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Tiivistelmä

Diplomityössäni tahdon esitellä suunnittelutyöni kehityskulkua. Työni kantavana aiheena on koke-

muksellinen tapani tutkia ja suunnitella Selkämeren saaristoa. Työni on luonteeltaan tutkielma ja 

siihen kuuluu kuvauksia, tulkintoja ja pohdintoja saaristosta sekä työmalleja suojasta.

Työni taustalla vaikuttaa henkilökohtainen luontosuhteeni Selkämereen sekä Selkämeren kansal-

lispuiston myötä kasvanut uteliaisuuteni saariston tulevaisuutta kohtaan. Rannikolla olen seurannut 

saariston elämää, joka hetki hetkeltä muuttuu ja katoaa pian kokonaan. Nuori kansallispuisto voi 

olla mahdollisuus saariston toiveikkaalle tulevaisuudelle. Työssäni suunnittelen kansallispuistoon 

puitteita, jotka luovat mahdollisuuden läsnäololle merellisessä saaristossa. Puitteet liittävät kansal-

lispuiston kasvot osaksi saariston ajallista jatkumoa. 

Lähestyn suunnittelutyötä tutustumalla saaristoon henkilökohtaisen paikkakokemukseni kautta. Saa-

ristossa kohtaan säilyneitä kalastajamajoja ja niissä hetkiä eläneitä kalastajia. Kokemukseni eletys-

tä saaristosta kertoo arkkitehtuurista ihmiselle sovitettuna luontona, jonka tarkoituksena on löytää 

sopusointu ihmisen ja luonnon välille. Työssäni arkkitehtuuri löytää tarkoituksensa, kun kohtaan 

tulevan merelläkulkijan ja hänen tarpeensa.

Mieleeni piirtyvä kuva merellä kulkevasta tytöstä alkaa elää osana työtäni, kun piirrän paperille 

hänen kasvonsa, joita tuuli taivuttaa. Eleillään ja asennoillaan tyttö kertoo ympäröivästä luonnos-

ta. Kokeilujen kautta rakennan tytölle suojaa, joka luo puitteet levolliselle läsnäolon kokemukselle 

luodolla.
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Abstract

My Master's Thesis is a narration of my design work. The essential theme is my experiential way of 

studying and designing the Bothnian Sea archipelago. The work is experimental by its nature and 

it consists of descriptions, interpretations, and  aspects of the archipelago, and working models of a 

shelter.

My work is influenced by my personal relationship with Bothnian Sea. My curiosity for the future of 

the archipelago is increased by the Bothnian Sea National Park. At the coast, I have observed archi-

pelago life, which will soon disappear. The national park can be a possibility for a hopeful future 

for the archipelago. In my thesis, I design for the national park a framework which provides for the 

presence of the archipelago. The framework combine the national park as part of the archipelago.

I approach the designing by studying with the archipelago by obseving the environment. In the 

archipelago, I meet shelters and fishermen who have spent some time in them. My experience about 

the cultural environment tells about architecture as nature that is adapted for a human. The purpose 

of architecture is to find a harmony between the human and nature. In my thesis, architecture finds 

its purpose when I meet the future seafarer and her needs.

An illusive seafaring girl being to live for my work, when I draw her face on paper. With her poses 

the girl tells about the surrounding nature. Through experiments, I build for the girl a shelter, which 

creates a framework for a peaceful presence of experience at an islet.
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Johdanto

Diplomityöni kertoo löytöretkestäni Selkämeren saaristoon, arkkitehtuuriin ja ihmisyyteen. Työn 

tapahtumat alkavat tutulta kotilahdeltani, kulkee läpi tuntemattoman Selkämeren saariston ja löytää 

yksinäiselle Maa-Pöksyn ulkoluodolle.

Selkämeren rannikolla, Ahlaisissa, sijaitsee isäni kotipaikka, vanha pieni kalastajatila. Tila on 

säilynyt suvullamme kesäpaikkana tähän päivään asti. Meren rannalla olen oppinut ennustamaan 

korkea- tai matalapainetta sekä erottamaan ilmansuunnista lounaan ja luoteen. Aina iltaisin olen 

katsellut lahdelle ja seurannut merelle lähtevää sinistä kalastajapaattia. Sama sininen seisoo tänään 

rantaheinässä, mikä kertoo rannikkokalastuksen lähes päättyneen Selkämerellä.

