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28.10.2015  

SYYSRETKI NURMEKSENNOKKAAN  

─ Rauman kaupungin meriretkeilypalvelujen testaus 

 

Paikka: Nurmesluoto Rauman kaupunki. Reittipalvelut välillä Päiväranta-Nurmeksennokka-Pihlus. 

Aika: 10.10.2015 klo 10-16. 

Osallistujat: Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n edustajina Juha Hiedanpää perheineen, Juhani 

Korpinen, Päivi Kuusisto perheineen, Lasse Lovén, Jussi Pirnes, Pia Söderlund, Heimo Törmä 

Retken isäntänä: Saaristoisäntä Uula Jänkävaara, Rauman kaupunki 

Siirtymiset: Kaupungin venekuljetus kahdella työveneellä Syväraumanlahden venesatamasta 

Nurmesluodon retkisatamiin Päivärannassa ja Pihluksessa. 

 

Arviointi 

Tämä arviointi perustuu vain reitinvarrella nähdyissä paikoissa tehtyihin havaintoihin. On hyvin 

mahdollista, että mahdollinen puuttuva informaatio löytyy jossain toisessa paikassa alueella. 

Syväraumanlahden satama-alue lienee tuttu kaikille raumalaisille. Ensikertainen 

ulkopaikkakuntalainen joutui etsimään sitä neljännestunnin, kun sisääntuloreiteillä ei ollut mitään 

opasteita. Satama-alue oli hyvin organisoitu, eri laiturit olivat numeroituja, joten laiturin 14 

löytäminen oli helppoa, kun satama-alueen ensin löysi. Satama-alueen kahvilapalvelu oli ystävällistä 

ja tarpeisiin nähden riittävää määrältään ja laadultaan. 

  
 

Rauman kaupungin huoltoveneet, joilla retkiryhmät siirtyivät Nurmesluotoon. Kuvat: Pia Söderlund. 
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Molemmat veneet olivat hyvin siistejä ja turvallisen tuntuisia. Kaikki turvavälineet olivat käsillä. Reitti 

Nurmesluotoon oli selkeä, hyvin merkitty ja vilkkaasti liikennöity. Reitti on melko suojaisa avomeren 

tuulelta ja aalloilta. Päivärannan laituri on osaksi paikalle siirretty, korjattu ja uudisosalla 

täydennetty. Kuulimme, että venereitin viitoitus on kaupungin toteutuksena vireillä. 

Kaupungin retkeilykartalla oli selkeästi erilaiset palvelukohteet, kuten laiturit, nuotiopaikat ja polut. 

Kartoilla ei näkynyt kaupungin ja kansallispuiston alueita. Koska retkeilijät yleisesti irtautuvat poluilta, 

varsinkin marjastuksen ja sienestyksen yhteydessä, yksityisen maanomistuksen kanssa saattaa syntyä 

konflikteja. 

  
 

Rauman saarten retkikartan palvelukohteet ja reitit. Kuvat: Pia Söderlund. 

 

Nurmes eli Nurmesluoto on lähes kokonaan Rauman kaupungin omistama metsäinen saari. 

Nurmes on osa sitä saariston luonto- ja retkeilyaluetta, johon tulee kuulumaan myös 

Rauman kaupungin omistama Selkämeren kansallispuiston osaksi liittämä alue. Nurmeksen 

saaressa kaupungin alueen suojelumuotona on yksityismaiden suojelumenettely YSA. 

Suojelulla toteutetaan myös Natura-ohjelmaa.  

Pääosa saaresta on hoidettua metsää, osa on luonnonmetsää tai hyvin kauan sitten harvennettua. 

Metsätyypit vaihtelevat tervaleppä- saniaislehdoista joutomaakallioihin. Saarella on Yksityisiä 

suojelualueita ja NATURA2000-ohjleman alueita.  

Konfliktiherkkyyttä ei jokamiehen oikeuteen perustuvassa sienestyksessä ja marjastuksessa 

ole ilmennyt. Merkityn reitin sijoittaminen Nurmeksen yksityismaalle ei ole ollut mahdollista. 

