaan jäiden vahvistumista. Kun jää oli kolmen vuorokauden kuluttua kolmen tuuman vahvuista,
miehet lähtivät asekuormineen Rantasen saattelemana mantereelle.

Rantasen osallistuminen jääkäreiden ja aselastin salakuljetukseen teki hänestä porilaisten liikemiesten keskuudessa
tunnetun ja luotettavan kumppanin. Ei siis ihme, että Rantasen tiedetään toimineen syksyllä 1920 kauppamiesten apuna,
kun Ruotsista kahvia tuoneet porilaiset salakuljettajat toivat kahvilastin Aspuskeriin ja siirsivät arvolastin Maurin paattiin.
Silakan syysmarkkinoiden aattona Maurin kerrotaan vieneen lastin Porin jokirantaan.

Rantasen muutettua mantereelle saareen rakennettiin fyyrikämppä, jonka viimeisenä hoitajana oli kalastaja Erkki
Santanen. Loistot on nyt automatisoitu ja ne toimivat aurinkokennojen tuottamalla energialla. Saari on yksityisessä
omistuksessa, joten saareen rantautumista ei suositella.

Lähde: Tommila 1954a; Wegelius 1935; Pekkanen 2001. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Aspuskeri. Lähellä Porin kuntarajaa oleva Aspuskeri sijoittuu Köörtilän ulkosaaristoon. Saaressa oli 1900-
luvun alussa punainen luotsitupa. Siinä majoittuneiden luotsien tehtävä oli luotsata Haminaholman sahan
rannassa käyviä aluksia.
Aspuskerin länsirannalle rakennettiin vuosina 1917 ja 1918 Köörtilän ja Pohjansahan kalastajien avuksi
kalastajaloistot. Ylempi ja alempi valo ohjasivat kalastajat mereltä kotisatamaan. Siihen aikaan
kalastajaloiston hoidosta vastasi saareen 1900-luvun alussa perheineen muuttanut kalastaja Mauri
Rantanen. Rantasta eli Aspuskerin Mauria pidettiin tuon ajan kalastajaruhtinaana, jonka tulojen kerrotaan
olleen kalastuksen kulta-aikana varakkaimpien talollisten luokkaa.



Bulleskerin sundi. Kivinen saarten välinen sundi eli sunti on Kasalan sisäsaaristossa. Kapea sunti on
ajettavissa pienveneellä. Läpikulkua helpottavat meriviitat. Paikallisten tarinoissa on elänyt vahvana
uskomus, kuinka tuulelta suntin suojiin hakeutuneet ovat kuulleet länsipuolisen Bulleskerin saaren
suunnasta kumeaa kalketta ja jylinää, kun saaren pohjassa olevat kivet kääntyilevät. Ruotsalainen sana
Buller tarkoittaa jylinää. Sunti on ennen vanhaan ollut hyvä ahvenen onkipaikka.

Lähde: Valtavuo-Pfeiffer 1975. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Dynamiittikarit käsittävät kaksi saarta, jotka sijaitsevat Krookasta Ouraan kulkevan laivaväylän
pohjoispuolella, venereitin tuntumassa. Dynamiittikarit ovat saaneet nimensä siitä kun sinne
varastoitiin armeijan miinoja 1950-luvulla, jolloin valtion toimesta ryhdyttiin syventämään ns.
Halluskerin väylää eli Krookasta Viitameren kautta Ouran eteläpuolitse kulkevaa laivareittiä.
Saaria kutsutaan nykyisin myös Taulukarien nimellä, sillä saarissa on merenkulkijoita varten
rakennettuja linjatauluja.
Pääosaa pääsaaresta peittää tiheä tyrnipensaikko. Aukkopaikoissa kasvaa muun muassa
ahomansikkaa. Saaret ovat monien merilintujen pesimis- ja levähdyspaikkoja. Rantautumista
ei suositella pesimiskauden aikana eli ennen 15.7. Saari on yksityisessä omistuksessa.
Kuva: Lasse Lovén.
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Enskerin saaren hylky on Kasalan
sisäsaaristossa. Nimeltään tuntemattomaksi
jääneen halkokaljaasin kerrotaan 1800- ja
1900-lukujen taitteessa purjehtineen
ulkomereltä Rönnskerin salmen kautta kohti
Riispyyn rantaa. Tuulisen sään vuoksi alus oli
ankkuroitunut Enskerin saaren varjoon.
Miehistö poistui soutuveneellä alukselta,
mutta jätti öljylampun palamaan.
Perimätieto kertoo kuinka voimakas
tuulenpuuska kaatoi lyhdyn, minkä
seurauksena kaljaasi humahti palamaan.
Voimakkaan kaakkoistuulen työntämänä alus
lopulta ajautui Enskerin itärannalle. Hylyn
paikka oli kesällä 2017 merkitty valkoisin
muovikannuin. Suuri osa hylyn osista on alle
metrin syvyydessä meren pinnasta. Paikka
on lähellä mökkilaituria, joten hylyllä
vierailusta ei pidä koitua kesäasukkaille
haittaa.

Kuva: Juhani Mellanoura.

Samaiselle kivirahjulle seilasivat syksyllä 1916 riispyyläiset Selim Jakobsson ja Wiktor Heikkilä. Heidän
kohtalonsa oli monin verroin pirtun salakuljettajia julmempi. Porista paluumatkalla olleiden kauppamiesten
oli tarkoitus paluumatkallaan yöpyä Rysbergin saaressa asuneen kalastaja Frans Rysbergin luona. Pimeässä
kauppamiehet kuitenkin harhautuivat tutulta reitiltä hieman ja paatti jysähti kivelle. Miehet yrittivät airoilla
merenpohjasta työntää paatin irti, mutta turhaan. Epätoivon vallassa Jakobsson nosti paatissa olleen
kalatiinun mereen, jolla arveli jaksavansa kauhua Rysbergin saaren rantaan. Miehen astuttua meressä
olleeseen tiinuun se keikahti nurin ja mies vajosi pinnan alle, meren syliin. Heikkilä huusi kaikin voimin apua,
minkä Frans Rysberg kuuli ja lähti kiireen vilkkaa onnettomuuspaikalle. Jakobssonin pelastamiseksi ei
kuitenkaan enää ollut mitään tehtävissä. Rysberg ja Heikkilä saivat kuitenkin pelastetuksi osan
kauppatavaroista, vaikkakin osa Porista ostetuista vehnäjauhoista ja sokereista kastuivat.
Lähde: Satakunta 11.11.1916. Kuva: Juhani Mellanoura.

Forssin laaka on Köörtilän saaristossa muutaman kiven ja vedenalaisen kallion muodostaman pääosin
veden pinnan alapuolelle jäävä harjanne.
Laaka on nimetty Paavo Liljeforssin eli Forssin mukaan, kun hän pirtuaikakaudella valvontavenettä
piileskellessään ajautui paatteineen kivelle. Tapahtuma sai alkunsa siitä, kun Forssi oli pannut merkille
kuinka merivartioston vene liikkui edestakaisin ulkosaariston edustalla etsien salakuljettajia. Välttääkseen
paljastumiselta Paavo ajoi paattia hissukseen vähin kierroksin kohti Rysbergin suojaa. Matkanteko tyssäsi
paatin karahdettua kivelle. Moottoria ei enää voinut käynnistää paljastumisen pelossa. Ensitöikseen
Forssi siirsi pirtukanisterit fööristä eli keulasta paatin peräpäähän. Tämän jälkeen mies riisui housunsa,
hyppäsi vedenalaiselle kivelle ja työnsi fööripäästä paattia kaikin voimin. Forssi ei turhista hätkähtänyt,
vaikka jääkylmä merivesi kohmetti jäseniä, olihan jo myöhäinen syksy ja merenlahdissa velloi jääriitettä.
Onnistuneen operaation jälkeen Forssi antoi vienon tuulen kuljettaa paattia kohti luodetta pitkän tovin.
Vasta Rysbergin suojassa ja illan pimetessä mies tunsi olevansa turvassa.
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• Frans Välimaan ristimerkki. Tarinakohde on Krookasta
Merikarviajoen suulle kulkevan pienveneväylän
alkupäässä. Kalastaja Frans William ”Ville” Välimaa (s.
1887) hukkui tässä jäihin 3.4.1945. Hänen poikansa
Heikki Välimaa muistelee kuinka kohtalokkaan
iltapäivänä isä oli palaamassa kauppareissulta ja lykkäsi
tervapytyistä raskasta vesikelkkaa. Kevätauringon
paahteessa jää oli päivän kuluessa haurastunut niin
pahoin, että paluumatkalla jää lettasi eli petti hänen
allaan. Paikassa ei ollut kovin paljon vettä ja siksi
arveltiin miehen saaneen jäihin pudotessaan
sydänhalvauksen. Tarkka hukkumispaikka on merkitty
lepikkoa ja katajaa kasvavan niemekkeen koillispuolen
rimmikössä eli ruovikossa näkyvään kiveen poratulla
rautaristillä. Kuva: Juhani Mellanoura.

Halkeimenlahden Iso kivi on yksi Merikarvian saariston komeimmista siirtokivilohkareista. Kiven korkeus
lähentelee kahdeksaa metriä. Erikoista on, että jättikivi on haljennut pitkin ja poikin. Yksi lohjenneista
isokokoisista lohkareista muodostaa emokiven kanssa pikkuluolia ja käytäviä, jotka soveltuvat hyvin esimerkiksi
petonisäkkäiden piilopaikoiksi. Emokivestä irronneet lohkareet auttavat ketterää kapuajaa kiipeämään kiven
korkeimmalle laelle. Kivi on parin aarin kokoisessa saaressa ja tervaleppien suojassa, joten vesillä liikkujan ei ole
kovin helppoa havaita kiveä. Saari on yksityisessä omistuksessa . Iso kivi on antanut aiheen nimetä
pohjoispuolinen lahti Halkeimen lahdeksi.
Kuva: Juhani Mellanoura.
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Halluskerin raasit. Raasi nimi tarkoittaa pientä karia. Kohteesta käytetään myös
Halluskerin raklit-nimeä. Jälkimmäinen nimi on hyvin harvinainen. Vain ruotsinkielisen
Pohjanmaan nimistössä tunnetaan vedenalaista kivikaria merkitsevä sana rackel,
mistä lainattu sana on rakli.
Halluskerin raasit käsittävät vedenalaisia kaakko-luode suuntaisia moreeniharjanteita,
jääkauden aikaisia jään sulamisen jättämiä jälkinä. Verkkopyyntiin äärimmäisen
kivikkoinen rahju ei ole soveltunut, sillä pohjaan helposti tarttuvat verkot olisivat siinä
rikkoutuneet. Rysä soveltui verkkoa paremmin kivipohjalla kalastamiseen.
Perimätiedon mukaan raklien tiedetään 1900-luvun alussa olleen Juho Johanssonin
talvisia rantarysäpaikkoja. Hevosella liikkuneen pyyntimiehen reessä kerrotaan olleen
isoja madesaaliita. Matalat ja kivikkoisia vedet ovat toisen maailmansodan jälkeistä
vuosista lähtien olleet uistimella haukea tavoittelevien suosiossa. Veneellä
liikkuminen vaatii erityistä huolellisuutta. Alue on parempi kiertää luoteen puolelta.
Lähde: Valtavuo-Pfeiffer 1975. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Hamskerin eteläkärki. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla naisväki souti tai seilasi saaren eteläkärkeen.
Naiset hakivat saaresta variksenmarjan varpuja, joista valmistivat omiksi tarpeikseen luutia. Yhä edelleen
saaren eteläosassa, missä maasto on muuta saarta helppokulkuisempaa, kasvaa variksenmarjaa. Saaren
eteläosan holjukkoinen lähiranta oli erinomaista karisiian kutualuetta 1960-luvulle saakka, mikä jälkeen
siiankutu ja kalastus alueella loppuivat. Kuva: Lasse Lovén.

Hamskerin Harrisundi on Hamskerin
retkisataman vieressä. Hamskerin ja
Skrakan välinen sundi eli salmi tunnettiin
vielä 1920-luvulla harrin eli harjuksen
kutupaikkana. Seuraavien
vuosikymmenten aikana harjuksen
lisääntymisalueet vetäytyivät kauemmas
kohti saariston reuna-alueita. Harrin
tiedettiin kutevan siihen aikaan kun
koivu tuli hiirenkorvalle.
Maailmansotien välisenä aikana
tunnettuja harjuksenpyytäjiä olivat Leo
Salmi, Frans Laine, Richard Brändö ja
Frans Ahlqvist. Yleensä harjusta
kalastaneet olivat joko vanhoja raihnaisia
ukkoja tai pojankloppeja, joiden voimat
eivät riittäneet silakan pyyntiin.

Eero Karumäki (s. 1920 - k. 2005) muisteli kuinka hän vuodesta 1927 lähtien aina 1940-luvun puoliväliin saakka kävi
poikaporukan kanssa harrin kutupyynnissä. Matka Ouraan taitettiin soutaen, otollisilla tuulilla seilaten. Mukaansa
pojat ottivat kaksi verkkokoppaa eli 20-30 verkkoa, jotka olivat silmäharvuudeltaan 35-45 mm. Puuvillaverkkojen
korkeus oli metri tai korkeintaan puolitoista. Verkkojen alapaulassa olivat tuohipunnukset, joiden sisällä oli kivi.
Verkot oli kudottu harrin pyyntiä varten, eikä niitä käytetty muuhun kalastukseen.
Sen jälkeen kun nuorukaiset olivat laskeneet verkkonsa, he yöpyivät jollain Ouran lukuisista kalakämpistä.
Parhaimmillaan heidän aamuinen saaliinsa saattoi olla kolmekymmentä harjusta, suurimpien painaessa kolme kiloa.
Eero muisteli, kuinka he eräänä 1940-luvun alun sotakeväänä he saivat saaliiksi noin 50 harjusta, jotka suolattiin ja
talven mittaan syötiin omassa taloudessa. Usein harjukset päätyivät Ojalan linja-auton matkaan, sillä harjus oli
haluttu kala porilaisten kalakauppiaiden keskuudessa.
Toisen maailmansodan jälkeen meriharjuskannat alkoivat asteittain taantua. Kantojen heikkeneminen jatkui
tasaisesti niin, että harjuksen voidaan katsoa hävinneen kalastosta 2000-luvun alussa. Nykyisin harjuksen kutupaikat
ovat rihmalevien ja tiheiden leväkasvustojen valtaamia. Yhtenä tärkeimmistä syistä meriharjuskantojen
taantumiseen pidetään vesien jatkuvaa rehevöitymistä, sillä harjuksen poikasvaihe on herkkä elinympäristössä
tapahtuville muutoksille.
Lähde: Eero Karumäen haastattelu 15.5.1984. Haastattelija Juhani Mellanoura. Kuva: Lasse Lovén.



Hamskerin itärannalta nousee noin 50 metrin pituinen talkoovoimin raivattu polku isolle kivikehälle ja sen
takana on useita pienempiä kehiä. Kalastajat ja luotsit ovat kertoneet saaressa isovihan aikaan
leiriytyneiden venäläisten sotilaiden kokoamista kivikehistä. On ilmeistä, että venäläiset kaleerilaivojen
miehistöt matkatessaan kohti pohjoista syyskesällä 1714 etsivät saaresta tuulensuojaa. Venäläisten myös
kerrotaan joutuneen Hamskerissa tulitaisteluun suomalaisten kanssa ja kivissä kerrotaan olevan luotien
jättämiä jälkiä. Perimätiedon mukaan saaren pohjoispäähän on haudattu venäläisiä sotilaita. Sitä muistitieto
ei kerro olivatko vainajat taisteluissa kuolleita vai luonnollisen kuoleman kohdanneita.