Viime vuosien aikana olen uteliaana seurannut, kuinka merellistä saaristoa kehitetään luonto- ja 

kulttuurimatkailukohteena. Mieleeni on jäänyt vuosi 2011, kun Selkämeri sai oman kansallispuiston. 

Kansallispuiston alue ulottuu läpi kapean saariston Uudesta kaupungista Merikarvialle saakka. Sen 

arvoihin on laissa säädetty luontoarvojen ja rannikkokalastuksen jatkumisen turvaaminen. Kansal-

lispuiston myötä olen silloin tällöin pohtinut saariston mahdollisuuksia uudelle käyttötarkoitukselle. 

Pohdinnoissani olen pyrkinyt luomaan mielikuvaa merellisen matkailukohteen luonteesta ja tarkoi-

tuksesta. Diplomityössäni olen tahtonut työstää aihetta laajemmin.

Valokuva s.10: Maa-Pöksyn luoto, Reeta Lehto
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Työn tavoitteesta 

Työssäni alustavana tavoitteena on ollut tutkia ihmisen ja meren välistä suhdetta. Olen pyrkinyt 

ymmärtämään ihmisen luonnollisia tarpeita ja toimintatapoja merellä. Samalla olen tahtonut tarkas-

tella arkkitehtuurin merkitystä luontokokemuksessa. Lähtökohtanani on ollut toteuttaa suunnitelma 

merelläkulkijan suojasta luodolle. Työskentelyni aikana työn luonne on kuitenkin muuttunut suun-

nittelutyöstä tutkielmaksi. Työn lopulliseen luonteeseen on vaikuttanut tapani lähestyä suunnitte-

lua henkilökohtaisen paikkakokemukseni kautta. Kokemuksellisen työskentelytapani ansiosta työn 

tapahtumista on tullut lopullista toteutusta arvokkaampi. Sen vuoksi olen tahtonut työssäni esitellä 

valmiin suunnitelman sijasta työskentelyni kehityskulkua.

Työskentytavoista

Työssäni olen poikennut tieteen tavanomaisista toteutustavoista. Antautuminen Selkämeren saaris-

toon on ollut luonnollinen tapani tutustua suunnittelun lähtökohtiin. Henkilökohtaisen paikkakoke-

mukseni myötä olen tahtonut löytää saariston luonteelle ominaisia työskentelytapoja. Lyhyet kerto-

mukset, käsivarapiirustustukset ja työmallit ovat luoneet työlleni aistikkaan kokonaisuuden, josta 

välittyy kokemukseni saariston ainutlaatuisesta ja herkästä luonteesta. Kokemusmaailmani lisäksi 

työssäni on ollut olennaista taitoni eläytyä saaristoa elävään ihmiseen, hänen tarpeeseen ja tapaan 

toimia luonnossa. Suunnitteluni tueksi olen luonut mielessäni kuvitteellisen merelläkulkijan, joka on 

kehonkielellään ohjannut suunnitteluvalintojani. Työskentelytavoilleni olen löytänyt tukea humanis-

tisesta maantieteestä, joka tutkii ihmisen havaintokokemuksia ympäröivässä maailmassa.
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Tarkastelualueesta

Kansallispuiston alueeseen kuuluvat Ahlaisten saaristossa luodot ulkomeren äärellä. Työni tarkaste-

lualueeksi olen valinnut niistä saariryhmän, joka tunnetaan nimellä Rankun kruununsaaristo. Tunte-

maton saaristo on mielenkiintoinen ympäristö kahden tunnetun luodon, Säpin ja Ouran, välimaastos-

sa. Pääväylän varrella luodot soveltuvat luontevasti lyhytaikaiseen rantautumiseen.

Suunnittelualueesta

Tarkastelualueesta olen valinnut suunnittelualueekseni Maa-Pöksyn luodon. Pieni suojainen luoto 

on Ahlaisten saaristossa viimeinen mahdollinen rantautumispaikka ennen avautuvaa ulkomerta. Sen 

sijainti kaukana saariston suojasta luo mahdollisuuden vaikuttavalle luontokokemukselle, mutta sa-

malla tuo tarpeen suojalle. 