Nurmeksesta pohjoiseen, Aikonmaassa, kaupunki on sopinut maanomistajan kanssa polun 

sijoittamisesta ja reitille on perustettu pysyvän käyttöoikeuden rasite.  
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Päivärannan laiturialue. Kuvat: Pia Söderlund. 

 

Päivärannan laituri oli noin 30 vuotta vanha, tyylikkäästi patinoitunut mutta ehjä. Se oli siirretty 

muualta nykyiselle paikalleen, korjattu ja uudisosilla täydennetty.  Laiturin tyvellä on opastustaulu, 

jossa on paikan koordinaatit ja upcode-hakuavain kännykänkäyttäjien info-tarpeisiin. 

 

Päivärannan vanha kanala. Kuva: Lasse Lovén. 

Päivärannan toimintakeskus oli erittäin monipuolinen. Se sisältää  useita punamultaisia kalastustilan 

rakennuksia. Niissä löytyy parisenkymmentä petipaikkaa lattiapaikat mukaan lukien. Rakennukset 
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olivat hyvässä kunnossa vanhaa kanalaa lukuun ottamatta, joka oli idyllinen harmaasta hirrestä ja 

kipeästi kengityksen ja oikaisun tarpeessa. Kanahäkit, kasvilavat, lammasaitaus ym. perinteisen 

saaristoelinkeinon detaljit olivat eläviä ja toiminnallisia. Lampaita oli vielä aitauksessa. Lehmiäkin oli 

kokeiltu, mutta ei oikein hyvällä menestyksellä. Kokemus oli osoittanut, että lehmien kanssa oli liikaa 

hoidon tarvetta. 

  
 

Päivärannan lammasaitaus on lapsille ja aikuisille kiinnostavaa katsottavaa. Kuvat: Pia Söderlund., 

Päivärannassa on varausperiaatteella monenlaista toimintaa, leirejä, tapahtumia jne. Kaksi senioria 

hoitaa paikan isännyyttä, johon kuuluu mm. huoltotyöt ja eläinten hoito. Paikka on Uula Jänkävaaran 

suorassa valvonnassa. Uula hoitaa myös käyttövaraukset. Tässäkin on siis pieni, vain muutaman 

hengen ydinjoukko, joka hoitaa kaikki olennaiset asiat ja muu joukko tukee ja auttelee siinä missä 

osaa ja saa tarpeellista ohjausta. Sama toimintamalli näkyy monessa muussakin vastaavan 

tyyppisessä kohteessa Selkämeren alueella. 

  
 

Päiväranta-Nurmeksennokka polun pylväsmännikköä  ja aarnihonkia. Kuvat: Pia Söderlund. 

Päiväranta-Nurmeksennokka välinen polku on pääosin vanhaa talvitie-tilustiepohjaa. Kiviä on 

nosteltu pois tieuralta ja ojia on kaivettu. Kantavia rakennekerroksia tai sorapintaa teillä ei ollut. 

Ruohokasvullisuus oli valloittanut tiepohjat ja kulku-urat olivat varsin luonnonpolun kaltaisia, joilla oli 

hauska kävellä ilman, että tarvitsi koko ajan pelätä kompastuvansa. Alkupäässä reitti kulki hakamaan 

eli rantalehdon aitauksen sivua. Sekametsäjakson jälkeen reitti kulki pitkin pitkää loivaa 

moreeniharjannetta, jossa kasvoi harvennettua talousmetsää pylväsmännikköä, jossa näkyvyyttä oli 
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hyvinkin pari sataa metsiä kulkusuunnassa. Lähempänä länsirantaa metsä muuttui  luonnontilaisen 

kaltaiseksi osin kuusivaltaiseksi sekametsäksi, jossa oli mahtavia kiinnostavan muotoisia aarnipetäjiä. 

Yhden vanhan männyn ympärysmitaksi rinnankorkeudelta mitattiin 253 cm. 