Hamskerin kivikehille maihinnousupaikan ja Linskerin välissä olevan lahden tiedetään olleen kautta aikain
muuttoaikoina vesilintujen, etenkin telkkien ja sotkien tärkeä levähdyslahti. Kohteen välittömässä
läheisyydessä, reilusti rantavyöhykkeen yläpuolella, on edelleen havaittavissa isojen kivien päälle nostettuja
ihmisen pään kokoisia kiviä. Kivet ovat toimineet linnunmetsästäjien näkösuojana. Muistitiedon mukaan
esimerkiksi Ourassa kalastelleen Herman Gräsouran (s. 1884 – k. 1945) tiedetään metsästäneen vesilintuja
ahkerasti ja suolanneen linnunlihat silakkatiinuihin talviajan särpimeksi.

Kuva: Lasse Lovén.
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Haukkagroopin kallio on Pooskerin
eteläpuolella melko lähellä
pienveneväylää. Kartassa muutaman aarin
kokoinen saari on merkitty
Haugroopinkallioksi. Krooppi nimi sisältää
lounaisiin murteisiin lainatun ruotsin
”kuoppaa” merkitsevän sanan grop.
Saaressa on syviä kalliohalkemia, joita
Paavo Liljefors käytti kieltolakiaikana
1920-luvulla pirtun välivarastointiin.
Kallionkoloihin mahtui 100 kymmenen
litran pirtukanisteria, joiden näkösuojana
mies käytti vihreää pressua. Paikka on
Pooskerin kartanon omistuksessa oleva
yksityinen luonnonsuojelualue. Kuva:
Lasse Lovén.

Hamskerin kivikehät. Kohde on
Ouran saaristossa ja kuuluu
Selkämeren kansallispuistoon.
Hamskerin vahvasti
ruotsinkielinen nimi viittaa
vanhaan satamapaikkaan, vesillä
liikkujien tukikohtaan.
Todennäköisin vaihtoehto
satamapaikaksi on saaren itäosa,
mikä jyrkkärantaisena ja
tuulensuojaisana paikkana on
soveltunut tähän tarkoitukseen
erinomaisesti.
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Hessunkuolema sijaitsee Pooskerin pohjoispuolella. Hessu-nimen syntyhistoriasta ei ole tietoa. Tiedossa 
on kaksi lähistöllä sattunutta kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Saaren lähivesillä kerrotaan ilmeisesti 
jo 1800-luvun puolella erään miehen horjahtaneen paatin klyykaa eli hankainta vasten ja menehtyneen 
miltei välittömästi. Tuntuvasti paremmin yhteisön muistissa on säilynyt kalastaja Juho Hällforsia kohdannut 
onnettomuus. Mies oli iltahämärässä palaamassa luistellen Alakylästä kotiinsa Huiskeriin, kun 
äkkiarvaamatta joutui päivän aikana jäähän revenneeseen railoon. Lähistöllä olleet kuulivat avunhuutoja, 
mutta niiden suuntaa ei pystytty paikallistamaan. Seuraavana päivänä railon reunalta löytyi lakki ja kintaat, 
minkä perusteella ruumis löydettiin nopeasti. Saaressa kerrotaan vielä puolen vuosisataa sitten olleen 
puuristi, ilmeisesti jouluaaton aattona 1903 jäihin pudonneen kalastaja Juho Hällforsin muistoksi. Luoto on 
Pooskerin kartanon omistuksessa oleva yksityinen luonnonsuojelualue. 

Lähde: Kansalainen 28.12.1903. Kuva: Juhani Mellanoura.

Hevoskivi on Köörtilän saaristossa Pooskerin eteläpuolella. Hevonen on hukkunut kiven tuntumaan
talvella, kun miehet olivat palaamassa jään reunasta, jonne olivat vieneet hevosen vetämänä
hylkiveneen. Kivi on mustanharmaata gneissiä, jossa on erikoisia juovikkaita syöpymiä
pehmeämmissä kohdissa. Kuva: Lasse Lovén.



Sata saarenrantaa Merikarvialla 36

Hotellilaaka on Ouran saaristossa, Ouraluodon kupeella. Hotellilaakan kerrotaan saaneen nimensä
luotseilta. Kaksi luotsia oli saanut ohjattua laivan ulos Merikarvian väylältä, siitä hyvästä he saivat
palkkiokseen viinapullon. Tissuteltuaan aikansa sitä kasarmissa luotsivanhin oli kehottanut heitä
siirtymään muualle juominkeineen. Miehet ottivat veneen ja soutivat suurelle tasaiselle lohkareelle
rannan tuntumassa. Siellä juhlat sitten kestivät jonkun aikaa, ja sitä jo ihmeteltiinkin. – ”Tulukaa ny pois
sieltä”, huhuiltiin miehille iltahämärässä. – ”Ei me minkää tulla, ko me ollaa ny täällä hotellis”, kuului
naurunremakalla säestetty vastaus. Eikä siinä sitten enää mitään huudeltukaan, kun oli selvitetty asian
todellinen laita. Lähteet: Nyyssönen 2001; Pekkanen 2003. Kuva: Lasse Lovén.

Höyterviikinkari on Kasalan saaristossa, lähellä Kristiinankaupungin rajaa. Saari tunnettiin aikoinaan
myös Heuterviikinkarina. Höyteri tarkoittaa paikallisessa kielessä rakkolevää, jota syksyisten
lounaismyrskyjen saattelemana kulkeutui kymmenen kilometrin päässä olevalta Hiidensillan
matalikolta Kasalan karien rannoille ja läheisiin merenlahtiin. Höyterin nimi tunnetaan vain Kasalassa,
sillä Merikarvian kunnan keskivaiheella rakkolevästä käytetään karapoddi nimeä ja hieman etelämpänä
levä tunnetaan lähinnä hauruna.
Rakkolevä oli arvostettu perunapeltojen höyste, koska sen tiedettiin sisältävän kasvua lisääviä
ravinteita. Vielä 1900-luvun alussa rakkolevä oli maassamme kauppatuote, jota liikemiehet ostivat ja
välittivät eteenpäin. Merikarvian naapurikylässä Siipyyn puolella käytiin 1700- ja 1800-luvuilla ankaria
kiistoja keruuoikeuksista. Kasalan rannoilla saattoi keväisin olla puolen metrin patja, jota irrotettiin
kräksillä eli pirunkouralla, jossa oli liki kahden metrin pituinen varsi. Työkalu muistutti viisipiikkistä
talikkoa, mutta se oli niskasta taivutettu. Lähde: Nybonde 1984. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Inakari on Köörtilän sisäsaaristossa. Kalliosaari on saanut nimensä nuottapyyntiä muistuttavasta
ikivanhasta pyyntitavasta, jota harjoitettiin rannikkoseudulla yleisesti vielä 1800-luvulla. Inan sanotaan
olevan hyvin vanhoillinen nuotta ja peräisin ajalta, jolloin verkkojen pauloitukseen käytettiin katajaa.
Katajan ruotsinkielinen en-nimi selittää pyyntitavasta Pohjanmaan rannikolla käytettyä enare-nimitystä
ja samasta syystä ina on otettu käyttöön suomenkielisellä rannikolla.

Vielä reilu sata vuotta sitten Merikarvian saaristossa yleisessä käytössä ollut ina oli rakenteeltaan verkko,
joka muistutti sekä nuottaa että ajoverkkoa. Tyypillinen ina oli 5-6 kyynärää syvä. Siinä oli povi kuten
nuotassa, mutta erotuksena tästä reidet olivat eripituiset. Pitempi reisi oli noin 70 m ja lyhyempi alle 10
m. Ylä- ja alapaula olivat suunnilleen samanpituisia. Ina tehtiin 12-säisestä langasta, solmunvälin ollessa
3 cm ja paulojen hamppua. Alapaulan painokivinä eli kiveksinä käytettiin pieniä kankaasta tehtyjä
hiekkapusseja ja korkit olivat samanlaisia kuin silakkaverkossakin. Inan kummassakin päässä oli 60 cm:n
mittainen, hieman kaareva puinen kahle, joka molemmista päistään oli kiinnitetty inaan. Kahleitten
keskellä olevaan reikään oli sidottuna inatouvi eli 15 syltä pitkä hamppuköysi, josta inaa vedettiin.
Inaverkon korvikkeena saatettiin käyttää myös tiheäsilmäistä silakkaverkkoa, jolloin saaliiksi voitiin saada
silakkaa ja muuta pikkukalaa runsaasti.

Inalla kalastettaessa verkko laskettiin kaarelle lahdelle, missä vesi syveni nopeasti. Inan lyhyempi reisi
sidottiin rannalle johonkin kiveen kiinni ja veneen avustuksella nuottaa kuljetettiin sellaisessa
syvyydessä, että ina pohjasi ja missä voitiin pitemmällä reidellä tehdä suuri lenkki. Köörtilän Inakarin
tapauksessa pyynti laskettiin kaarelle sen lounaispuoliseen syvänteeseen. Inaa alettiin heti laskemisen
jälkeen vetää pitemmästä reidestä. Vasta kun sillä oli päästy lyhyemmän reiden tasolle, mäiskittiin eli
flaiskitiin vedenpintaa suksisauvaa muistuttavalla forkalla eli puisella sauvalla. Sen päässä oli puinen
klappu, minkä tarkoitus tehostaa pelotusvoimaa. Säikytetyt kalat pakenivat povea vasten, minkä jälkeen
perä nostettiin rannalle. Saaliiksi saatiin särkikaloja, siikoja, haukia tai harjuksia.

Köörtilän Inakareilla on ilmeisesti 1800-luvulla ollut pyyntitavan harjoittajien pyydyssuoja. Luodon
korkein kohta on yksityistä aluetta. Rannat ovat osakaskunnan vesijättöä.

Lähde: Tommila 1954a,b; Vilkuna 1974. Kuva: Juhani Mellanoura.



Sata saarenrantaa Merikarvialla 38

Kivirahju tunnettiin 1900-luvun alussa Krookan Isorannassa asuneen Höögin nuotta-apajana. Tuolloin
nuottapyyntiä harjoitettiin enää talvisin. Ensimmäiset nuotta-apajat vedettiin usein jo ennen joulua heti kun
jää kantoi kaksi hevosta, kymmenkunta miestä ja nuotat. Nuotta oli ympärysmitaltaan keskimäärin sata syltää.
Perällä oli syvyyttä kolme syltää. Nuotan laskin eli laskuavanto tuurattiin pituudeltaan noin 5 metriseksi ja
leveydeltään 1,5 metriseksi.

Nuotan laskin eli laskuavanto tuurattiin jäähän kauas Isonostimen pohjoispuoliseen syvänteeseen. Tämän
jälkeen nuotan reidet uitettiin aluksi viistosti levälleen väliavantojen ja nuottakelojen avulla, sittemmin
kaventaen kohti nostinta. Molempia reisiä varten oli oma nuottakela ja molempia pyöritti samanaikaisesti
kaksi miestä. Nuottaa nostettaessa alinen paula painettiin paalujen avulla pohjaan.

Talvinuotalla kalastettiin erityisesti norssia Venäjälle vietäväksi. Toisinaan myös särkeä tuli niin paljon, että sitä
riitti venäläisille myytäväksi. Hyvässä lykyssä nuottasaaliissa saattoi olla iso lasti arvokaloja. Halluskerin lahdella
vedetystä kahdesta apajasta kerrotaan erään nuottakunnan saaneen 3.1.1912 yli 500 kiloa siikoja ja vimpoja.
Venäjän rajojen sulkeuduttua maamme itsenäistymisen aikoihin nuottapyynti väheni ja perustui lähinnä
koukkukalastajien tarvitsemaan täkykalan pyyntiin. Talvinuottausta harjoitettiin Isonostimella 1930-luvun
alkupuolelle saakka.

Lähteet: Sosiaalidemokraatti 11.1.1912; SKSÄ Välimäki a278_15_18; SKSÄ 297.1966 Laine.

Kuva: Juhani Mellanoura.

Isonostin. Nostin on paikka, jossa nuotta saaliineen vedettiin ylös. Yksi entisajan nuottakalastuksesta kertova
kivirahju eli kivikari on Halluskerin lahdella, Ouraan johtavan laivaväylän eteläpuolella. Isonostin on rakennettu
talviaikaan hevosia apuna käyttäen viimeistään 1800-luvun alussa, ensisijaisesti silakan suvinuottausta varten.
Toisinaan nostimen kivirakennelmat luhistuivat talvijäiden runtelemana, joten niitä jouduttiin aika ajoin
korjaamaan. Talveen ajoittuvaa korjaustyötä eli uusien kivien ajamista hevospelillä nostimelle tehtiin vielä
1900-luvun puolella.
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Isoranta. Merikarvian Krookanlahden ranta oli 1900-luvun alusta 1940-luvulle silakan rääkikalastuksen
ydinaluetta. Parhaimmillaan Isorannassa oli parikymmentä kalastajien harmaata rantahuonetta. Niitä on
kulttuurimaisemaa elävöittämässä enää puoli tusinaa. Silakanpyynnin kulta-aikaan sanomalehtimiehet
ohjattiin tutustumaan usein Isorannan kalastajien elämään.

Kesällä 1923 muuan toimittaja, joka tutustui Arvid Salmen Isorannasta käsin harjoittamaan rääkikalastukseen,
maalaillee elävästi Isorannassa aamuvarhain kalastajia odottaneiden kalanostajien lukuisuutta ja
moninaisuutta: ”Siellä oli odottamassa tuloamme satoja, kaukaakin saapuneita, kalakauppiaita hevosineen ja
mahdottoman suurine ammeineen. On siellä Merikarvian kalarannassa kalastusaikana liikettä ja elämää! ”.
”Riittää sitä silloin silakkaa Hämeenkyrön miehille jos Kauhajoen ukollekin. Saapi siinä osansa Jämijärven
pöyheä ukkeli ja Parkanon pitkätukkainen äijä. Eipä siinä Ikaalisten vaarikaan ilman jää, jos vain tinkimiseltään
joutaa, silakoita ammeeseensa ahtamaan. Käypi näet toisinaan niinkin, että joku tinkii ja tinkii eikä
huomaakaan kun silakat ovatkin jo myytynä. Kitsas tinkii ja saapi jäädä seuraavaan aamuun.”
Lähde: Heikka 1923. Kuva: Lasse Lovén.

Iso-Värkki. Tarinan mukaan saaren nimi tulee naisesta, koska sen alapäässä (eteläpäässä) on haarainperä 
(iso poukama). Etymologisesti värkki-nimi juontuu ruotsinkielen kvärk-sanasta, mikä tarkoittaa kurkkua, 
nielua. Ouran ja mantereen välinen merenselkä on kapeimmillaan juuri Värkin kohdalla.  Vastine löytyy 
Merenkurkusta, minkä ruotsinkielinen nimi on Kvarken. Saaren etelän puoleinen matala ranta oli aikoinaan 
tärkeä harjuksen kutupaikka. Saaren pohjoispuolitse kulki vanha rääkireitti jatkuen Krääskrunnin
pohjoispuolitse kohti Ouraluodon ja Pookikarin väistä reikää. Saari on yksityisessä omistuksessa, joten sille 
nousemista ei suositella. Kuva: Lasse Lovén.
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Jungsteeni. kohde on Krookasta Ouraan kulkevan väylän eteläpuolella. Käytetään myös nimeä Jungsten.
Nimi viittaa ruotsinkielen junge ja junga murresanoihin, joilla halutaan ilmaista merestä pilkottavaa,
merenkulkijoille vaarallista kiveä. Saaren länsirannalla erottuu korkea siirtokivilohkare, joka parisataa
vuotta sitten on ainoana kivenä ulottunut vedenpinnan yläpuolelle. Ilmeisesti merenkulkijat halusivat
antaa kivelle sen petollisuutta osoittavan Jungsten- nimen.

Kovina pakkastalvina 1960-luvulta vuosituhannen vaihteeseen saakka saaren ulkorannat olivat
erinomaisia mateen pyyntipaikkoja. Saari on lokkilintujen suosima pesimäluoto, joten sille
rantautumista ei suositella ennen 15.7. Keväisin ja syksyisin saari on muuttomatkaa tekeville
merilinnuille tärkeä levähdyspaikka. Lähde: Valtavuo-Pfeiffer 1975. Kuva: Lasse Lovén.