Luodolla sijaitsee autio kalastajamaja, jonka kunto on hyvin huono. Olen tehnyt rakennuksesta sil-

mämääräisen kuntoarvion ja käyttöä koskevan selvityksen. Niiden perusteella olen todennut, että 

rakennuksella ei ole juurikaan muuta arvoa kuin käyttöarvo. Olen pohtinut vaihtoehtoa uudelleen-

käytölle, mutta huonokuntoisessa rakennuksessa on vain vähän säilytettävää. Lisäksi olen todennut, 

että olemassaoleva suoja luo yksipuolisen lähtökohdan suunnittelulleni. Sen vuoksi en ole tahtonut 

ottaa kantaa rakennuksen tulevaan käyttöön. Olen kuitenkin tahtonut käyttää rakennuksen suojaisaa 

sijaintia työskentelyni lähtökohtana.
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Saariston tutkimuksesta

Työni aikana olen oppinut tuntemaan Rankun kruununsaariston elettynä ympäristönä. Luodoilla si-

jaitsee kahdeksan säilynyttä kalastajamajaa, jotka kertovat alueen pitkästä kalastushistoriasta. Kalas-

tajamajat tuovat esiin saariston ainutlaatuisen ja herkästi haavoittuvan kulttuuriympäristön. Alueen 

uudelleenkäyttö edellyttää kalastuskulttuurin tuntemusta sekä saariston ominaispiirteiden arvon ym-

märtämistä. Työskentelyni tueksi olen ottanut selvää kruununsaariston kalastajamajojen taustasta. 

Sen yhteydessä on käynyt ilmi, että kansallispuiston rakennettu ympäristö Porin edustalla tunnetaan 

puutteellisesti. Tarve rakennusten käyttöä koskevalle selvitykselle sekä suullisen perimätiedon tal-

lentamiselle on ajankohtainen kansallispuiston kehittämisen kannalta.

Työssäni olen tahtonut vastata kansallispuiston tarpeeseen edistämällä kruununsaariston kulttuu-

riympäristön tuntemusta. Työhöni on kuulunut saaristossa säilyneiden kalakämppien käyttöhistorian 

ja tulevaisuuden selvittäminen sekä kalastusperinteitä koskevan tiedon kerääminen. Työssäni mer-

kittävää on ollut saada tavata kalakämppiä käyttäneitä rannikkokalastajia. Kalastajien kertomukset 

ovat vaikuttaneet oleellisesti käsitykseeni kulttuuriympäristöstä.



15

Arkkitehtuurin tutkimuksesta

Saariston tutkimus on liittynyt luontevana osana työni alustavaan sisältöön, sillä ihmisen ja luonnon 

välinen suhde on olennainen osa kalastuskulttuuria. Saariston tarkastelussa on ollut kiinnostavaa 

havaita, kuinka ihmisen tarpeet ja toimintatavat muuttuvat ajassa. Siksi olen tahtonut tutkia ihmisen 

ja luonnon välistä suhdetta eri aikakausina. Työskentelyni tueksi olen perehtynyt Lauri Louekarin 

väitöstutkimukseen Metsän arkkitehtuurista. Tutkimuksessaan Louekari käsittelee arkkitehtuurin ja 

luonnon välistä suhdetta sekä sen taustaa osana kulttuuria. Louekari puhuu arkkitehtuurin ja biolo-

gian yhteisestä kosketuspinnasta. Biologia tutkii ihmisen luonnollisia toimintatapoja suhteessa luon-

toon ja samalla valaisee kulttuurissa tapahtuvia ilmiöitä. Biologian avulla olen ymmärtänyt kulttuu-

rin ihmisen tarpeen mukaan muuttuvana kokonaisuutena.