Polkujen reittiopasteet olivat omaperäisiä monella eri versiolla. Käsityön jälki oli näkyvillä kaikissa 
versioissa. Uudemmat opasteet oli jyrsitty lautoihin, jotka oli kiinnitetty katkaistuihin 
puunrunkokantoihin. Vanhemmat opasteet olivat lautoihin kiinnitettyjä mitättömiä messinkilaattoja, 

joihin oli hakattu kohteen nimi ja kulkumatka. Polkujen pituus on aikanaan mitattu (Rasti-Lukko -
suunnistusseura), mutta nyt jonkun viitan ja maaston välillä voi olla eroja.    

Totesimme, että reitin selkeyden ja turvallisuuden kannalta hyvin näkyvät jyrsimällä tehdyt puiset  

opasteet ovat ylivoimaisia paikan hengen mukaisina käsityötuotteina. Viittojen matkapituuden olisi 

hyvä tarkistaa niin, että ne vastaavat maastoa ja päivitykset myös karttaan olisi tehtävä  sen jälkeen. 

Selkämeren Ystävät voisivat mitata polkujen pituudet maastossa lankamitalla, mikä on tarkin 

mittaustapa. 

  
 

Nurmesluodon reittiviittoja, uusi ja vanha versio. Kuva: Lasse Lovén. 

Reitti välillä Pihlus-Nurmeksennokka oli merkitty lisäksi keltaisilla puihin tehdyillä maalimerkeillä. 

Merkit näkyivät aina edelliselle merkille, mikä lisäsi kulkijan turvallisuuden tunnetta.  Lähempänä 

Nurmeksennokkaa oli lisäksi käytetty puna-kelta-puna raitaisia maalimerkkejä, jotka oli tehty 

metallipurkkeihin, jotka taas oli kiinnitetty harjaterästappiin. Näillä haluttiin ohjata hiihtäjiä 

talviaikana. Nuo purkkimerkit olivat noin 50-60 cm korkeudella maasta ja toivat mieleen 

ongenkohon, verkkomerkin tai jonkinlaisen reimarin. Sellaisia ne sopivat hyvin paikan yleiseen 

henkeen. Ehkä alueella ei ole lunta merkkien yli, joten niiden melko matala sijainti lienee sopiva 

normaalitalven tarpeisiin. 

Polun varrella nähtiin hirven taljasta irronneita karvatupsuja ja metsästystä osoittava varoitusmerkki.  

Oppaamme osasi kertoa, että metsästys ei tänään ollut käynnissä tällä saarella vaan naapurisaarella. 

Kuulimme, että metsästyksen riskien hallinnassa on käytössä mm. radiopuhelinvahdit retkeilijöiden 

turvaksi. Metsästyksen informoinnista kaupunki on sopinut  metsästysvuokrasopimuksessa. 

Viestintävastuu on metsästäjien yhteisöillä. Informointia voisi kuitenkin kehittää. Totesimme, että 

metsästystilanteista olisi hyvä viestiä myös esimerkiksi opastustauluilla, laitureilla, netissä tai kaikissa 

näissä yhteisesti Saaristoisännän työosuutta voisi informoinnissa lisätä. Satunnaisen suullisen tiedon 
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varassa varsinkin paikkakuntaa tuntematon, voi kokea olevansa tarpeettoman uhan alla. Tämäkin 

voisi olla Selkämeren Ystävien viestinnässä yksi kehittämisosio.  

  
 

Nurmesluodolla metsästetään ja retkeillään samoilla alueilla, mutta eri aikoina. Kuvat: Pia Söderlund.  

 

Nurmeksennokan nuotiopaikka. Kuva: Lasse Lovén.  

Nurmeksennokan nuotiopaikka oli hyvin varustettu. Nuotiokehästä osa oli katettu huopakatoksella, 

jonka alla oli kahden henkilön makuupaikaksikin soveltuva lautalaveri. Meille kerrottiin, että 

rakennelman puutavara oli tuotu jostain aiemmasta rakennuksesta, joka korosti paikan 

luontohenkisyyttä ja kierrätysajatusta. Tämä olisi vaikuttanut retkeilijän kokemaan hyvän olon 
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tunteeseen paremmin, jos asia olisi käynyt ilmi rakennelmaan kiinnitetystä opastetauluista, joka nyt 

puuttui. Nuotion kivikehän päällä oli sepäntyönä tehty hyvin toimiva nuotioteline. Se oli tehty 

Rauman kaupungin Nuorten metallityöpajassa. Sama tausta oli nuotiopaikan mainiolla polttopuiden 

halkaisijavivulla. Nuo molemmat metalliteokset ovat markkinoille soveltuvaa mallia, jolla yritteliäs 

seppä voisi ansaita elantonsa. Asiakkaina olisivat tuhannet kuntien ja valtion nuotiopaikat ja puoli 

miljoonaa kesämökkiä ja varmaan myös omakotitalojen takapihojen kotinuotiopaikat. 