Jussinkari. Kohde sijaitsee Ouraluodon tuntumassa, sen itäpuolella ja väylän tuntumassa. Perimätiedon
mukaan saareen on haudattu venäläisiä. Tämä on mahdollista, sillä Ouraluotoa tukikohtanaan
pitäneiden venäläisten keskuudessa saattoi esiintyä kuolemantapauksia. On ilmeistä, että esimerkiksi
kulkutautiin sairastuneita vainajia ei haluttu haudata Ouraluotoon missä majoituttiin. Lähellä
rantaviivaa on 1800-luvulla haaksirikkoutuneen limisaumaisen puuhylyn jäänteitä. Saaren sisäosa on
yksityisessä omistuksessa, mutta rannat ovat osakaskunnan vesijättöä.
Lähde: http://www.hylyt.net/. Kuva: Lasse Lovén.

http://www.hylyt.net/
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Jänskerin nokka. Paikka tunnetaan 10.9.1925 takaa-ajetuksi joutuneiden salakuljettajien
maihinnousupaikkana. Merikarvian nimismies oli saanut vihiä pirtutrokareiden liikehdinnästä Pooskerin
luodon lähettyvillä. Virkavalta lähti tarkistamaan tilannetta omalla veneellään. Pian he huomasivat
Pooskerin rannalla moottoriveneen, jossa oli neljä miestä ja jotka olivat purkamassa pirtukanistereita
maihin. Purkaustyö keskeytyi kun salakuljettajat huomasivat poliisimoottorin lähestyvän. Säikähtäneet
salakuljettajat irrottautuivat rannasta ja ryhtyivät ajamaan moottoripaattiaan täyttä vauhtia kohti
Kärppälän kulmaa. Virkavallan paatti oli nopeampi ja lähestyi pakoon yrittäjiä. Huomattuaan tämän takaa-
ajetut käänsivät rääkipaattinsa kohti Jänskerin nokkaa, jonka rannalle ajoivat.

Yksi rääkipaatissa olleista juoksi läheiseen metsään. Muut kolme
miestä nousivat leepissä eli hinauksessa olleeseen soutupaattiin
ja joku miehistä otti airot ja sousi kaikin voimin niin mataliin ja
kivikkoisiin vesiin ettei sinne poliisipaatilla voinut mennä. Ennen
airoihin tarttumista hätääntyneet pirtutrokarit olivat ehtineet
suunnata rääkipaatin föörin eli keulan kohti ulappaa ja virittää
moottorin käymään täydellä teholla. Miehittämätön ja
pirtulastissa ollut paatti syöksyi läheisen karin rantaan.
Hämäysyritykset eivät tehonneet. Poliisit löysivät Pooskerin
rannalta 30 kpl 10 litran kanisteria ja läheiseltä karin rannalta
uudenkarhean rääkipaatin, jossa oli 60 kpl 10 litran kanisteria ja
2 laatikkoa punssia. Takavarikoitua pirtua oli kaikkiaan 1,106
litraa. Takavarikoiduksi joutui myös rääkipaatti, joka kuului
metsään paenneelle peippulaiselle kalastaja Eero Johanssonille.
Alue on Pooskerin kartanon omistuksessa oleva yksityinen
luonnonsuojelualue.
Lähteet: Helsingin Sanomat 13.9.1925; Suomen
Sosialidemokraatti 14.9.1925. Kuva: Aulikki Koivula.



Kaassakari. Ouraan kuuluva saari on luotsiasemalle johtavan väylän varrella . Se tunnettiin vielä sata vuotta
sitten Skarpgrundin nimellä, mikä viittasi purjehtijoille vaaralliseen matalikkoon. Kaassakariin pystytettiin
vuonna 1859 merenkulkua helpottava riukukaassa eli merirasti, mikä antoi aiheen uudelle nimelle.
Meriväylien tuntumaan, näköyhteyden päähän toisistaan pystytettyjä kaassoja käytettiin merenkulkua
helpottavina maamerkkeinä. Vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä vuosina saaressa oli 40 metrin
korkuinen merirasti, joka ohjasi etelästä Porin suunnasta Ouran kautta kohti Krookkaan tulleet alukset
Kaassakarin länsipuolitse kulkevalle redille.

Kuva: Lasse Lovén.
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Korkea riukukaassa ei helpottanut pelkästään
kauppamerenkulkua, vaan opasti esimerkiksi Ouran
pohjoispuolella silakkaa pesillä ja rysillä kalastaneita
laskemaan pyydyksensä vuodesta toiseen hyviksi
osoittautuneille pyyntipaikoille. Vielä maailmansotien
välisenä aikana kalastajat käyttivät saaresta etupäässä
Skerikaassa-nimeä. Kalastajien puheissa skeri tarkoitti
vapaasti käännettynä sisäsaaristoa.
Saaressa kasvaa runsaasti tervaleppää ja rantoja
peittää tiheä ja korkea tyrnikasvusto. Saari oli vielä
toisen maailmansodan jälkeen lähes puuton ja siinä
hehkui keskikesällä Johanneksen knappien eli
pietaryrttien keltainen kukkameri. Kasvi tunnettiin
lehmän vatsalääkkeenä ja yhden lehmän talvisia
tarpeita varten sitä kerättiin 20-25 kerpoa. Kasvista
käytettiin vain kukintoja lehmille valmistettuun
hauteeseen.
Lähteet: Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallitus
1890; Valtavuo-Pfeiffer 1975. Kuva: Suomen luotsi-ja
majakkalaitoksen ylihallitus 1890.



Louketmunakarit- nimitys viittaa munien keruun aikakauteen, jolloin munia kerättiin vapun molemmin puolin. Kotiin
viemiseksi otettiin vain hautomattomia munia. Mikäli syöntikelpoisuudesta ei ollut täyttä varmuutta, yksi pesän
munista laskettiin rantaveteen. Mikäli muna asettui vaakatasoon, se oli vielä hautomaton ja kotiin vietävä. Mikäli
munan toinen pää nousi pystyyn, se palautettiin pesään. Saaristolintujen munien keruu loppui tyystin 1970-luvulle
tultaessa.

Keskikesällä lampaat otettiin juoksemalla kiinni ja niistä kerittiin villat kehruuta varten. Koska lampaat olivat alkukesän
aikana villiintyneet, olivat ne tavattoman vauhkoja. Niiden kiinni saamiseksi tarvittiin kaksi ripeäkinttuista ihmistä.
Yleensä lampaat jaagattiin eli jahdattiin isoa kivilouhikkoa vasten tai saaren kärkeen, josta ne oli helppo ottaa kiinni.
Keskikesän keritsemisen aikaan muutama lammas oli nirhinyt vihreää kasvillisuutta jo sen verran, että määkijät
vaihdettiin vehreämpään saareen. Syyskuulla tapahtui toinen kiinniotto, jolloin lihonneet lampaat nostettiin jalat
sidottuina paattiin ja vietiin talveksi navettaan. Talvella naisväki kehräsi villat itse tai lähetti ne kehräämöihin.
Esimerkiksi Eemeli Salosen Hilma-vaimo kutoi kehräämistään vatsavilloista sukkia ja selkävilloista paitoja ja
hamepukuja.

Kohdesaaren sisäosan louhikko on istutettu männylle. Saarella on vanhoja merimerkkejä. Saari kuuluu Selkämeren
kansallispuistoon.

Lähde: Anni Mellanouran haastattelu 30.4.1984, haastattelija: Juhani Mellanoura. . Kuva: Lasse Lovén.
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Kaijakarit. Ouran luotsiasemalle kulkevan veneväylän idänpuolella olevat saaret kuuluvat Ouran
Manusluotoihin, joista kalastajat ovat käyttäneet Kaijakarien tai Louketmunakarien nimeä. Kaija
tarkoittaa kalalokkia, kun taas louket viittaa meri- ja harmaalokkiin. Kaijakarissa ja sen lähisaaria
laidunnettiin 1960-luvun loppuun, minkä ansiosta saaret pysyivät pitkään liki puuttomana ja
saaristolinnustolle suotuisina pesimäluotoina. Lokkien ja lampaiden ulosteet lannoittivat
ahomansikkakasvustot reheviksi, ellei alkukesän kuivakausi venynyt liian pitkäksi. Suotuisana kesänä
muutaman aarin kokoisesta saaresta saattoi poimia parikymmentä litraa ahomansikoita.
Maailmansotien välisenä aikana kalastajien lapset, esimerkiksi Salosen ja Kalliosalmen tyttäret, saivat
ensimmäiset taskurahansa ahomansikoiden myynnillä. Saarista kerättiin runsaasti myös kollinmarjaa
eli mustaherukkaa, josta tehtiin talven varalle mehua.
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Kalasaunojen saaret käsittävät kaksi vierekkäistä saarta. Niistä hieman isommassa Räyskerissä
(vanhoissa kartoissa Rävskär eli Kettusaari) on ollut Merikarvian viimeinen kalastajien käytössä ollut
kalasauna. Riispyyläisten haapapuusta rakentama kalasauna, jota kutsuttiin simppusaliksi tai -
kämpäksi siirrettiin 1980-luvun puolivälissä nykyisen Brändön saaressa olevan kalastusmuseon piha-
alueelle. Kuva: Juhani Mellanoura.

Räyskerin viereisessä Pikku-Lanskerissa on
ollut kuusipuusta Kasalan kalastajien
rakentama kalasauna, mikä lahosi sijoilleen
pian toisen maailmansodan jälkeen.
Molemmat kalasaunat rakennettiin lähinnä
silakan pesäkalastajien tarpeisiin. Pikku-
Lanskerissa on nykyisin pahoin lahonnut
rääkipaatti, mikä maalle vedettynä toimi
timpurina ja merimiehenä tunnetun Väinön
Holmlundin ja hänen vaimonsa
kesänviettopaikkana 1960-luvulla. Mies oli
ostanut paatin rääkipyynnin lopettaneelta
kalastajalta. Molempien saarten ydinosat
ovat yksityisessä omistuksessa, mutta rannat
ovat osakaskunnan yhteistä vesijättöä.

Kalastusmuseon ranta. Kohteessa on Merikarvian yrittäjien vuonna 1986 talkoilla rakennuttama
kalastusmuseo. Museo on Merikarvian kunnan omistuksessa, josta on saatavissa myös opastusta puh.
044 7246 333.

Pihamaa-alueella on vuonna 1947 kalastaja Olavi Santamäelle tehty rääkipaatti, joka on 13 kyynärää
eli noin 7,9 metriä pitkä. Museon vieressä on Kasalan saaristosta siirretyn kalasaunan ulkokuori.
Vanha kalasauna toimi aikoinaan riispyyläisten kalastustukikohtana Kasalan saaristossa. Simppu-
kämpäksi kutsuttu kalamaja siirrettiin nykyiselle paikalleen 1980-luvun puolivälissä. Museoalueelle on
siirretty myös vanha kalastajien asumus, jonka sisätiloissa on entisajan esineistöä. Rannassa on kaksi
museoalueelle siirrettyä huonokuntoista rantahuonetta. Rannan edustalle purkautuu lähde, minkä
takia jää on talvisin sillä kohtaa ympäröiviä alueita ohuempaa. Ohuen jään aikaan pilkkijöiden on syytä
karttaa aluetta. Kuva: Lasse Lovén.
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Kallen kivet. Kivien pohjanpuolta eli pohjoispuolitse kulki peippulaisten ja joidenkin alakyläläisten vanha 
rääkireitti. Alakylän Vidiholmasta silakanpyyntiin lähteneen Kaarlo ”Kalle” Merivirran kerrotaan 1920 -
luvulla rääkipaattinsa kivien väliin.
Kuva: Juhani Mellanoura. 

Kalliosalmen Uunon kivet. Kohde on Ouran saaristossa Rääkluppin eli Röklupin koillispuolella, reilun
kymmenen metrin päässä rannasta. Keskiveden korkeudella kivirahjusta erottuu kolme hieman toisistaan
erillään olevaa kiveä, jotka hädin tuskin nousevat vedenpinnan tasolle. Korkealla vedellä kivet ovat
näkymättömissä ja vaaralliset, sillä niiden paikkaa ei ole merimerkein osoitettu.

Kivien nimen synty ajoittuu 1950-luvulle, jolloin Kalliosalmen Uuno ajoi sumuisena ja hämyisenä
syysiltana pesäpaattinsa kivirahjuun. Onneksi samaan aikaan vesillä liikkui eräs toinen kalastaja ja tuli
vetämään paatin kiveltä.

Samaiselle karille ajoi Matti Malmi 16. huhtikuussa 2012. Kalastusmatka tyssäsi siihen,
kun köli osui kiveen ja reilu viisimetrinen puuvene kallistui ja ahterista syöksyi
jättiläismäinen kuoha. Paatti täyttyi nopeasti vedestä ja alkoi vajota, joten miehen oli
hypättävä hyiseen veteen ja lähdettävä uimaan lähisaarta kohti. Vaivalloisesti
ponnistellen mies kauhoi saareen ja kaivoi minigrip-pussiin pakatun kännykän ja sai
lopulta yhteyden hätäkeskukseen. Avunpyynnön saanut palokunta pyysi apua
Merijukolan isännältä Kalle Mentulta, joka lähti kahden palomiehen avustamana
pelastustöihin. Matka taittui kiintojäätä murtaen ja isoja jäälauttoja väistellen.
Röklupin rannassa kylmettynyt Matti autettiin veneeseen, puettiin hypotermiapukuun
ja peiteltiin huovilla. Mantereen rannassa odottanut ambulanssi kiidätti kohmeisen
miehen sairaalaan, jossa hän oli vuorokauden tarkkailtavana.

Viite: Satakunnan Kansa 19.4.2012. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Karvilaisten reikä on Pooskerin eteläpuolisessa saaristossa. Karvilaisten nimi on saanut alkunsa siitä
kun vielä pitkään toisen maailmasodan jälkeen merikarvialaisia kutsuttiin Ahlaisten ja Porin
rannikkoseudulla karvilaisiksi. Karvilaisten reiän eli salmen kautta on kulkenut ikivanha kalastajien ja
liikemiesten Porin ja Merikarvian välinen kauppareitti. Järvikarin eteläpuolella olevien kahden pienen
karin välisen salmen kautta kulkevaa väylää ei merkitty linjatauluin tai edes merimerkein, vaan isot
kivet tai saarten puut toimivat vesillä liikkujien linjamerkkeinä.
1930-luvulle tultaessa maankohoamisen myötä karilleajot salmessa yleistyivät. Tuolloin esimerkiksi
suolasilakan markkinamatkalta palanneen kalastaja Eemeli Salosen (s. 1897- k.1967) kerrotaan
Karvilaisten reiän ohitettuaan kääntäneen ruoripinnaa liian myöhään eikä kivelle ajolta voinut välttyä.
Jotkut paattihaavereihin tympääntyneet kalastajat ryhtyivät käyttämään kapeasta salmesta
Ämmänperseen nimitystä.
Yksi viimeisimmistä kivelle ajoista sattui 1960-luvun puolivälissä kalastaja Jalmari Välisalolle (s. 1894-
k.1974), joka oli tuolloin yhdessä Onni-poikansa kanssa Poriin suuntautuneella markkinamatkalla.
Välisalojen rääkipaatin kulku tyssäsi kiveen niin pahoin, että miesten oli jäätävä odottamaan vesillä
liikkujien apuja. Tunnit kuluivat ennen kuin ahvenenpyynnissä olleet Lasse ja Veikko Veneranta
havaitsivat miesten hädän ja riensivät pelastustyöhön.
Kapea ja matala kulkureitti jäi pois käytöstä 1970-luvulla ja kalastajat ja muut veneilijät ryhtyivät
kulkemaan Karvian portin kautta. Nykyisin Karvilaisten reiän pohjoispuolisessa saaressa on linjatauluja,
jotka auttavat Karvian portin kautta kulkevia pienveneilijöitä pysymään väylällä.
Karvilaisten reikä on nykyisin alle 10 metriä ja salmessa on useita veneilijöille vaarallisia kiviä. Taitavat
vesillä liikkujat ovat vielä nykyisin kulkeneet salmen kautta vain hieman soutuvenettä isommilla
”pikkumoottoreilla”. Turvallisesti salmen kautta voidaan nykyisin kulkea enää vain meloen tai soutaen.
Kuva: Juhani Mellanoura.