Kalastuskulttuurin tausta selittä arkkitehtuuria ihmiselle sovitettuna luontona. Rakentaminen kuvaa 

ihmisen tapaa muokata luonnon olosuhteita hänen tarpeisiinsa sopivaksi. Arkkitehtuurin tarkoituk-

sena on löytää sopusointu ihmisen ja luonnon välille.  Työssäni olen keskittynyt tutkimaan, kuin-

ka saariston tuleva käyttö merellisenä matkailukohteena heijastuu arkkitehtuuriin. Meriolosuhteet 

vaikuttavat rakentamiseen, mutta ehkä myös arkkitehtuuri voi vaikuttaa ihmisen tapaan nähdä ja 

kokea meri. Kokeilujen kautta olen tutkinut, kuinka arkkitehtuuri voi vaikuttaa merelläkulkijan ko-

kemukseen luonnosta. Työskentelyni taustalla olen tutustunut Gaston Bachelardin teokseen Tilan 

poetiikka. Teoksessaan Bachelard tutkii onnellisten tilojen kuvia. Tutkimistaan kuvista hän lyötää 

mahdollisuuden onnelliselle olemiselle. Työskentelyni tavoitteena on ollut löytää mahdollisuus le-

volliselle läsnäolon kokemukselle luodolla.
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Käsitteistä

Kulttuuriympäristö

Työssäni olen ymmärtänyt saariston monisävyisenä, pitkän ajan kuluessa muodostuneena ja alati 

muuttuvana kulttuuriympäristönä, joka on syntynyt ihmisen toiminnan seurauksena. Kulttuuriympä-

ristöön kuuluvat ajallinen ulottuvuus, ajan myötä muodostunut kerroksellisuus ja ihmisen toiminta, 

sen jättämät jäljet ja sen taustalla vaikuttavat tekijät. Kulttuuriympäristön ominaispiirteet ilmentä-

vät ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta eri aikoina. Kulttuuriympäristöön kuuluu aineellisen 

ulottuvuuden lisäksi aineeton ulottuvuus. Työssäni olen tahtonut tarkastelella kulttuuriympäristön 

aineetonta ulottuvuutta. Tarkasteluni keskeisiä aiheita ovat olleet ihmisen ympäristölle antamat mer-

kityksen, tulkinnat ja arvot. 

Luontosuhde

Työssäni olen tarkoittanut luontosuhteella ihmisen ja meren välistä suhdetta. Näkemykseni mukaan 

ihminen kuuluu osaksi luontoa. Ihminen on luonnossa kokija ja toimija, joka on yhteydessä luontoon 

aistielämystensä ja kokemustensa kautta. Luonto ilmenee ihmiselle tietoisuuden kautta. Havainto-

kokemustensa avulla ihminen antaa todellisuuden ilmiöille merkityksiä. Tulkinnat todellisuudesta 

vaikuttavat ihmisen tarpeisiin ja toimintatapoihin luonnossa. Työssäni olen tahtonut tutkia, kuinka  

ihminen kokee ympäröivää luontoa.
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Kuvauksia Selkämerestä

Muuttuva meri

On huhtikuun yhdeksäs aamu ja palaan meren äärelle talven hiljaiselon jälkeen. Nousen rannassa 

tutulle kivenlohkareelle ja hengitän merta. Tuuli huuhtoo kasvoiltani talven ja kutittaa korvaani. 

Se pyörähtää paitani alla ja nappaa veikeästi villapiponi. Keinutellen meri ojentaa piponi takaisin. 

Se on kylmä ja kastunut. Naurahdan. Ehkä vain minä en ole kaivannut merta, vaan myös meri on 

kaivannut minua.

Selkämerellä luonto on läsnä jokaisessa hetkessä ja kaikessa tapahtuvassa. Meri yhdessä ajan kanssa 

muuttaa luontoa. Muutos on ainoa, mikä on pysyvää. Muutoksen tahti on hidas, mutta sen suunnan 

voi havaita yhden sukupolven aikana. Minun aikanani luonto on onnistunut palauttamaan monet 

täältä kerran kadonneet kasvot. Tänään rannassa kahlaa yksinäinen harmaahaikara. Hieman kauem-

pana karilla istuu kymmenkunta uljasta merimetsoa. Lahdella kalalokki vartioi reviiriään entistä 

tarkemmin, kun merikotka käy ylilennollaan muistuttamassa paluustaan valtakuntaaan. Muutoksen 

havaitseminen auttaa minua ymmärtämään aikaa, arvostamaan olemassaoloa ja pohtimaan pysyvyy-

den merkitystä.