Nuotiopaikan polttopuuhuolto tapahtuu talviaikana moottorikelkalla. Puuaines pyritään tuomaan 

saaren tai ison naapurisaaren muista osista mm. maiseman avartamisen tai muun raivauksen 

jäljiltä. Osaksi puurankaa tuodaan myös mantereelta Rauman kaupungin metsistä sisäisen 

laskutuksen hinnalla. Jatkossa kaivataan lisää luonnonhoidon suunniteltuja kohteita, kuten 

niittyjen ja metsitettyjen peltojen raivausta, jotta puuhuoltoa voidaan hoitaa lyhyin 

etäisyyksin.  

Puuhuollon yhteydessä huolletaan myös huussit.  Nuotiopaikan käymälä on kompostoiva, itse 

toteutettu ratkaisu. Jälkikompostointi toteutetaan saaressa. Kompostoinnin suunnittelua voisi jatkaa. 

Nuotiopaikkojen huollon suunnittelu on erityissuunnittelukohde, jossa Selkämeren Ystävät voisi 

tarjota palveluaan tarpeen mukaan. 

  
 

Nurmeksennokka-Pihlus polun varren reheviä lehtomaita. Kuvat: Pia Söderlund. 

Nurmeksennokka-Pihlus välillä kulkeva polku sijoittui lähes puolella matkasta hoitamattomaan 

viljelykuusikkoon. Viljelymetsän ennallistaminen sopivilla hoitotoimilla voisi kuulua saaren 

luonnonhoito-ohjelmaan. Jopa kaskeamista voisi ajatella vanhojen niittyjen ennallistamisessa. Silloin 

maaperän siemenpankki voisi tuoda iloisia yllätyksiä botanisteille ja perhosille. Saaren 

luonnonhoitosuunnitelma voisi olla Selkämeren Ystävien projektina, jos kaupunki haluaisi sellaisen 

sopia osaksi operatiivista kumppanuusohjelmaamme. 

Polun varrella oli saniaislehtoja, pikkuniittyjä ja vanhoja sotilaskohteita. Osa näistä oli kerrottu 

paikalla olevissa haalistuneissa opasteissa. Noiden kohteiden luonto- ja kulttuuriprofiilin 

taustaselvitys, suunnittelu, opasteiden sisällön päivitys ja käytännön toteutus voisi olla vaikkapa 

LEADER -rahoitteisen ympäristökasvatus-viestintähankkeen toimenpide, joka sopisi Selkämeren 

Ystävien projektiksi. Hankkeeseen voisi sisällyttää myös paikannimien  kartoituksen ja paikkoihin 
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liittyvien tarinoiden kokoamisen. Paikkatiedot voisi julkaista kaikkien retkeilijöiden käytettäväksi 

sähköisenä mobiilipalveluna esim. Googlemap-kartttana. 

 

 
 

Pihluksen retkisataman rakenteita. Kuva: Lasse Lovén. 

Pihluksen retkisatama oli aktiivissa käytössä. Kymmenkunta erinomaista retkivenettä oli kiinnitettynä 

EU/EAKR hankkeella rakennettuun uuteen betoniponttoonilaituriin, jonka rakenteissa oli otettu 

huomioon esteettömyyttäkin (reunalankku kulkusilloilla, esteetön huussi, poikittainen lankkurakenne 

pyörätuolikulkijoille, istumapenkkejä odottajille jne). Opastustaulut olivat ilmeikkäitä, mutta vähän 

sekavia jäsentelyltään. Huoltorakennukset olivat innovatiivisia venevajan-lammaspaimenen vajan 

kaltaisia, jyrkällä harjakatolla varustettuja (katto huovasta tai lomalaudasta). Tuollainen omaperäinen 

rakennusmalli antaa alueen käyttäjän mieleen paikan henkeä vahvistavat alueidentiteetin. 