Kauniit kivet. Kartassa vedenalaista kiveliötä kutsutaan Kauniskariksi. Alueen itäreunalla on kaksi reilusti
veden pinnan yläpuolelle kohoavaa kiveä. Paikassa Toivo Kallion silakkarysä 1950-ja 1960-luvuilla, sittemmin
paikassa on kalastettu siikarysillä. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Kerttukari sijaitsee Pooskerista pohjoiseen. Saaren luoteen puolella olevat kalliot ovat veneretkeilijöiden ja 
vapakalastajien suosima taukopaikka, jota osoittavat itse kyhätyt nuotiopaikat. Pooskerin kartano laidunsi 
vielä 1960-luvulla saaressa lampaita. Saari on kahden osakaskunnan ja Pooskerin kartanon omistuksessa. 
Kuva: Juhani Mellanoura.
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Kiiskiskivi on Krookasta kohti Merikarvian jokisuuta kulkevan pienveneväylän varrella. Noin kolme metriä
korkea punertava ja teräväsärmäinen tonaliittikivi on hieman irrallaan Välimaa-luodon rannasta. Nimi on
saanut alkunsa lasten kalastusleikeistä. Saaressa asuneen perheen lapset kalastivat onkien tai hyvin
pienten repaleisten silakkaverkon kappaleiden avulla paikassa kiiskisiä kutuaikaan. Kiisken lihaa
arvostettiin niin että sitä käytettiin toisinaan tuomaan makua kalakeittoon.

Kuva: Lasse Lovén.

Kirrikallio. Pieni kallioluoto on Alakylän vesialueella lähellä Tyykouran luotoa. Karin nimi tulee tiiran
paikallisesta kirri-nimityksestä. Tiiroilla on saaressa ollut vuosikymmenestä toiseen pieni kolonia.
Silakkarysiä on aikoinaan kuivattu kalliolla sen jälkeen kun ne on vedetty ylös. Kerrotaan myös kuinka
Venerannan Eeron lehmä ui Luukkilasta (noituuksia harjoittaneen Luukas Tyykouran vanhasta
asuinpaikasta) luodolle ikävissään sinä aikana kun isäntäväki oli käymässä mantereella. Uintimatkaa kertyi
lähes 700 metriä. Lintujen pesinnän turvaamiseksi luodolle rantautumista ei suositella ennen 15.7.
Kuva: Lasse Lovén.
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Korsuviiki. Kohde kuuluu Ouran keriin eli sisäsaaristoon. Linskerissä oli kalastuskämppä ainakin jo
1910-luvulla. Kämppää tukikohtanaan pitäneen Wihtori Rantanen oli siian pesäpyynnin pioneeri.
Hänen tiedetään aloittaneen pyyntitavan harjoittamisen jo Venäjän vallan aikana. Toisen
maailmasodan jälkeisiä vuosia Linskerin kalakämppää tukikohtanaan pitäneiden siiankalastajien
puheet kääntyivät usein rintamalle. Korsu-sanan innoittamana keksi 8-vuotias Touko Salmi kaivaa
Sauna- ja Länsi-Linskerin viikin rantaan oman korsun. Kaksi päivää urakoituaan sai Touko avukseen
isänsä isäpuolen Wihtori Rantasen. Yhdessä he tekivät maakuopan päälle oikein katonkin. Kun korsu
oli valmis, osti Wihtori korsun oikein rahalla. Siitä lähtien matala viiki on tunnettu Korsuviikin nimellä.
Korsuviiki on valtavien siirtolohkareiden reunustama tuulensuojainen lahdelma, joka on aikanaan
ollut erinomainen ruokakalan pyyntipaikka. Lähde: Pekkanen 2003. Kuva: Lasse Lovén.

Kloppikivi. Köörtilän ulkosaaristossa oleva valtava siirtolohkare laajan kivirahjun keskellä melojan 
merimerkkinä. Kuva: Lasse Lovén.
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Krisslakrunni. Krookasta luotsiasemalle johtavan väylän varrella, lähellä Ouraluotoa on Krisslakrunnin (ruots.
grissla= riskilä) pieni luoto. Se on aikoinaan ollut tärkeä riskilöiden pesimäluoto, missä niiden kerrotaan
pesineen monilukuisena isojen kivenlohkareiden alla. Munasta kuoriutumisen jälkeen poikaset jäivät
viikkokausiksi pesään, jonne emot toivat ruokaa, useimmiten kivinilkkoja. Pesäpaikat löydettiin parhaiten
kiven alta pistävän lemun perusteella. Heinäkuun lopulla Jaakonpäivän aikoihin, vähän ennen kuin poikaset
jättivät pesänsä, poikaset olivat lihavia rasvapalloja. Silloin monet kalastajat ja heidän lapsensa lähtivät
poikaspyyntiin. Poikaset kauhottiin kivien alta pitkien keppien päässä olevin väkäskoukuin, esimerkiksi
hauenkoukuilla varustettujen keppien avulla. Krisslakeitto oli saaristolaisten kausiherkku, ja vielä reilu sata
vuotta sitten riskilän poikasia suolattiin puutynnyriin niin kuin kalaa. Riskilä harvinaistui toisen
maailmansodasta lähtien ja tästä huolestuneena kalastajat lopettivat riskilän poikaspyynnin 1960-luvulla.
Siitä huolimatta riskiläkannat ovat jatkuvasti taantuneet. Minkkien runsastumisen 1990-luvulta lähtien
arvellaan olevan tähän osasyynä. Kuva: Lasse Lovén.

Kräksi –saari sijaitsee Köörtilän ulkosaariston lounaiskolkassa. Saaren entisajan nimenä on esiintynyt muun
muassa Skreckrevel. Ilmeisesti nimi on muovautunut ruotsinkielisestä skräck-sanasta, mikä tarkoittaa kauhua
ja pelkoa. Pelon syynä vesillä liikkujille saaren matalat ja petolliset sorasärkät ja vain hieman vedenpinnan alle
jäävät kivet.
Paikan vaarallisuudesta kertoo 18.8.1940 sattunut onnettomuus. Tuolloin Pekka Santanen oli yhdessä Eino Honkalan
kanssa palaamassa silakanpyynnistä seilaten, niin kuin sota-aikana polttoainepulan takia oli tapana. Kräksin kohdalla tuuli
kääntyi vastaiseksi ja raivoisaksi yltynyt tuuli ajoi paattia kohti kalliota. Ponnisteluista huolimatta miehet eivät saaneet
moottoria käyntiin, vaan paatti paiskautui kalliorantaa vasten kookkaiden maininkien työntämänä. Hetkessä paatti
pirstoutui ja moottori vajosi parin metrin syvyyteen.
Ensimmäistä maailmansotaa edeltäneeseen aikaan ajoittuvat tarinat merenneidosta, jonka kerrotaan istuneen saaren
länsikalliolla ja heiluttaneen isoja rintojaan niin, että ne jäivät toviksi roikkumaan selkäpuolelle. Kertomusten ilmeinen
tarkoitus oli houkutella uteliaita kalastajia turhan lähelle petollista saarta.
Kräksin saaren ydinosa on yksityisessä omistuksessa. Saaren rannat kuuluvat osakaskunnalle vesijättömaina. Saarelle
rantautumista ei suositella. Lähteet: Valtavuo-Pfeiffer 1975; Viertola 1940. Kuva: Lasse Lovén.
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Kuuskerin luodon merikäärme. Tarinakohde sijaitsee Merikarviajoen suistossa. Kuuskerin luotoon
varastoitiin jo 1800-luvun puolivälissä talvisin puutavaraa, joita kesän mittaan lastattiin kaljaaseihin ja
vietiin Ahvenanmaalle ja Ruotsiin.

Kerrotaan kuinka tuolloin saaren pohjoispäässä, missä on pitkä ja jyrkkä kallio, nähtiin usein merikäärme. Se nousi
lämpiminä kesäpäivinä kalliolle lekottelemaan. Se oli niin pelottava, ettei kukaan uskaltanut mennä lähelle, kunnes
Vanha Skuutholma rohkaistui nautittuaan halstoopillisen viinaa. Kun mies iski neljän kyynärän pituisella kangella
otusta, se potkaisi hännällään kolme kyynärää ja yhden korttelin halkoja mereen. Niin kova oli miehen isku, että
merikäärmeestä lähti lopulta henki. Otuksen kerrotaan olleen paksuudeltaan niin kuin kelpo miehen housun punttu.
Kun miehet menivät kahden viikon päästä paikalle, niin varikset olivat syöneet merikäärmeen niin, että miehen
sormen paksuiset kylkiruodot vaan näkyivät. Nykyisin kalliota ei vesille näe kasvaneen puuston takia.
Paikka on yksityisessä omistuksessa ja sille rantautumista ei suositella.

Lähde: Pitkäranta 1986. Kuva: Juhani Mellanoura.

Kärpänporstoo sijaitsee  Merikarvian pohjoisosan ulkosaaristossa Trolssin kylän edustalla. Paikalla on 
aikoinaan sijainnut halkokaljaasien Riispyyn satamaan johtava sisääntuloreitti. Kärpänporstoo on sadan 
neliön kivirahju, jossa normaaliveden aikaan on näkyvissä kaksi kiveä. 

Matalikon ja sen itäpuolella olevan Nöpelin (Knöppelgrund) saaren välistä kulki vielä 1930-luvulla halkokaljaasien 
vaarallinen reitti Lankoslahdelle ja Riispyyn satamaan. Matalikko on ilmeisesti saanut nimensä seiliaikaudella, jolloin 
Lankoslahdelle tulevien kalastajien ja kaljaasien oli ohitettava virtaisa kapeikko yhtä sukkelasti kuin kärppä, muutoin 
kulkupeli olisi kenties karahtanut kivelle. 

Varovaisuudesta huolimatta onnettomuuksia sattui silloin tällöin. Sidepyyläisen puutavarakauppias Erland Grankullan 
omistama hinaajahöyry Werlandin kerrotaan ajaneen paikassa kesällä 1914 vedenalaiselle karille. Pohjakosketuksen 
saatuaan laiva alkoi painua, mutta ajamalla moottoria täydellä teholla alus saatiin niin matalalle, että vesi nousi vain 
toiselta puolen laidan yli.  Äärimmäisen vaarallisen reitin vuoksi kaljaasien kipparit turvautuivat Yttergrundin majakalta 
tai Ouraluodolta saadun luotsin apuun.  Oli tavanomaista, että Riispyyn rannassa lastin ottaneet pyysivät Merikarvialta tai 
Siipyystä hinaajaa avukseen.  

Kärpänporstoo on ollut tärkeä karisiian kutupaikka ja sen viereinen syvänne on tärkeä kalojen vaellusreitti sisälahden ja 
ulkomeren välillä. Lähteet: Sosialidemokraatti 13.7.1911; Uusi Suometar 14.6.1914 . Kuva: Juhani  Mellanoura. 
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Lammaslaaka. Krookan sataman edustalla oleva vedenpäällinen iso laakakivi, missä nykyisin on
metalliputki pystyssä. Kivelle on yli sata vuotta sitten ajanut lampaita kuljettanut seilipaatti. Kivessä on
renkaita, joihin on ankkuroitu aikanaan tukkinippuja. Laakakivi tunnetaan lokkien, harmaahaikaroiden ja
merimetsojen lepokivenä. Kiven ympäristössä on hyvä onkipaikka.

Kuva: Lasse Lovén.

Lankrunni on kivikkorantainen metsäinen saari Krookan ja Kasalan välisen pienveneväylän varrella. Saari
on vanhoissa kartoissa esiintynyt Långgrund-nimellä, mikä viitaa pitkään merenalaiseen kivirahjuun eli
matalikkoon.
Saari kuuluu Selkämeren kansallispuistoon ja on Metsähallituksen hallinnassa. Saaressa on tiheä kuusi- ja
mäntyvaltainen puusto ja rantavyöhykkeellä tervaleppää. Lähisaarissa on aikoinaan ollut useita kalastajien
tukikohtia. Saaren lähivesissä on ollut kalastajille tärkeitä silakan ja siian pyyntialueita. Saari on monin
paikoin hyvin louhikkoinen, minkä vuoksi liikkuminen saaressa on hyvin vaivalloista.
Kuva: Juhani Mellanoura.
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Leveehattu. Tarinakohde on pieni metsäinen saari Ouran pohjanpuolen saaristossa. Saaren nimi tulee ison
siirtokivilohkareen päälle asetetusta ihmispään muotoisesta kivestä, joka päälle on asetettu poikittain
likimain länsi-itäsuunnassa laakea kivi. Rakennelman pystyttäjiä ovat tiettävästi olleet 1900-luvun
alkupuoliskolla Maa-Norjan kalasaunalla kalastelleet Erkki Jansson ja Höög. Saarella on kalastajien kivien
päälle näkyvään paikkaan nostamia verkkojen ja silakkarysien painoiksi varattuja kivenmurikoita. Saareen
on 1970-luvulla istutettu männyntaimia, minkä saaressa kasvaa nykyisin tiheä männikkö. Saari on
yksityisessä omistuksessa, mutta rakentamaton. Kuva: Lasse Lovén.

Lekarikallio. Kohde on Köörtilän saaristossa Kalasatamasta lähtevän veneväylän varrella. Kallioluodolle
varastoitiin vielä melko pitkään toisen maailmansodan jälkeen silakkarysissä tarvittuja lekarikiviä eli
ankkurikiviä kalastuskauden ulkopuoliseksi ajaksi. Saaren korkeimmat kohdat ovat yksityistä aluetta, ranta-
alue on osakaskunnan yhteistä vesijättöä. Kuva: Juhani Mellanoura.



Leppäluodon sundi. Pooskerin koillispuoleinen sundi eli sunti. Kärppälän kulman silakankalastajat kulkivat
aikoinaan tätä kautta merellä eli silakan rääkipyynnissä. Sunti, jota on kaivettu 1960-luvulla, on kalojen
tärkeä vaellusväylä . Etenkin sen sisälahden puolella näkee usein ahvenen jigikalastajia.

Kuva: Juhani Mellanoura.
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Lintureikä Kapea sunti Köörtilän saaristossa. Yksi silakankalastajien entisajan kulkuväylistä 
kulki tätä reittiä aina 1940-luvulle saakka. Maankohoamisen vuoksi reitti on menettänyt 
merkitystään. Väylän suulla on iso kivi, joka sopivassa valaistuksessa näyttää isolta linnulta 
(metso tai haahka). Komea ja erikoinen kivi on toiminut merimerkkinä etenkin mereltä 
kotisatamaan tultaessa. Kuva: Lasse Lovén.
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Malskerin länsiviiki. Malskeri on yksi Kasalan saariston
läntisimmistä saarista. Merenpuoleinen kaunis ja suojainen
viiki on toiminut aikoinaan kalastajien suojasatamana. Saaresta
on löydetty kalastajien 1800-luvulla kivistä kyhäämä
maakuoppa, jota tiettävästi ainakin Väinö Luotonen käytti
tukikohtana vielä ennen toista maailmansotaa. Matala viiki on
aikoinaan ollut myös ihanteellinen lämpökalan, etenkin
ahvenen, pyyntipaikka. Viikin rannan avokalliot ovat
Svekofennialaisessa poimutuksessa 1,8 mrd.vuotta sitten
muodostunutta gneissiä. Viikin pohjoinen niemeke on
osakaskunnan yhteistä vesijättömaata. Kuva: Juhani
Mellanoura.