Piirustus s.18: Kotirannassa, Reeta Lehto
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Kaikkivoipainen tuuli

Käyn suojaan tuulelta ja teen tulet. Kuuntelen, kuinka tervaleppä taipuu tuulen tahtiin, ja kuinka 

raivoava meri paiskoo siirtolohkareita vasten rantajäätä. Tuuli ottaa vauhtia rantasaunan alta ja raapii 

haavoja harmaantuneeseen seinälautaan. Se hiipii nurkista sisään ja käy kanssani tulen lämpöön. 

Siinä me yhdessä, minä ja tuuli. 

Merellä sää on muuttuva ja monisävyinen. Yksi ominaisuus on kuitenkin yhteistä kaikkialla ja kai-

ken aikaa, tuulee. Keväällä tuuli yltyy ja saapuu ulkorannoille ensimmäisenä. Vähitellen se avaa 

kotilahden jäästä ja tyyntyy vasta, kun pieninkin kivenlohkare on paljastunut talven alta. Leudon 

talven jälkeen lahdessa on virrannut vesi jo ennen pääsiäistä. Aamuun mennessä tuuli saattaa olla 

huuhtonut viimeisenkin rannan paljaaksi. Jäätalvena lahti voi pysyä kiinni jopa toukokuun loppuun, 

mutta tämän vuosikymmenen aikana en ole kunnollista talvea täällä nähnyt.

Alkukesällä tuuli on kylmä ja lohduton, mutta se tyyntyy leppoisaksi kesäillaksi. Tuuli pysyttelee 

luoteessa, rannat ovat viileitä ja vedet pieniä. Matalat lahdet kuitenkin lämpenevät syksyksi ja ilma 

pysyy pitkään leutona. Tuulen suunnalla on merkittävä vaikutus syksyn lämpötilaan. Pohjoistuuli 

korjaa rannoilta kaiken irrallisen ja riisuu luonnosta kesän viimeiset jäljet. Kun tuuli muuttaa suun-

taa, viipyy lahdella hetken hiljaisuus. Merihanhien viimeinen ylilento ja kalatiiran jäähyväishuuto 

saavat hiljaisuuden soimaan vielä satunnaisin soinnuin, ennen kuin tuuli ottaa kaiken vallan.
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Kiviä ja karikkoja

Aamulla ranta on paljas ja meri on hiljainen. Työnnän paatin vesille, heitän sen pohjalle pari 

painokiveä, hyppään perään ja käynnistän moottorin. Otan suunnan ulkomerelle. 

Lähden löytöretkelle tuntemattomaan Selkämeren ulkosaaristoon, jonne kulkee reitti kapean ja ka-

rikkoisen saariston kautta. Aamuinen aurinko maalaa meren pintaan kristallia. Se vaatii tarkkuutta, 

että erottaa vihreät ja punaiset merimerkit merestä kasvonsa kohottavista kivistä. Selkämerellä on 

syytä pysyä reitillä. Kymmenetkään vuoden eivät auta tuntemaan saariston salaisuuksia. Metrin sy-

vyydessä kuultavat ruskeat kivet muistuttavat minua kerroista, jolloin veneen pohja on raapaissut 

vedenalaista matalikkoa. Ne tietyt kivet, joita vesillä olen oppinut varomaan, alkaa näkyä veden-

pinnan tasolla ja vähitellen paljastavat kasvonsa pysyvästi. Ennen tai myöhemmin merenrannat kas-

vavat rantaniityiksi ja laajoiksi kaislameriksi. Ulkomatalista nousevat kivikkoiset karit sekä luodot 

kivipeltoineen.
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Luotoja

Taakseni jäävät saariston sähkölangat, jotka kutovat saariston yhteen mantereen kanssa, ja tuulimyl-

lyt, jotka pyörivät hiilikenttien yllä. Tiedän saapuvani ulkosaaristoon. Luodot kääntävät selkänsä 

merelle ja muodostavat saaristoa suojaavan muurin ulappaa vasten. Kuulen meren kohinaa ulkoran-

noilla.