Rakennukset voivat jopa olla koko alueen symbolina, jonka kaikki käyttäjät tunnistavat. 

 

Pihluksen opastetaulu. 
Kuva: Lasse Lovén.  
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Saaren infran ja opastuksen kehittämiseen toteutetusta EU/EAKR hankkeesta ei ollut kunnolla tietoa 

saatavilla. Hanke päättyi 2013, joten siitä pitäisi EU-hankkeen viestintäohjeen mukaan olla yleisölle 

näkyvää aineistoa ja visualisointeja olemassa ja saatavilla mm. netin kautta. Selkämeren Ystävien 

toiveissa on tehdä yhdistyksen sivustolle linkki kaikkiin mahdollisiin Selkämeri-hankkeisiin, jotta 

alueiden käyttäjät olisivat paremmin perillä mitä oikeastaan on heitä varten tehty. Tällaisen infon 

jättäminen vain suullisen opastuksen varaan on selkeä puute ja infon menetys alueen käyttäjälle.  

Selkämeren Ystävien kotisivut pyrkivät tarjoamaan näkyvyyttä yhdistyksen jäseninä oleville yrityksille 

tai muutoin yhdistyksen kanssa aluetta kehittäville toimijoille. Samaan pyrkii Metsähallitus 

Luontoon.fi sivustollaan.  Raumalaiset ehkä tuntevat ja löytävät venekuljetuksen ja opastuksen 

palveluun haluavat ja kiinnostuneet toimijat paikallistuntemuksensa perusteella. Sähköinen 

linkkauspalvelu auttaa  ulkopaikkakuntalaisia ja etenkin ulkomaalaisia retkeilijöitä ja 

luontomatkailijoita löytämään nuo upeat kohteet Rauman merellisessä saaristossa. Raumalaisia 

venekuljetuspalveluja linkkauspalveluineen löytyy sivulta 

http://www.rauma.fi/venekuljetukset 

Nurmesluodon omistajilla ja käyttäjillä on jo olemassa epävirallinen paikallisyhteisö, joka  

kokoontuu kerran vuodessa galaaseihin ja aina tarvittaessa esim. talkoisiin. Totesimme, että 

tämän paikallisyhteisön kanssa toteutettavan yhteistoiminnan kehittämistä kannattaa 

jatkaa, jotta erilaiset näkemykset ja tavoitteet tulisivat mahdollisimman otetuksi huomioon 

Nurmeksen suunnittelussa ja hoidossa. 

 

 

Kokka Nurmesluodon Pihluksesta kohti Syvärauman satamaa. Kuva: Pia Söderlund. 

http://www.rauma.fi/venekuljetukset
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Yhdistelmä 

Yhteenveto hyödylliseksi arvioiduista jatkotoimista, joista osa voi soveltua Selkämeren Ystävien 

hankesalkkuun: 

 Erityissuunnitelmat esim. luonnon- ja maiseman hoidosta, perinnebiotooppien 

kunnostuksesta ja hoidosta, istutusmetsien ennallistamisesta, jätehuollosta, 

polttopuuhuollosta, luontokasvatuksesta ja viestinnästä. 

 Nurmesluodon polkujen mittaus 

 Kohdeopasteet luonto- ja kulttuurikohteille, sekä niiden edellyttämä Nurmeksen tarinoiden 

taustaselvitystyö (luonto- ja kulttuuribibliografia). 

 Paikannimien kartoitus ja sähköisen (Googlemap) mobiilikartan valmistaminen. 

 Nurmesluoto-yhteisön kanssa tehtävän yhteistoiminnan kehittäminen 

 Nurmesluodon palveluyrittäjien sähköinen linkkauksen ja markkinoinnin kehittäminen 

 Nurmesluodon metsästyskäytön tietoikkuna 

 

 

 