Lukkarikivi. Kivi on Pooskerin eteläpuolella olevan pienveneväylän varrella. Kauppias Kustaa Linden seilasi
1900-luvun alkuvuosina Porista tulomatkallaan suolalastissa kivelle. Kivi nimettiin seilipaatissa mukana
olleen Merikarvian seurakunnan lukkarin mukaan. Lukkarikiven läheinen rahju eli karikko on Pooskerin
kartanon omistuksessa. Kuva: Lasse Lovén.
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Maikari. Kartalla saaren nimi on Smai. Kohde on yksi Ouran saariston uloimmista saarista, joka vielä
1950-luvulla toimi lohen kiintosiimapyytäjien myöhäissyksyisenä tukikohtana. Lohenpyyntiä varten
varustetut rääkipaatit vedettiin sinne talviteloille, parhaimmillaan jopa 14 paattia. Sitä varten saaren
etelärannalle raivattiin lukuisia valkamia. Veneiden nostossa tarvittuja vaijereita ja tukirakenteita on
edelleen saarella. Saaressa on myös ajan patinoima reimareiden sijoituspaikkaa osoittava linjamerkki,
mikä yhdessä toisen, yleensä kiveen valkoiseksi maalatun merkin kanssa, osoitti ulkomeren
väyläreimarin sijaintipaikan.

Saaren länsirannan ja saaren koillispuolella kaartuvan kivirahjun
eli ns. Jakkukivien väliin jäävän lahden matala pohjoisranta on
ollut pitkään pikkusiiankalastajien kala-apaja. Siinä siikaa on
kalastettu ns. ajoverkoilla eli verkkoon pelottamalla. Ajoverkko
oli 1800-luvulla 30-40 syltää pitkä ja 2-4 syltää syvä ja kudottu
neljä kertaa korttelille. 1900-luvun puolelle tultaessa
ajoverkkojen koko kasvoi ja ne olivat usein 90 syltää pitkiä ja 5-6
metrin syvyisiä ja silmäharvuudeltaan 40 mm. Viimeinen
entisajan puuvillaista tehdyllä ajoverkolla kalastanut oli Ilmari
Arviola. 1960-luvulla lähtien monofiiliverkot syrjäyttivät
ajoverkot. Pyyntimuodon harjoittaminen käytännössä loppui
2000-luvulle tultaessa. Vilho Välimaa (s. 1931- k. 2016) oli
viimeinen vielä vuosituhannen vaihteen jälkeen Maikarin kala-
apajalla kalastanut.

Geologisesti kiintoisa ja valtavien siirtolohkareiden kirjavoima
saari on yksityisessä omistuksessa, mutta rakentamaton. Lähde:
Tommila 1954b. Kuvat: Lasse Lovén.
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Markunkari. Merikarviajoen (kartassa Merikarvianjoki) edustalla oleva Markunkari toimi 1900-luvun
alkupuolella puutavaraplassina. Talvisaikaan halot ja propsit tuotiin hevosilla saareen, josta ne
kesällä lastattiin Ruotsiin meneviin kaljaaseihin. Kaljaasit purkivat paarlastinsa eli painolastinsa
saareen, jossa kerrotaan olleen erikoisia kasveja, esimerkiksi kalastajien ”savipiipuksi” kutsumaa
erikoisuutta. Kevään ja kesän mittaan puutavara vaihtoi Markun karin liepeillä omistajaa: pöllejä
lastattiin proomuihin, joita hinaajat eli valkeapaatit kuljettivat etelää kohti. Toisen maailmansodan
jälkeisinä vuosina saaren tuntumassa odotti parhaimmillaan neljä proomua hinaajaa, joista
tunnetuimpien nimet olivat Santtu ja Maria. Merikarvianjokea pitkin uitetut tukit niputettiin myös
Markunkarin edessä, josta tukkiniput hinattiin pitkänä jonona kohteinaan Pihlava, Reposaari ja
Uusikaupunki.

Kieltolain aikaan Markunkari toimi pirtutrokareiden kätköpaikkana. Sanomalehdessä uutisoitiin
kuinka poliisit takavarikoivat 29.8.1925 eräästä propsipinosta kymmeniä pirtukanistereita ja niitä
löytyi lisää lähellä rantaa olevan tukkilautan alta.
Lähde: Satakunnan Kansa 1.9.1925. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Merimetsoluoto sijaitsee Kasalan saaristossa, joka kuuluu Lankoslahteen. Ensimmäiset merimetsot
ilmaantuivat vuonna 2002. Kuudelle lähisaarelle asettunut yhdyskunta saavutti vuonna 2009 tuhannen
pesän rajan ja kesällä 2015 niiden lukumäärä oli jo yli 3000. Suomen suurimmaksi kehittynyt
merimetsoyhdyskunta sijaitsi keskellä kesäasutusta, mistä syystä mökkiläiset katsovat linnun aiheuttavan
melu- ja hajuhaittoja, veden laadun heikkenemistä, mutta myös ahvenkantojen taantuminen pantiin
merkille.

Ilmenneisiin haittoihin vedoten Kasalan osakaskunta haki merimetsojen häirintälupaa ja ELY-keskus myönsi
keväällä 2016 kolmivuotisen häirintäluvan. Varhaiskeväällä toukokuun puoliväliin saakka ulottuva
häirintälupa mahdollisti useita toisiaan tukevia karkotusmenetelmiä. Ensi töikseen paikalliset polttivat
vanhat risupesät ja aavemaisiksi kuihtuneen puuston. Yhdeksi tehokkaimmista merimetsojen karkottajista
osoittautui saareen asetettu säännöllisin väliajoin pauketta pitävä nestekaasutykki. Lisäksi pariin saareen
asennettiin aika-ajoin pystyyn nouseva räikeän punainen ilmatäytteinen ihmishahmo, joka vartin välein
ponnahti pystyyn akulla toimivan tuulettimen ja ajastimen avulla. Pelättimen ponnahtaessa pystyyn kuului
myös ujeltava vihellys. Lisäksi saariin asennettiin hirvinauhaa ja ylösalaisin kepinnokassa roikkuvia
merimetsonkuvia. Monipuolinen häirintä osoittautui tulokselliseksi ja merimetson pesintä loppui.

Kuvat: Pekka Salmi. (kohteen lähisaari ennen) ja Juhani Mellanoura (kohde kesällä 2017).
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Mestarinreikä on kapea kahden pikkusaaren välinen sunti Ouran saariston koillisosassa. Sitä kautta on kulkenut
vanha rääkireitti, jonka kalastajat joutuivat hylkäämään vesien mataloitumisen takia 1970-luvulle tultaessa. Uusi
viitoitettu veneväylä kulkee Mestarinreiän tuntumassa, sen eteläpuolella.
Mestarinreiän kerrotaan saaneen nimensä ulkomeren silakkarääkiin mukaan päässeen maakunnan miehen
sanoista. Kun silakkaverkot oli yöllä nostettu, lähdettiin ajamaan kovaa kyytiä kohti Krookkaa. Merenkulkuun
tottumattomasta miehestä Oura näytti pimeässä pieneltä yhtenäiseltä saarelta, josta läpipääseminen tuntui
mahdottomalta tehtävältä. Kun edessä näytti olevan pelkkää kivikkoa, sulki silakan ostoon saapunut silmänsä ja
toivoi parasta. Krookan satamassa tärisevältä kauppamieheltä pääsi syvä huokaus. Kyllä sinä aika mestari olet,
kun tuosta reiästä selvisit, totesi mies kalastajalle. Lähde: Pekkanen 2003. Kuva: Lasse Lovén.

Mikkolan kivi on Krookasta Merikarviajoelle johtavan pienveneväylän varrella. Sianselkää muistuttava kivi on
normaalivedellä noin parikymmentä senttiä veden pinnan yläpuolella. Kivi on saanut nimensä siitä kun
Kuuskerin luodossa asunut kauppias ja liikemies Juho Merimaa ajoi kivelle matkatessaan Krookkaan. Kiven
nimi viittaa Merimaan tuolloin Krookassa omistamaan Mikkola-nimiseen tilaan. Kiven lähitienoot ovat
harmaahylkeen esiintymisen ydinaluetta. ”Rasvaisiksi ihratynnyreiksi” kutsuttuja hylkeitä voi nähdä elokuun
lopulta jäidentuloon saakka. Hylkeet ilmaantuivat vesialueelle 1990-luvun lopulla, mikä tiesi verkkojen
rikkoutumista, saalismenetyksiä ja verkoilla tapahtuvan syyspyynnin loppumista lähes tyystin.

Kuva: Juhani Mellanoura.
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Muksundi. Köörtilän satamasta merelle
johtava sundi eli sunti kaivettiin vuoden
1920 tienoilla, sillä aiemmin
silakankalastajien käyttämä, hieman
pohjoisempana kulkenut väylä mataloitui
liiaksi. Nykyisin entisajan Munkholman
luoteispuolinen väylä on kosteikkoa.
Lähes kaikki Köörtilän kalastajien
silakkasaaliista on tuotu rantaan
Muksundin kautta.
Kuva: Juhani Mellanoura

Murhakari on Pooskerin länsikärjen tuntumassa. Sen vierestä kulki aikoinaan kalastajien ja kauppamiesten
vanha markkinareitti Poriin. Nykyisin siitä kulkee pienvenereitti. Murhakari on saanut nimensä siitä, kun
seilipaatti kaatui ja kalastaja joutui veden varaan. Perässä seilannut ei jäänyt auttamaan ja vedenvaraan
joutunut hukkui.

Onnettomuus sattui ilmeisesti jo 1800-luvun puolella. Toinen Murhakarin tuntumassa sattunut
murhenäytelmä sattui 25.7.1921, kun aamuyöllä rääkimerestä palaavat kalastajat ajautuivat matalikolle.
Myrskysäässä rääkipaatti kaatui ja ajelehti Murhakarin suntin toisella puolella olevan Pitkäkarin rannalle.
Muuan Murhakarin suntin kautta ajanut kalastaja kuuli avunhuutoja, mutta ei myrskysään vuoksi voinut
ryhtyä pelastustoimiin. Saman päivän aikana apuun kiiruhtaneet löysivät paatin laitaan isketyn puukon, jonka
omistajaksi osoittautui peippulainen Nestori Eloranta. Puukon varassa miehen uskottiin pysytelleen
vedenpinnalla, kunnes voimat uupuivat. Onnettomuudessa hukkui myös samasta kylästä kotoisin ollut Anton
Heine, joka oli kalastusmatkalla Elorannan apumiehenä.

Murhakari on Pooskerin kartanon omistuksessa. Murhakarin ja Pitkäkarin välinen sunti on nykyisinkin
vaarallisen matala ja virtainen, molemmin puolin väylämerkkejä on kiviä

Lähde: Maaseudun Sanomat 28.7.1921. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Mäntykari on Merikarviajoen suistossa . Se on muutaman aarin kokoinen saari, joka on saanut 
nimensä tervaleppien keskellä saaressa kasvavasta männystä. Saaren pieni kallio on aikoinaan toiminut 
siipirysän kuivauspaikkana. Pyydyksessä tarvittuja painokiviä on yhä tallella pitkälle lahonneessa 
puulaatikossa. Onkijoille saari tarjoaa hyvän taukopaikan. Paikka on osakaskunnan yhteistä aluetta.
Kuva: Aulikki Koivula.

Naima –parkin hylky. Paikassa on vuonna 1891 Lokalahdella rakennetun Naima-kuunariparkin
lahonnut runko, joka on ollut nelisenkymmentä metriä pitkä ja leveydeltään kymmenkunta metriä.
Aikanaan se on ollut keskimääräistä kookkaampi purjealus. Aluksen kylkikaaret ulottuvat yhä
vedenpinnan yläpuolelle. Naima purjehti 1800-luvun puolella ja 1900-luvun alussa maailman meriä.
Merikarvialle se ostettiin Jukolan höyrysahan tarpeita varten, sillä siitä aiottiin tehdä proomu.
Nykyisellä paikallaan se on ollut 1930-luvulta lähtien. Kolmimastoparkki on eräänlainen purjealusten
hautamuistomerkki, sillä sen lähistöllä on saanut viimeisen sijansa liki kymmenkunta puulaivaa.

Kuva: Lasse Lovén.
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Nestolan kivi. Kuuskerin luodon rantaviivan
tuntumassa oleva neljä metriä korkea
siirtokivilohkare. Kivi on nimetty kiven lähistöllä
asuneen paattimestari Nestor Alexander Rewellin (s.
1877 – k. 1936) mukaan. ”Revelin Nesto” valmisti
arvostettuja tasasaumaisia merikarvialaismallisia
paatteja, joita hänen serkkunsa liikemies Juho
Merimaa välitti kalastajille. Paatteja tehtiin kun
aamulla aloitettiin, ehtoollal jo soudeltiin. Rahaa
tuli niin hyvin, että sikaa ruokittiin kaurankryyneillä.

Kiven lähistöllä toimi 1950 -luvulla vilkkaassa käytössä
ollut Ahlströmin tukkimiesten uittokämppä. Vuonna
1952 Nestolan kivellä kerrotaan istuneen neljä
merimetsoa, joita muuan kalastaja yritti tuloksetta
ampua. Ahlström osti Nestolan tontin 1940-luvulla ja
pystytti sinne uittomiehiä varten parakkeja. Uiton
loputtua vuonna 1956 parakit korjattiin pois.
Kuva: Juhani Mellanoura.

Nämpin viikin kannas. Nämpin viiki sijaitsee Hamskerin retkilaiturin lähellä Ouran keskusalueella. Se on
toiminut aina 1970-luvulle saakka Ouraa tukikohtanaan pitävien kalastajien ruoka-aittana. Viikissä
linnustettiin ja kalastettiin vuodenaikojen kierron mukaan. Viiki soveltui hyvin esimerkiksi verkoilla
tapahtuvaan ajostukseen eli ajokalastukseen, missä kalat, useimmiten ahvenet, pelotettiin pyydykseen.
Maankohoamisen takia viikiin ei enää pääse enää normaalilla vedellä. Viikin kannasten yli voi kävellä kuivin
jaloin matalan veden aikaan. Viiki on nyt osittain mereen yhteydessä oleva flada ja siitä on vähitellen
kehittymässä makean veden allas, kluuvi.

Kannasta vastapäätä saattoi maailmasotien välisenä aikana nähdä lampaiden ohella rantaniityllä
laiduntavia lehmiä. Monet kalastajat kuten Anton Mellanoura, Vihtori Siren ja Eemeli Salonen muuttivat
perheineen kesäksi Ouraan ja ottivat mukaansa lehmän. Kuva: Lasse Lovén.
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Olgankari sijaitsee Ouran luotsiasemalta lounaaseen. Kuunari Olga, jonka kotipaikkakunta oli
Uusikaupunki, ajautui karikolle vuonna 1879. Alus oli matkalla Merikarvian Brändön satamaan
hakeakseen täyden lastin puutavaraa. Olga oli lähtenyt 29.8.1879 Uudenkaupungin satamasta kohti
pohjoista mukanaan kahdeksan miehistön jäsentä ja luotsi. Illalla alus ohitti Säpin majakan 8 mailin
etäisyydeltä ja melko pian miehistö sai Ouran pookin näkyviin.

Kun Ouran luotsivene oli lähestymässä laivaa, puhalsi kova länsilounainen tuuli. Saadakseen luotsin
laivaan joutui kuunari tekemään käännöksen, jolloin osa köysistöstä jostain syystä petti. Sen jälkeen
alus ajautui sivuttain kohti matalikkoa, minkä jälkeen miehistö laski styyrpuurin ankkurin vesille, mutta
kettinki katkesi. Kun myös paapuurin ankkuria oltiin laskemassa, karahti laiva Olgankarin kivikkoon.
Hetkeä myöhemmin mastot menivät laidan yli ja laiva alkoi täyttyä vedellä.

Kuunari Olgan miehistö pelastautui luotsiveneeseen, lukuun ottamatta kapteenia ja konstaapelia. Laiva
hakkautui yhä pahemmin rikki, jolloin myös konstaapeli poistui laivasta. Vain kapteeni Reinvall jäi yksin
alukseensa. Yöllä myrsky repi laivan hajalle, jolloin kapteeni ajautui kajuutan kanssa erään lähisaaren
rantaan, josta luotsit hänet aamulla hakivat luotsitupaan. Hylystä pelastettiin myöhemmin takila,
ankkureita, kettinkiä, mastot, raakoja, purjeita, kompasseja, lyhtyjä, ynnä muuta tavaraa.