Luodot ovat pienistä ja suurista siirtolohkareista kasautuneita muodostelmia merellä. Meri huuhtoo 

lohkareista vaaleanpunaisia, rusteenruskeita ja tummanharmaita rantakiviä, hioo ne sileiksi ja etsii 

niille omat paikkansa. Osaan luodoista on juurtunut kuusi ja kivikkoa peittää sammalmatto. Toiset 

ovat puuttomia nummia, joissa viihtyy varpu ja villiorvokki. Jotkut luodoista puhkeavat monisävyi-

siksi kukkakedoiksi. 

Luodot ovat yksinäisiä ja arvoituksellisia maailmoja, joiden välille meri on määritellyt sattuman-

varaiset etäisyydet. Yhdessä ne muodostavat saaristoon pienipiirteisen ympäristön, jonka jokaisella 

nousulla ja laskulla, suurella kivellä ja karikolla tai rantaviivan mutkalla on merkitys ihmiselle. Ne 

luovat merelle inhimillisen ympäristön, joka luo ainoan mahdollisuuden suojautumiselle ulkomeren 

äärellä.

Kartta s.22: Ahlaisten saaristo, Reeta Lehto



24



25

Kalastajamajoja

Katseeni kiinnittyy luodolla tuulessa taistelevaan kalastajamajaan. Kun kuljen reittillä pohjoiseen, 

löydän majoja muutaman enemmän. Kalastajamajat ovat yksinäisiä, kauniin vaatimattomia ja ujosti 

ympäristöönsä avautuvia rakennuksia, joista osaa voi kutsua pikemminkin rakennelmiksi. Raken-

nukset sijaitsevat aavistuksen luodon korkeinta kohtaa alempana idän tai etelän varjorannalla. Tuu-

lessa ne hakevat suojaa katajasta tai suuresta kivenlohkareesta.

Kalastajamajat ovat kukin oman näköisiään, mutta niitä kaikkia yhdistää yksi piirre. Niiden raken-

tamisessa on käytetty mittapuuna pientä ihmistä ja hänen tarpeitaan. Rakennuksissa on yksi, tai kor-

keintaan kaksi pientä ikkunaa, joista päivänvalo kurkistaa yksinäiseen tupaan. Pitkällä ulkoseinällä 

on kulmassa ovi. Se vie pieneen päätyeteiseen, jonne päivänvalo ei yllä. Ovi voi olla lukittuna tai 

avoinna kulkijalle. 

Kalastajamajoihin kätkeytyy lukuisia kertomuksia kalareissuista ja elämästä saaristossa. Uteliaisuu-

teni kuljettaa minut kertomusten luokse. Löydän reitin perille vanhan lohkomiskartan avulla. Kartta 

on piirretty käsin vuonna 1927. Siihen on merkitty kruununsaariston ulkoluodot, joista mielenkiin-

toisia ovat Haminakari, Santakari, Munakari, Kasakat, Kumppoosit ja Maa-Pöksy. Näillä luodoilla 

sijaitsee kahdeksan säilynyttä kalastajamajaa. Kartta kuitenkin kertoo saariston muuttuneen vuosi-

sadan alusta, jolloin etenkin Haminakarissa ja Santakarissa on ollut vilkasta kalastuselämää. Kartan 

avulla otan suunnan kohti näitä luotoja.

Piirustus s.24: Kalastajamaja luodolla, Reeta Lehto
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RANKUN KRUUNUNSAARISTON 
LOHKOMISKARTTA v. 1927

Kartta ei mittakaavassa
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Tulkintoja eletystä saaristosta

Kertomus rannikkokalastajasta

Matkalla luodoille havaitsen paatin moottorissa ongelmaa ja joudun laskemaan nopeuden lähes nol-

laan. Tuntematon mies ja pari kalalokkia seuraavat läheisen luodon laelta matkani etenemistä. Poik-

kean reitiltä  matalikon läheisyyteen ja säikäytän karilta nuoren merikotkan. Varjorannan puolella 

huomaan kalastajamajan ja paatin. Tuo tuntematon mies on siirtynyt rantaan ja peittelee paattia 

nousevan sateen varalta. Rantaudun ja esittelen itseni. Mies mainitsee olevansa rannikkokalastaja ja 

tietää kertoa kaikenlaista saariston elämästä.

”Kyl mar se sil taval o, sikko merel o työkses koko ikäs ollu ja kaikki huonot puolekki nähny, ni 

ei siin mitää isointa rakkaut tunne. Se o vähä sillai, et sen kans tulee toimee ja kyl mä ain rannal 

tykkään men, et mä meren nään. Se on ihan välttämätön, kyl se on iha selvä asia. Kyl mar siihe on 

joku tunne jääny, ku tääl kakarast asti on ollu. Kyl merta sillai ain kaipaa. Vaik merel sit montaki 

kertaa oon pelännyki mahdottomasti, mut kuitenki. Mä olen ain sanonu, et kyl se melkei ainoo asia 

tääl maailmas on, mitä mä ain kunnioitan ja pidän mieles, et se on ain minuu vahvempi, et sen kans 

ei kannata leikkiä.” (Åkerlund 2015)

Kartta s.26: Rankun kruununsaariston lohkomiskartta, Arkistolaitos
Kartta s.27: Rankun kruununsaaristo, Reeta Lehto
Valokuva s.28: Kalastaja Åkerlund, Markku Saiha 1981
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Haminakarilla - Alussa

Tältä paikalta siirrettiin reilu sata vuotta sitten aittana käytetty hirsirakennus sisäsaaristoon ja 

Wäkkärään, jossa se palvelee edelleen savusaunana. Hirteen on kaiverrettu vuosiluku 1864, mikä 

todistaa tuolloin uloimmaisessa saaressa olleen vilkasta kalastusta, koska vankkarakenteisellekin 

rakennukselle oli käyttöä. Nyt jäljellä on yksi kalakämppä, sama jonka savun ja tervan tuoksua 

haistelin uneni läpi joskus pikkupoikana. Talvipäivänä rakennus antaa suojaa kahvihetkille. Istun 

seinustalla, kunnes kylmä herättää tähän päivään. (Saiha 2009, 172)

Haminakari ja sen toistasataa vuotta vanha kalastajamaja ovat kruununsaariston historian helmiä. 

Luoto on karu ja matala, mutta sen sijainti lähellä parhaimpia apajia on suotuisa kalastajalle. Sen 

ansiosta  luoto on palvellut rannikkokalastajaa silakan rääkikalastuksen historian ajan. Haminakari 

on ollut vilkas satamapaikka, jonne pyyntisaalis on suolattu ja säilötty talven markkinoita varten. 

Vanhan kartan mukaan luodolla on sijainnut kuusi kalastajamajaa, joista tuuli piiskaa tänään vain 

yhtä yksinäistä. Muut viisi on hajotettu tai siirretty muualle saaristoon jo 1900- luvun alkupuolella.

          

Ahlaisten saaristossa oli vielä useita puuttomia luotoja, kun ensimmäiset maakunnan ihmiset kä-

vivät kalastamassa seudulla kesäisin silakkaa. Vähitellen parhaiden apajien läheisyyteen ilmestyi 

kalamajoja ja suurimpiin saariin perustettiin pysyvää asutusta. (Saiha 2009, 83)
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Yksi saariston varhaisimmista ja myös merkittävimmistä kertomuksista vie Tallooran luodolle, jos-

sa sijaitsi Ahlaisten saariston ensimmäinen kalastustila. Tilan isännän kohdalla oli kirkonkirjoihin 

merkitty saltsjöfiskare, merikalastaja. Merikalastaja toi vaurautta saaristoon ja saattoi pelastaa saa-

ristolaiset pulavuosina vaanivalta nälältä. Siihen aikaan saaristossa oli kylmä kesä ja silakka oli ka-

donnut. Tallooran isäntä Juha Kustaa tiesi, että kalastajan oli tehtävä jotakin, jotta elämä saaristossa 

voisi jatkua. Hän oli kuullut, että etelämpänä Gotlannin itärannikolla oli keksitty uusi tapa kalastaa 

silakkaa. Toiminnan miehenä hän päätti purjehtia kohti tietoa. Kotiin palatessaan hän toi matkalta 

mukanaan uuden pyyntitavan, silakkarääkin. Seuraavana talvena saariston naiset ahkeroivat verkko-

kävyn kanssa ja kesällä 1862 miehet laskivat ajelehtevia kalaverkkoja ulkomereen. Ajoverkkokalas-

tus tuli jäädäkseen ja sai saariston elämän kukoistamaan.