Saaren lounaispuoliset vedet ovat olleet tärkeitä silakan, siian ja lohen rysäpyyntipaikkoja. Kaloja
pyydykseen ohjaava aitojen maapää on lähtenyt Olgan rannalta. Kalastajat ovat nimenneet
rysäpaikkansa viereisen saaren mukaan: Olgan plassi. Tiettävästi suurin Merikarvian saaristossa rysään
uinut silakkaparvi saatiin juuri Olgankarin rysästä vuoden 1950-tienoilla. Frans Laineen rysä painui
pohjaan kuolleiden silakoiden painosta. Rysässä arvioitiin olleen 1000 nelikkoa eli 30 000 kiloa silakkaa.
Kivinen luoto on nykyisin merimetsojen levähdyspaikkana niiden kalastustoimissa.
http://www.hylyt.net/. Kuva: Lasse Lovén.

http://www.hylyt.net/
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Oululainen. Kohde on Krookanlahdella oleva pienialainen matalikko, johon eräs oululainen kaljaasi on
purjehtinut ilmeisesti 1800-luvun lopulla. Kiven paikkaa osoittaa nykyisin leveä betonista valettu
meripaalu. Siinä olevaa uittonippujen kiinnityslenkkiä on kutsuttu tihtaaliksi. Normaalivedellä yksi
meripaalun koillispuolisista kivistä jää vedenpinnan yläpuolelle. Matalikkoa ympäröivää ja nopeasti
syvenevää rinnettä on kutsuttu Valkoisen reimarin juureksi, sillä paikassa on ollut aikoinaan valkoinen
reimari. Reimarin juuri toimi aikoinaan avovesiaikaan syksyisin ja talvisin paikan ollessa jääpeitteessä
kalastajille oivana syötti- eli täkykalan pyyntipaikkana. Tiheisiin verkkoihin uinut salakka kelpasi syötiksi
yhtä lailla hauen iskukoukkuihin kuin ulkomerelle laskettuihin lohikoukkuihin.

Kuva: Lasse Lovén.

Paattikallio sijaitsee Krookasta kohti Pooskeria menevän pienveneväylän tuntumassa. Kallio on saanut
nimensä siitä, että saareen oli kätevä vetää paatteja talviteloille. Komean gneissikallion painanteeseen
kertynyt sadevesi toimi lähisaarissa asuneiden makean veden varastona. Kallion syvennyksessä on
mahtava juovikas siirtolohkare, joka tukeutuu lippamaisesti pienempään gneissilohkareeseen. Saaren
länsipuolen kivirahjut ovat olleet tärkeitä pikkusiian eli karisiian kutupaikkoja. Luoto on yksityisen
omistuksessa, joten sinne rantautumista ei suositella. Kuva: Lasse Lovén.
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Paistinkari on yksi Ouran saariston uloimmista saarista, jossa sattui liki sata vuotta sitten traaginen
onnettomuus. Neljä merikarvialaista 16-ikävuoden molemmin puolin ollutta nuorukaista, Lauri Laine, Lauri
Saarman, Leo Salmi ja Kalle Lehtonen olivat 30.7.1927 lähteneet kalastusmatkalle Ouran saaristoon. He ottivat
tukikohdakseen Frans Laineen Maa-Norjan kalakämpän, jossa tovin levättyään pojat suuntasivat seilaten
matkansa kohti Ouran uloimpia saaria.

Saariston sopukoissa luovittaessa yksi seurueen jäsenistä kiipesi soutupaatin mastoon, minkä seurauksena paatti keikahti
ympäri ja kaikki siinä olijat joutuivat veden varaan. Pojat eivät olleet kovin kaukana lähimmästä saaresta, joten Lauri
Saarman ja Leo Salmi, jotka molemmat olivat uimataitoisia, uivat rantaan vaivatta. Sen sijaan Lehtonen, joka ei luottanut
uimataitoonsa, tarrautui paattiin. Onneton kohtalo oli 18-vuotias Lauri Laineella, joka ei jaksanutkaan uida rantaan, vaan
vaipui meren syliin. Toverit eivät saaneet häntä ylös lukuisista yrityksistä huolimatta.

Murheen murtamat nuorukaiset hätääntyivät, sillä tuuli voimistui eikä pelastajista ollut tietoa. Nälkä kurni suolissa, sillä
eväät olivat loppuneet jo ajat sitten. Pian pojat huomasivat, kuinka saaressa määki viisi lammasta ja yksi keväinen karitsa,
jonka he juoksivat kiinni ja teurastivat. Pojat kypsensivät karitsan nuotiolla ja söivät itsensä kylläisiksi. Kolme vuorokautta
kestävän odottelun jälkeen kalastaja Frans Laine, joka oli hukkuneen Lauri Lainen isä, löysi nuorukaiset. Synkän
tapahtuman jälkeen saaresta ryhdyttiin käyttämään Paistinkarin nimeä.

Lähteet: Satakunnan Kansa 2.7.1927; Salmi 2015. Kuva: Lasse Lovén.

Peipunkareissa tiedetään olleen jo 1800-
luvun lopulla kalasauna. 1920-luvulta
lähtien Peipunkareista suurimmassa oli
kalastusloistojen hoidosta vastanneen
vahtitupa. Öljyvaloa varten saareen
rakennettiin tukirakennelma, jonka avulla
valonlähde hilattiin kymmenen metrin
korkeuteen merenpinnasta. Reilun
kahden kilometrin päässä jokisuun
suuntaan olleilla Lasaretein kareilla paloi
13 metrin korkeuteen viritetty takavalo.
Öljylyhtyjen hoidosta vastanneena
fyrvahtarina palveli pisimpään Oskari
Kuuskeri, joka taittoi vesimatkan
Kuuskerin luotoon seilaten, soutaen tai
kalastajien leepissä eli hinauksessa.
Öljylyhdyt, jotka olivat käytössä 1950-
luvun alkuun saakka, ovat nykyisin
Merikarvian kalastusmuseossa.

Fyrvahtarin toimi oli jo lopetettu, kun vahtitupa paloi eräänä 1950-luvun keväänä. Osallisia tähän onnettomuuteen oli
kaksi alakyläläistä nuorukaista, jotka kerättyään kareista linnunmunia, sytyttivät kämpän lähistölle nuotion. Sen
loimussa pojat paistoivat linnunmunista plättejä eli lettuja, mutta nuotio jäi heidän lähdettyään kytemään. Poikien
lähdettyä kotimatkalle rutikuiva varvikko humahti tuleen ja hetkessä tulimeri nielaisi vahtituvan.

Peipunkarit sijaitsevat Pooskerin edustalla. Peippulaiset kalastajat pitivät seiliaikaan saarta tukikohtanaan.
Saman kylän kalastajat laidunsivat vielä kesällä 1961 lampaita saarissa, jotka nykyisin ovat yksityistä
luonnonsuojelualuetta. Peipunkarin rannat ovat hyvin karikkoiset. Kuva: Lasse Lovén.
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Petronellan kummut. Merikarvianjoen suistosta kilometrin verran merelle päin on lahdella kaksi petollista
vierekkäin olevaa kiveä, jotka ovat selkeästi vedenpinnan yläpuolella., kun vedenkorkeus on normaali Talvella
paikalle muodostuu kaksi lähekkäin olevaa jääröystöä, jotka muistuttavat naisen rintoja.
Kivet ovat saaneet nimensä Lapin Lemmenjoen kullankaivajien hollantilaisen Petronella- nimisen
naisseuralaisen mukaan. Lapissa Lemmenjoen kansallispuistossa on Petronellan kukkulat. Kivipari tunnetaan
myös Riston kivinä, Vidiholmassa asuneen Leppäsen Riston ajettua siihen. Kivien lähistöllä on talvisin hyvät
ahvenen pilkkipaikat. Kuva: Juhani Mellanoura.

Peukalokivi. Pystyn peukalon mallinen kivi, jonka vierestä on kulkenut kalastajien käyttämä rannikkoreitti 
Krookkaan. Vesien mataluuden takia silakkalastissa olleet kalapaatit eivät tätä reittiä käyttäneet. 

Kuva: Juhani Mellanoura. 



Sata saarenrantaa Merikarvialla 67

Pillukallio. Kohde näkyy Krookasta Ouraan lähtevän veneväylän alkutaipaleella. Nimi on saanut
alkunsa siitä kun tehtailija Kosti Kouhi rakennutti saareen 1940-luvulla kesäasunnon ja hänen
tyttärensä ottivat kalliolla ahkerasti aurinkoa. Pyöreät kaunismuotoiset punertavat
tonaliittikalliot ovat olleet mereltä lähestyneiden kalastajien tärkeä maamerkki maisemassa.
Vielä seiliaikana 1910-luvulla kallion nokassa on ollut silakkapesän pyyntipaikka. Maarannasta
merelle päin on laskettu silakkaverkko aidaksi, jonka ulkopäähän on laskettu toinen verkko
kaaren muotoon. Paikka on yksityisomistuksessa, joten maihinnousua niille ei suositella.
Kuva: Lasse Lovén.

Piikkikivi on Köörtilän kalasataman edustalla veneväylän varrella. Kalastajat ovat vielä 1950-luvulla 
laiduntaneet saaressa lampaita. Saaren meren puolella on kalastettu 1940-ja 1950-luvuilla siipirysillä. 
Saaren ydinosa on yksityisessä omistuksessa. Ranta-alue on osakaskunnan vesijättöä.

Kuva: Juhani Mellanoura. 
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Pitkäntienpää. Riispyyn rannan edustalla veneväylän pohjoispuolella olevan saaren kautta on 1900-luvun
alkupuolella lastattu halkoja ja lautatavaraa laivoihin. Pitkäntienpään ohella viereisessä Rimpikarissa oli
reilu sata vuotta sitten puutavaran varastoplasseja. Siihen aikaan saaren tuntumassa saattoivat ottaa lastin
alukset, jotka eivät täydessä lastissa uineet 14 jalkaa syvempänä. Tuolloin Riispyyn rannasta johti saareen
pitkä kapulasilta, jota pitkin puutavaraa talvisaikaan kärrättiin lastausalueelle. Pitkä saareen johtava
kapulasilta antoi aiheen nimetä saari Pitkäntienpääksi. Saaret on nykyisin yksityisessä omistuksessa oleva
luonnonsuojelualueita ja tonttmaita. Niille ei ole mahdollista nousta maihin.
Sata vuotta sitten Riispyyn ranta tarkoitti laivureille Pitkäntienpäätä, minkä tuntumassa kaljaasien lastaus tapahtui.
Onneton kohtalo oli Riispyyn satamasta 9.7.1911 lähteneellä ruotsalaisella kuunariparkki Margaretalla, joka lähti
rannasta ”Aleksis Kiven” hinaamana. Kun oli päästy merelle, luotsi jätti samoin kuin hinaajakin laivan purjehtimaan
omin neuvoin. Kuljettuaan kelpo vauhtia ja hyvän matkaa Ouran ulkopuolelle kuunariparkki purjehti Lapuura-nimiselle
karille. Karille ajon syynä oli kapteenin erhe, sillä hän ohjasi laivan vahingossa väärältä puolelta reimaria. Alus
haaksirikkoutui niin pahoin, ettei sitä voinut enää korjata.

Puutavaraa hakemaan tulleet kaljaasit olivat tuttu näky Pitkäntienpään rannassa 1920-luvulle saakka. Muistoina
entisajan puutavara-aikakaudesta ovat saaren rantakivikosta esiin pistävät ja meren pohjaan hautautuneet rimat,
lankut ja propsit. Nykyisin meren pohjaan hautautuneen puuaineksen päällä kasvaa tiheä järviruoko -kasvusto, jota
paikalliset kutsuvat "rimmeksi". Rimmen harsuja kukintoja kerättiin aikoinaan tyynyjen ja makuupatjojen täytteeksi.
Veneväylän eteläpuolella oleva luoto onkin nimeltään Rimpikari.

Lähteet: Västra Finland 03.06.1905; Sosialidemokraatti 13.07.1911 . Kuva: Juhani Mellanoura.

Poliisikivi on Pohjanrannan vesillä, Krookasta Kasalaan menevän pienveneväylän varrella. Nimen synty
ajoittuu 1950-luvulle. Tuolloin virkavalta oli saanut vihjeen, jonka mukaan joko Gräsouran tai Pärskerin
luodossa keitettiin pontikkaa. Lähestyessään etelän suunnasta kohti olettamaansa määränpäätä poliisimiehet
karauttivat paattinsa tukevasti kivelle.
Uudenmäen rantahuoneella, josta oli näköyhteys onnettomuuspaikkaan, olivat Akseli, Tuomo ja Jouko Uusimäki
parhaillaan työn touhussa. Miehet kuulivat jysähdyksen ja sitä seuranneet avunhuudot. He myös näkivät paatin ja
hoksasivat heti, keitä hätään joutuneet olivat. Ei kalastajilla ollut järin suurta intoa mennä auttamaan, sillä he aavistivat
millä asialla poliisimiehet liikkuivat. Tyynesti miehet jatkoivat silakkarysän aitojen kiveämistä. Useita tunteja
myöhemmin, illan suussa miehet katsoivat nöyryyttäneensä virkavallan edustajia riittävästi ja Akseli lähti auttamaan
pulaan joutuneita. Kuva: Aulikki Koivula.
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Pookikari. Ouran aseman läheisyydessä
sijaitsevan saaren eteläpää ja Pooki kuuluvat
Selkämeren kansallispuistoon. Saaren nimenä
esiintyy 1800-luvun kartoissa Södergrund ja
Ryssgrund. Nykyisen nimensä saari on saanut
nimensä vuonna 1856 pystytetystä
tunnusmajakasta eli Ouran pookista.

Valottomat tunnusmajakat eli pookit ovat puisia
tai kivisiä torneja, joiden tärkeimpinä tehtävinä oli
toimia väylän alkua ja luotsiaseman paikkaa
osoittavina tunnisteina. Tunnusmajakka
muodostuu pyramidin muotoisesta alaosasta ja
suuresta kaksoiskartiosta. Pyramidin muotoiset
merimerkit olivat 1800-luvulla tavallisia koko
Itämeren alueella. Merimerkkityyppinä pookit
syrjäytyivät valomajakoiden yleistyessä
vuosisadan loppupuoliskolla. Ouran pooki on
rakennustyypin viimeinen edustaja Suomessa.
Rakennuksen ulkoasu muistuttaa alkuperäistä,
mutta sitä on korjattu useasti.

Korkeana tunnusmajakkana Pooki on näkynyt
kauas merelle, minkä ansiosta se on auttanut
kalastajia suunnistuksessa. Toisaalta se on
toiminut yhtenä neljästä ristikkäisestä
linjamerkistä, kun oivallinen silakan pyyntipaikka
on löydetty.

Lähde: Nyman 2009. Kuva: Lasse Lovén.

Posliinisundi sijaitsee Ouran
ulkosaaristossa lähellä Hamskerin
retkisatamaa. Väylää ruopattaessa 
1960-luvulla salmesta löytyi vanhoja 
laivoista peräisin olevia posliinin 
kappaleita.
Lähde: Miikkulainen 1996. 
Kuva: Lasse Lovén. 



Predikstool. Lähellä Kasalan kalasatamaa on valtava gneissi-siirtokivilohkare, joka on saanut nimensä
saarnastoolin (ruots. predikstol) muotoa kuvanneesta nimestä. Puujalka Aksu eli Akseli Aalto ankkuroi
maailmansotien välisenä aikana kiveen kaljaasinsa, jolla kuljetti kauppatavaraa Porin ja Kristiinankaupungin
välillä. Kivessä olleet renkaat ovat ajan oloon hävinneet. Paikka on osakaskunnan yhteistä vesijättömaata.

Kuva: Juhani Mellanoura.
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Pässilaaka on Köörtilän sisäsaaristossa. Silakanpyyntimatkalta palannut kalastaja ja teuraskarjan ostaja Anton
Vesa ajoi paattinsa laakalle. Pässilaaka-nimi tulee kalastajan harjoittaman sivutoimen mukaan. Kivi on
tasainen kolme-neljä neliötä, joka normaalivedenkorkeuden ollessa erottuu merimaisemassa selvästi.
Laakasta etelään on vedenkorkeuden ollessa normaali Maurin laaka, mille on puolestaan antanut nimensä
kivelle ajanut kalastaja Mauri Rantanen. Molemmat kivelleajot ajoittuvat maailmansotien väliselle
ajanjaksolle. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Ratilaakat sijaitsevat Ouraan johtavien veneväylien varrella hieman ennen Ouran saaristoa. Ratilaaka on
saanut nimensä reilusti vedenpinnan yläpuolelle kohoavista yhdessä ratissa eli jonossa olevista kivistä.
Sataman-Brändön kalastusseuran toimesta laitettiin vuonna 1916 Ratilaakassa pohjoisimman kiven päälle
puinen taulun muotoinen merkki, jonka pohjoinen sivu maalattiin valkoiseksi. Nykyisin siinä on tiilistä
muurattu ja valkoiseksi kalkittu rakennelma.

Raklin sundi sijaitsee Merikarviajoen edustalla. Raklin nimitys on saanut alkunsa vedenalaista kivikaria
merkitsevästä ruotsinkielisestä rackel-sanasta. Salmi tunnetaan myös Akulan sundina, mille puolestaan on
antanut nimen aiheen viereisessä Höyskerin saaressa asunut Johan August ”Aku” Ristimäki (s. 1887- k. 1965).
Sundi kuului rääkipyynnin loistoaikana silakankalastajien tärkeisiin reitteihin. Höyskerin ja mantereen välistä
tietä alettiin suunnitella 1950-luvulla, jolloin sundia alettiin täyttää kivillä, hevosen avustamana. Tämän
seurauksena salmesta tuli niin matala, että siitä pääsi lopulta enää hädin tuskin kulkemaan soutuveneellä.
1980-luvun alussa kesäasukkaiden toimesta sundi perattiin kivistä ja ruopattiin niin, että sitä kautta saattoi
ajaa moottoriveneellä. Kuva: Aulikki Koivula.

Ratilaakan pohjoispuolitse kulki
krookkalaisten kalastajien
Lännenreitti kohti Ouran pohjoista
rääkireittiä. Kalastajainseuran
rakennuttaman merimerkin
tarkoitus oli helpottaa kalastajien
yöaikaista suunnistusta ja
hankalissa sääoloissa. Nykyisin
kulkuväylä on ruopattu ja siinä on
vesillä liikkujia helpottavat
merimerkit.
Lähteet: Satama-Brändön
kalastajainseuran muistiinpanot.
Merikarvian kunnanarkisto;
Miikkulainen 1996.
Kuva: Lasse Lovén.
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Ristikivi on Ouran saaristossa Ouraluodosta länteen näkyvä iso siirtokivilohkare. Ristikivi on noin neljä metriä
vedenpinnasta nouseva kivi, jonka päällä oli vielä 2000-luvun alussa rosteriputkesta tehty risti kiven lähistölle
18.5.1990 hukkuneiden muistoksi. Muistolaatassa oli kolmen vantaalaisen virveliä heittämään lähteneen
miehen nimet. Kahden miehen ruumis löytyi seuraavana päivänä ja kolmannen vasta reilu kuukausi
myöhemmin. Miehet olivat kalassa 4,5 metrisellä peräprutkulla varustetulla puuveneellä. Navakka luodetuuli
yltyi tuolloin puuskissa 15 metriin sekunnissa. Kuva: Lasse Lovén.

Sandran matalikko sijaitsee Krookan lahdella. Sandra-nimisen kaljaasin kerrotaan 1800-luvulla ajaneen
matalikolle. Kaljaasi on tuolloin tullut etelästä Jukolan niemen kannaksessa olleen salmen kautta. Aluksen
kapteenilla väitetään olleen ikivanha kartta, johon matalikkoa ei ollut merkitty. Nykyisin matalikosta erottuu
normaalin veden aikaan useita kiviä. Matalikko on toiminut nuottakalastajien nostimena. Vielä 1800-luvun
lopulla nostinta vasten vedettiin silakkanuottaa, 1900-luvun kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä
suomukalanuottaa. Kuva: Lasse Lovén.
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Santakari on Pooskerin eteläpuolella, aivan sen kainalossa. Santa-nimitys ei tässä paikassa viittaa
hiekkaan, vaan moreeniharjanteeseen, joka on vain hieman kananmunaa pienempää soraikkoa.
Santakari on toiminut kalastajien tukikohtana 1800-luvulla. Talvisin voimakas kakotuuli kaivoi jäät usein
saaren kärkeen asti, joten kevättalvella saaren rannalta pääsi usein jo varhain kalavesille. Kalapaatit
vietiin talvella saareen hevospelillä tai 1960-luvulta lähtien moottorikelkoilla odottamaan jäiden lähtöä.
Saari on yksityinen luonnonsuojelualue. Saarta laidunnetaan lihakarjalla, joka on muuttanut saaren
metsiä ja tyrnipensaita puistomaisiksi. Lehmikarja saattaa olla vaarallinen, joten maihin nousua on
syytä varoa.
Kuva: Lasse Lovén.

Sannankari on lähellä Krookan ja Merikarviajoen välistä pienveneväylää, suunnilleen matkan 
puolivälissä. Martti Välimaalla oli vuosikymmeniä Sannankarin läheisyydessä siipirysä. Kerran 
kevättalvella 1970-luvulla rysään oli uinut yhdeksän kilon made. Hänen Pauli-veljensä harrasti nuorena 
miehenä unissa soutamista ja erään kerran heräsi törmättyään isoon kiveen. Kivi on  juovikasta osin 
syöpynytta ja lohjennutta tummanharmaata gneissiä. 

Kuva: Lasse Lovén. 
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Sant Reveli on yksi Ouran uloimmista saarista. Puhekielessä saaresta käytetään tavanomaisimmin nimeä
Santreveli. Vanhoissa kartoissa esiintyy saaren nimenä Sandrevel, mikä viittaa hienojakoiseen kiviainekseen.
Paikallisessa murteessa reveli tarkoittaa kuitenkin korkeaa kiviharjannetta, missä on runsaasti tasakokoisia ja
nyrkinkokoista tai vain vähän sitä pienempää kiveä. Saaren rannoilla kasvaa lukuisia erityyppisiä tyrnipensaita,
joiden marjojen koko, väri, kypsymisajankohta ja oksaan kiinnittymistapa vaihtelevat.

Ennen vanhaan tyrnimarjojen kerääminen tapahtui vasta talvipakkasilla, jolloin pensaat olivat varistaneet
lehtensä. Marjapensaan oksan alle hangelle levitettiin hurstisäkki, jonka päälle kopistettiin marjat. Joskus
sahattiin kokonainen oksa jäisestä tyrnipensaasta poikki ja sitä huiskittiin esimerkiksi lakanan päällä niin että
marjat irtosivat. Tyrnistä tehtiin makeaa kiisseliä.

Tyrnipuristimet tulivat käyttöön 1970-luvun alussa. Erinomaisena vuonna Santrevelistä saattoi niiden avulla
kerätä 300 litraa mehua. Helsingin silakkamarkkinoilla tyrnimehua myyneille kalastajille saaren tyrni on 1970-
luvulta lähtien ollut merkittävä lisätulon lähde. Saari on lintujen pesimä- ja levähdyspaikkana merkittävä, joten
sinne rantautumista ei suositella ennen 15.7. Kuva: Lasse Lovén.

Satulakivi sijaitsee meressä Pooskerin kärjestä länsi-luoteeseen. Kivi on aavalla meren selällä ja saanut
nimensä kiven muodosta, joka muistuttaa muodoltaan hevosen selkää. Kivi on toiminut tärkeänä
kalastajien suunnistusmerkkinä. Esimerkiksi Ourasta jokisuulle kuljettaessa Satulakivi pidettiin Ouran
luotsiaseman kanssa linjassa kivien pohjoispuolelta ajettaessa. Satulakivestä pohjoiseen on aikoinaan
ollut Kuuskerin redin eli reitin eteläreimari. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Sofian kallio. Rannikon suuntainen pienveneväylä kulkee kallion vierestä, sen länsipuolelta.
Poriin kauppamatkoja tehneet kalastajat ja vesillä liikkuvat kauppamiehet ovat karauttaneet
seiliaikakaudella lukuisia kertoja tälle Huiskerin länsipuoliselle kalliokarille.

Silakkarysäkallio on Merikarvian Alakylän vesialueella, Ouran saariston maan puolelta kulkevan laivaväylän
itäpuolella. Karttaan saari on kirjattu Isokivenkarina. Ilmeisesti saaren vierassä meressä olevan valtavan
siirtolohkareen perusteella.

Poikkeuksellisen iso ja näyttävä kallio on toiminut merelle näkyvänä kalastajien maamerkkinä. Kallioita
käytettiin silakkarysien kuivaamiseen etenkin maailmasotien välisenä aikana, jolloin puuvillarysät oli vedettävä
merestä kesken pyyntikauden kuivattavaksi ja paikattavaksi. Tämä ajankohta osui juhannuksen tienoille. Toinen
rysien kuivaus- ja paikkausvaihe osui heinäkuun lopulle, minkä jälkeen rysät varastoitiin rantahuoneeseen
talvisäilytystä varten. Kuivaustoimenpiteillä voitiin pidentää rysän ikää. Saaren ydinosa on yksityisessä
omistuksessa, joten sille rantautumista ei suositella. Kuva: Lasse Lovén.

Ida Vesterlund (s. 1894) on kertonut
kuinka hänen äitinsä Edla-Sofia Hällfors
seilasi 1800-luvun lopulla pesäpaatin
suolalastissa tälle kalliomatalikolle. Idan
äiti oli poikansa kanssa palaamassa
Huiskerin nokalla olleeseen
kalastajatölliinsä Porin jokirantaan
ulottuneelta silakanmyyntimatkalta.
Hän oli ostanut kotiin tuomiseksi
parikymmentä hehtolitraa suolaa.
Pahaksi onneksi seilipaatti tömähti
kalliolle ja kallistui siinä rytäkässä niin
pahasti, että paatti hörppäsi aimo
annoksen vettä. Kaikki suolat kastuivat
ja pärekopat menivät yli laidan. Edla-
Sofia ei jäänyt toimettomaksi, vaan
nousi kallion päälle seisomaan ja väänsi
paatissa olleen irtolankun avulla paatin
kalliolta. Onnettomuus antoi aiheen
nimetä matalikko Sofian kallioksi.
Nykyisin vesillä liikkuvat tuntevat
matalikon lähinnä Rääsyin kallion
nimellä.

Krookkalaisen Juho Frigårdin tiedetään alkukesästä 1907 seilanneen Porista
kauppamatkalta palattuaan samassa paikassa paattiinsa ammottavan reiän,
minkä takia paatti täyttyi nopeasti vedellä. Vaikka mukana olleet
elintarvikkeet pilaantuivat, mies selvisi hengissä uimalla Huiskerin nokalle.
Myös Frans Välimaan tiedetään 1910-luvun alussa seilanneen Porista
silakanmyyntimatkalta palattuaan tälle matalikolle. Paatti keinahti niin
paljon, että Porista ostetut jauhot kastuivat.
Lähde: Satakunta 29.06.1907; TYSKÄ A1462b Ida Vesterlund.
Kuva: Juhani Mellanoura.



Stakin Sundikivi. Stakki tai Takki, kuten kalastajat saarta usein kutsuivat, on Ouran saariston läntisin
saari. Stakin lounaisen rannan tuntumassa, vesirajalla, on nelisen metriä korkea siirtokivilohkare.
Gneissikiveen on syöpynyt syviä ja kauniita uria. Kookas kivi on toiminut merellä oleville kalastajille
yhtenä vakiintuneiden pyyntipaikkojen maa- ja linjamerkkinä. .

Ruotsinkielisellä rannikkoseudulla Stack-nimiset paikat ovat yleensä ulkosaaristossa ja niihin on
rakennettu merimerkkejä. Stakki ei tee tässä poikkeusta. Saaren korkeimmalla kohdalla yksityisen
kesämökin lähellä on venäläisten sotilaiden kivistä kokoama "kivirunteli" eli kolmisakarainen kiviteos.
Vastaavanlaisia kivikummeleita rakennettiin 1800-luvulla Suomen meriväylien varsille satoja. Luotsi- ja
majakkalaitoksen ylläpitämillä laivaväylillä kivikummeleiden rakentamisesta luovuttiin melko
äkkinäisesti 1900-luvun alussa, sitä mukaa kun valoloistot yleistyvät. .

Stakissa toimi reilu puolivuosisataa (vv. 1892-1952) kalastajien yhdessä rakennuttama loisto, mikä oli
kolmisenkymmentä metriä kiviruntelista länsi-luoteeseen. Stakin vahtituvassa asusti tuolloin
keskikesästä loppusyksyyn kalastajaloistojen toiminnasta vastannut fyrvahtari. Salaman kerrotaan
1950-luvulla iskeneen 18 metriä merenpinnasta ulottuvan kalastajaloiston piiroihin eli pystypuihin
kaataen ne maahan. Saaren laella on valtavasti nyrkinkokoista kiveä, jota kalastaja Mikko Kuusisen
kerrotaan 1900-luvun alussa keränneen ja kuljettaneen Poriin kaupungin katujen mukulakiviksi. Saari
on yksityisessä omistuksessa.

Lähteet: Valtavuo-Pfeiffer 1975; Nyman 2009; Stakin kalastusloistoa koskevat muistiinpanot.
Merikarvian kunnanarkisto. Kuva: Lasse Lovén.
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Stakin Sundikoppi. Ourassa Stakin pohjoispuolitse kulki aikoinaan silakankalastajien tärkeä
kulkuväylä. Stakin kirkkaan pääloiston tehtävä oli ohjata kalastajat Stakin lähelle ja Stakin sundikopin
edellistä himmeämmän öljyvalon tehtävä oli ohjata kalastajat kapeasta salmesta eli Stakin reiästä
saariston suojiin. Jos mereltä hyökyi korkeita maininkeja, vaadittiin ruorimieheltä taitoa ohjata
rääkipaatti kapeasta salmesta saaren suojaan.

Vaarallisesta sundista huolimatta ani harvoin ulkomereltä palanneiden paatti sai kapeikossa
pohjakosketuksen. Tällainen onnettomuus sattui 1.9.1913 kalastaja F. Renlundille (myöh. Välimäki),
joka rääkimereen päästyään joutui äkkinäisesti yltyneen tuulen vuoksi kääntymään kotimatkalle.
Stakin sundin kohdalle päästyään Renlund seilasi pimeässä ja voimakkaan aallokon takia liian läheltä
rantaa ja paatti sai voimakkaan pohjakosketuksen ja ajautui läheiselle matalikolle. Apu oli kuitenkin
lähellä, sillä Stakin luodolla päivysti fyrvahti eli kalastajaloiston hoitaja, joka lainasi Välimäelle
soutuvenettä, niin että hän pääsi poikansa kanssa mantereelle kotiinsa.
Vuonna 1952 käytöstä poistettu ja rapistunut Sundikoppi on yksityisellä maalla lähellä kesämökkejä,
mutta louhikkoinen ranta on osakaskunnan vesijättömaata.
Lähde: Sosialidemokraatti 4.9.1913. Kuva: Lasse Lovén.

Stukkrunni. Puhekielessä Stukkrunnista
jätetään usein s-kirjain ääntämättä.
Vanhoissa kartoissa saaren nimenä
mainitaan muun muassa Stockgund, mikä
viittaa tukkeihin (ruots. laina stock= pölli,
tukki). Pohjanlahden rannikon saaristossa
monessa tapauksessa Stockgrund on
tarkoittanut saarta, mihin talvella
hevospelien avulla on koottu
tukkivarasto, mistä puutavara on
kesämittaan lastattu kaljaaseihin ja viety
Ruotsiin. Tässä paikassa
todennäköisempää on, että saaren
eteläpään viikiin etelätuulella on
ajautunut haaksirikkoutuneesta
kaljaasista tukkeja, mikä on antanut
aiheen saaren nimelle. Vielä nykyisinkin
saaren eteläviiki on eräänlainen suppilo,
mikä kerää rannoille ajotavaraa,
friipyytiä. Osa saaresta kuuluu
Selkämeren kansallispuistoon ja osa on
yksityistä aluetta. Kuva: Lasse Lovén.
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Stuurkrunni. Saari on Kasalajoen suistossa ja se kuuluu Selkämeren kansallispuistoon.
Saaren eteläpäässä on hiekkapitoinen ranta, joka pitkään on toiminut paikallisten
asukkaiden uimapaikkana. Ranta loivenee hitaasti joten siinä voi kahlata varsin pitkälle.
Rannan tuntumassa kasvaa jykeviä tervaleppiä ja ne luovat lehtomaisen tunnelman. Vielä
1930-luvulla saareen ajettiin kevättalvisin hevosilla Kasalan metsissä hakattuja halkoja,
jotka kesän mittaan soudettiin Lankoslahdella odottaviin kaljaaseihin. Euroopan majava
puuhailee lähirannoilla. Kuva: Juhani Mellanoura.

Stukkrunnin kivet. Kohde on Ouran ulkosaaristossa sijaitseva kivikari. Koko avovesikauden saaren isoilla
siirtokivilohkareilla näkee merimetsoja. Vanhastaan kivet tunnettiin Jäämerellä pesivien merimetsojen
levähdyspaikkana. Kivillä torkkuvia merimetsoja pyydystettiin iltahämärässä pitkävartisten siikalippojen
avulla. Pyyntimuotoa harjoitettiin jokseenkin yleisesti 1930-luvulla, jolloin läpimuuttavia merimetsoja
kerrotaan esiintyneen muuttoaikoina erityisen runsaasti. Yhden illan aikana kahden pyyntimiehen saalis
saattoi olla puolenkymmentä merimetsoa. Merimetson lihasta tehtiin keittoa, minkä arveltiin pitävän
flunssan loitolla. Linnusta nypittiin höyhenet, joita käytettiin patjojen ja tyynyjen täytteenä.
Merimetsojen syksyistä haavipyyntiä harjoitettiin vielä 1950-luvulla, jolloin Ouran kalakämpille
päiväkausiksi majoittuneet kiintosiimakalastajat tarvitsivat vaihtelua ruokavalioonsa. Etenkin 1970-luvulta
lähtien saari on ollut kuvilla tapahtuneen vesilintumetsästyksen tukikohta. Saaren isot siirtokivilohkareet
toimivat kalastajien tärkeinä pyyntipaikkojen linja- ja maamerkkinä. Saaren lähivedet ovat erittäin
karikkoiset. Kuva: Lasse Lovén.
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Surmakivi. Kivikari on Ouran maanpuolelta kulkevan laivaväylän idänpuolella. Saarella
on merimerkkitaulu. Merikarvialta rahtia hakeneen kaljaasin kerrotaan ajaneen 1800-
luvulla matalikolle ja onnettomuuden vaatineen uhrin. Karikon tuntumassa kerrotaan
1930-luvulla sahatyömies Jalmari Viklundin eli "Pirun Jallun" ajaneen kevättalvella
hevosensa sulaan.
Kuva: Lasse Lovén.

Suuflakuin kivi. Kohde on lähellä Ouraluotoa, Porin suuntaan
menevän entisajan laivareitin vieressä. Nimessä flaku
tarkoittaa lippua (ruots. laina Flagga). Kivirahjussa on ollut
vielä 1900-luvun alkupuolella luotsien lipulla varustama masto.
Hyvä maamerkki on auttanut mereltä tulijoita ohjaamaan
kulkunsa Pookikarin ja Suuflakuinkiven välistä Ouraan.

Kuva: Lasse Lovén.
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Taalroosin kallio. Juho Taalroosi eli Dahlroos ajoi aamuvarhain ja sumuisessa säässä kalliolle. Onnettomuus
sattui liki sata vuotta sitten, jolloin Dahlroosit tunnettiin myös taitavina paattimestareina. Sittemmin Dahlroos
muutti sukunimensä Kumpuseläksi, jätti kalastuksen ja keskittyi veneenrakennukseen. Saari on yksityisessä
omistuksessa. Lähellä Merikarvian lounaisessa saaristossa lähellä Aspuskeriä paikka erottuu kallioluotona
selvästi alueen maisemassa.
Kuva: Juhani Mellanoura.

Taikinanmarjakivi Pooskerin vesillä lähellä Sälttöötä on kenties Merikarvian rannikon suurin
siirtokivilohkare. joka on juovaista mustanpuhuvaa gneissiä Kiven laki ulottuu merenpinnasta liki
kahdeksan metrin korkeuteen. Salamaniskun arvellaan jättäneen jälkensä kiveen kahdesti.
Pystysuuntaisesti jättikiven läpi kulkevan halkeaman kerrotaan syntyneen ukonilmalla useita sukupolvia
sitten. Jättikiven kaakkoisreunasta irronneen ja hieman vedenpinnan yläpuolelle ulottuvan lohkareen synty
ajoittuu lähistöllä asuvan kalastaja Veikko Venerannan (s. 1948) mukaan 1950-luvun lopun ukkoskesään.
Taikinamarjakiven lähistöllä on niin matalaa ja kivikkoista, että kokematon pienveneilijä karauttaa siinä
helposti kivelle. Kuva: Lasse Lovén.
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Tiilikarien Länsikallio sijaitsee Pooskerin eteläpuolella aivan pienveneväylän tuntumassa. Komea
silokallio on punertavaa tonaliittia. Yksityisen omistama luoto, jolla ei ole rakennuksia.
Kuva: Lasse Lovén.

Truutikari on Köörtilän ulkosaariston ulommista saarista. Saari kuuluu Selkämeren kansallispuistoon.

Truuti nimi tulee ruotsinkielestä ja tarkoittaa isokokoista lokkia (merilokki, harmaalokki). Nimi
osoittaa saaren olleen pitkään tärkeä lokkien pesimäluoto. Edelleenkin saari on merkittävä linnuston
pesimä- ja levähdyspaikka, jonne maihinnousu on kielletty 1.4.-15.7.

Vuonna 1926 tullialus takavarikoi Truutikarin kivien ja punertavan tonaliittikallion koloihin kätkettynä
2580 litraa spriitä. Saaressa kerrotaan seiliaikana olleen Viikilän kalasauna.

Lähteet: Satakunnan Kansa 16.10.1926; Tommila 1954a. Kuva: Lasse Lovén.



Truutikarien iso kivi. Krookasta Ouraan johtavan
pohjoisen pienveneväylän tuntumassa oleva pääkallon
muotoinen siirtolohkare, jossa on ristin muotoinen
valkea juova tummalla gneissipohjalla. Valtavan kokonsa
perusteella kivi on toiminut hyvänä suunnistusmerkkinä
etenkin huonolla säällä, jolloin näkyväisyys on heikko.
Kiven ympärillä oleva vesialue on hyvin louhikkoinen.
Kiven lähivedet olivat aikoinaan yksi Merikarvian
saariston tärkeimmistä harjuksen lisääntymisalueista
ennen kantojen katoamista 1990-luvulla. Asser ”Assu”
Santanen kertoi 1930-luvulla harjoittaneensa kiven
ympäristössä Arvo ”Fiskaali” Heinon kanssa harrin
kutupyyntiä ja saaneensa parhaimpana aamuna
kolmisenkymmentä kalaa. Suunnilleen yhtä suuriin
saaliiseen Santanen pääsi vielä 1960-luvun alussa
kalastaessaan Olli Elorannan kanssa.
Kuva: Lasse Lovén.
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Tupakki. Iso-tupakki(krunni) on Ouran lounaisosassa oleva pitkäomainen saari, jossa on jääkauden
aikaisille ns. De Geer moreeniharjanteille tyypillinen lounais-koillissuuntainen muoto ja paikoin jyrkkä
itärinne. Vanhoissa kartoissa saaren nimenä on Tobacksgrund. Kalastajien käyttämä tupakki-nimitys
saattaa tulla saaren pitkänomaisesta ja kapeasta muodosta. Saattaa myös olla niin, että purjeaikaan
kalastajat laittoivat tupakaksi tällä kohtaa, ennen kuin uskaltautuivat vaaralliselle ulapalle. Toisen
maailmansodan aikaan saaren rannalta löydettiin miina ja osa silloisista kalastajista ottivat käyttöön
Miinakarin nimen. Saaren eteläpää on yksityisessä omistuksessa, mutta rakentamaton. Ranta on
osakaskunnan vesijättöä.

Kuva: Lasse Lovén.

Tuutankivet sijaitsevat Ylikylän vesialueeseen kuuluvalla Pohjanrannalla. Herman "Tuuta" Uusimäki
(s. 1877- k. 1935) on seilannut kivelle 1900-luvun alussa. Ilmeisesti silakan myyntimatkalta palatessaan
hän on joutunut matalikolle. Normaalin vedenkorkeuden aikana matalikosta näkyy muutamia kiviä
vedenpinnalla. Matalikon vierestä kulkee pienveneväylä. Kuva: Juhani Mellanoura.
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Tynnyrikari on vain muutaman aarin kokoinen, yksi Ouran itäisimmistä saarista. Saaren lähellä on reilu
kymmenen metriä vettä, joten se soveltui tuulilta suojaisena paikkana hyvin isojen laivojen
ankkuripaikaksi. Kuuskerin luodossa toiminut liikemies Juho Merimaan harjoitti paikassa jo 1920-luvulla
vilkasta lastaustoimintaa. Ennen lastausten aloittamista Merimaa oli luodannut saaren länsipuolelle
laivaredin, minkä vuoksi tätä reittiä alettiin kutsua Merimaan rediksi.

Merikarvian kunta osti 1950-luvun alussa yksityisomistuksessa olleen saaren, jotta saaren kiviin voitiin
laittaa laivoja varten kiinnitysrenkaita. Saaren tuntumassa lastattiin laivoihin Krookasta hinattuja propseja.
Esimerkiksi vuonna 1961 Tynnyrikarin lastauspaikalla lastattiin tavaraa 39 alukseen. Osa aluksista oli
ottanut pohjalastin Krookanlahden sisäsatamassa. Tynnyrikarin lastausvaihe päättyi vasta 1960-luvun
lopulla. Tynnyrikari tunnettiin myös Paskatynnyrikarin nimellä, koska redillä lastattavana olevien laivojen
miehistö teki tarpeensa karilla olleeseen tynnyrin puolikkaaseen. Kuva: Lasse Lovén.

Vanhan Laineen kivi. Paikka kuuluu Ylikylän vesialueeseen ja sijaitsee Halluskerin eteläpuolella. Paikassa
Frans Laine (s.1886) kalasti siipirysällä pitkään 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla, minkä perusteella
kalastajaystävät nimesivät kivirahjun hänen mukaansa. Kivi on nykyisin itse asiassa pieni, vain muutaman
neliön kokoinen saari, jossa kasvaa monipuolista rantakasvillisuutta. Sanavalmis Laine oli haluttu
haastateltava, jonka äänitteitä on mm. YLEn arkistossa. Kuva: Lasse Lovén.
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Vareslinna. Tarinapaikka on Ylikylän vesialueella ja Krookasta kohti Kasalaa kulkevan
pienveneväylän varrella. Kartalla saaren nimenä on Krookkrunni. Saaressa kerrotaan olleen
jatkosodan jälkeen suojeluskunnan järjestämä salainen asekätköpaikka. Vielä 1950-luvulla
lähivesillä kalastaneet saivat verkoista ruostuneita aseita tai aseenosia. Saaren pääosa on
yksityistä aluetta, mutta saaren pohjoisniemeke on osakaskunnan yhteistä vesijättöä.

Kuva: Aulikki Koivula.

Vauhdinkivi sijaitsee Krookasta Ouran itäpuolitse kulkevan laivaväylän alkupäässä, Halluskerin
lahdella. Punertava siirtolohkare ulottuu liki pari metriä vedenpinnan yläpuolelle. Nimi juontuu
seiliajalta, jolloin kivi toimi silakankalastajien etappikivenä rääkimereen luovittaessa.
Kuva: Aulikki Koivula.
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Viitameri on eri suuntiin risteilevien meriväylien 
kohtaamispaikka. Porin suunnasta Merikarvialle johtava 
Tynnyrikarinreitti eli Viitamerenreitti yhtyy Siipyyn
suunnasta tulevaan reittiin ja kääntyy itää kohti Krookan
satamaa.  

Viitameren laivareitin kohdalla kulkee Ouran ja mantereen 
välisen maailman raja. Tämän rajan ylittäminen merkitsee 
toisinaan luonnonolojen vaihtumista tyystin toiseksi. 
Lukemattomat kerrat kalastusmatkalle lähteneet ovat 
kohdanneet meren raivon ja joutuneet kääntämään 
paattinsa föörin kotia kohti.  Viitameren ylitys on 
entisaikaan merkinnyt ihmismielen uudelleen jäsentymistä. 
Ouran maailmaan kuului luonnonläheinen, vapaa ja 
mutkaton elämäntyyli eikä siellä tapahtuneista mantereen 
puolella huikittu. Mantereelle päin tultaessa alkoivat 
kalastajia painaa kotiväen huolet. 

Viitameri tunnetaan myös Ouran välin nimellä, mutta 
tällöin viitattiin usein pinnanalaiseen kalamaailmaan. 
Esimerkiksi 1970-luvun leutoina kevättalvina vesillä 
harjoitetusta mittavasta siiankalastusalueesta käytettiin 
Ouran väli -termiä.  

Kuva: Lasse Lovén.



Ämmäkari. Saari on aiemmin tunnettu Kummelikarin nimellä, sillä siinä on aikoinaan ollut kummeli 
osoittamassa Merimaahan johtavaa Kuuskerin väylää. Mikko Venerannalla oli 1960-luvulta lähtien 
aina 1990-luvulle saakka tapana viedä kevääksi talvella jään alla olleet maderysät saaren kalliolle. 
Tarkoitus oli, että lokit korjaavat verkon silmiin tarttuneet pikkukalat ja kevätauringon polttama 
talvilika irtoaa.  Paikka on osakaskunnan yhteistä aluetta.

Kuva: Aulikki Koivula.
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Winterin laaka. Komea yksittäinen punagraniittinen kivi on Kasalan kalasataman ja ulkosaariston
edustalla. Winter (ruotsiksi talvi) nimi tullee ilmeisesti siitä, että kiveen ja sitä ympäröivälle
matalikolle on talvisin kasautunut korkeita ahtojääröykkiöitä. Kivi on myös tärkeä merimetsojen
levähdyskivi. Kiven ympärillä olevat matalikot ovat olleet 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla
syyskuun alussa kutevan silakan verkkopyyntipaikkoja. Vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla
Winterin laakan lähistöllä on harjoitettu siian verkkokalastusta ja lohen rysäpyyntiä.
Kuva: Juhani Mellanoura.
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Äänitearkistot

Suomalaisen Kirjallisuusseuran Kansanrunousarkiston äänitearkisto (SKSÄ)
SKSÄ 279/14 Frans Wälimäki, s. 1870 Merikarvia. Nauhoitettu 17.6. 1954. Äänittäjinä J. Hautala ja L. Simonsuuri.
SKSÄ 297.1966 Frans Laine, s. 1886 Merikarvia. Nauhoitettu vuonna 1966.

Turun ylipiston suomenkielen äänitearkisto (TYSKÄ):
TYSKÄ A1462b Haastateltavat Kaarlo Kantola, s. 1888 Merikarvia ja Ida Vesterlund, s. 1894. 
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Merivaeltajan retkioppaan kartta

Keltaiset neliöt   = Venerannat ja laskuluiskat
Siniset pisarat     = Tukikohdat ja maihinnousukohteet
Punaiset pisarat = Tarinapaikat 
Mustat viivat       = Merkityt venereitit suuntaa antavasti
Google Maps kartan linkki =  
https://drive.google.com/open?id=1A_PCFfJ0R-GJimIPEFBwrVoFs0s&usp=sharing
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