Haminakarin kalakämppä on kuulunut Salmisen kalastajasuvulle historian alusta lähtien. Hirsi-

rakennus rakennettiin alunperin peräkämpäksi Pukkeen suistoon Fiskön puolelle. Kämppään liittyy 

1920-luvulla Suomessa voimassa ollut alkoholin kieltolaki, joka toi Selkämerelle mukanaan aktiivi-

sen pirtukaupan. Pirtukauppa vei osan miehistä velkakierteeseen ja heidän omaisuuden pakkolunas-

tukseen. Näin myös Pukkeen suistossa sijaitseva peräkämppä lunastettiin ja siirretiin Salmisten ka-

lakämpäksi Haminakariin. Salmiset tarjosivat kämpän suojaa muillekin kalastajille. He pitivät oven 

avoinna, kunnes reposaarelaiset tulivat luodolle ja polttivat kämpän irtaimistoa. Tänäänkin kämppä 

on lukittu, mutta huomenna ovi saattaa olla avoinna, jos eläkepäiviään viettävä kalastaja saapuu luo-

dolle. Vaikka mies onkin luopunut kumpuselkäläisestä kalastajapaatistaan, hän käy kalastelemassa 

Haminakarin rannoilla silloin tällöin.
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Santakarilla - Kukoistusta

Ajoverkkokalastus merkitsi päivittäisiä pyyntimatkoja saariston suojasta ulkomerelle. Siihen aikaan 

kalastajat tekivät pyyntimatkat seilaten ja soutaen. Matkan aikana tuuli saattoi muuttaa suuntaa tai 

yltyä myrskylukemiin. Silloin matkanteko omilla käsivoimilla ja tuulen ehdoilla vaati liiaksi koke-

neenkin miehen voimia. Tarve löytää keino matkan helpottamiseksi oli todellinen. Kansalaissodan 

jälkeen valtio myönsi yli neljällekymmenelle ahlaslaiselle kalastajalle oikeuden käyttää omista-

miaan kruununsaariston luotoja kalastuksen kesäaikaisena tukikohtana. Miehet rakensivat puutto-

mille luodoille useita kymmeniä kalastajamajoja, joissa perheet asuivat jäiden lähdöstä pitkälle syk-

syyn. Perheet palasivat mantereelle usein vasta jouluksi. 1920-luvulla kruununsaaristossa asui yli 

kolmekymmentä kalastajaperhettä.

”Tuffa niist seiliajoist jutteli ja ne sen aikaset äijät oli semmosia tosipurjehtijoita. Ne osas sen hom-

man, vaikka ne oli loppujen lopuks aika pienikönysiä paatteja. Niis oli kolmeki purjetta. Sillo seilas 

parhaiten, ku kaikki kolme purjet oli pääl ja reivattuna, ku tuuli oli semmone, et se sen kesti. Ja sit 

ku joutu luovimaa, ni siel oli semmoset painolastikivet. Se oli kiire siin sikko käännettii, et täyty saad 

ne kivet toisel laidal. Siel oli semmoset laatikot, mihin ne heitettii. Ne oli hyviä nostokiviä, et niit 

helposti sai nostettuu. Täyty saada, ku muuten olis menny kumoo se paatti. Kyl niil oli hyvä seilata. 

Tuffa sano, ku hä hylkiriuttalt seilas kotii ja oli hiuka sivumyötäne tuuli, ni neljäkymment minuttii se 

kesti ja koneel sitä ei olis päässy. On iha selvää, et se oli kyl kova vauhti. Ain ei sit myötätuulta ollu. 

Sen tähden sit Santakariiki mentii, et matka lyheni.” (Åkerlund 2015)

Piirustus s.32: 1800-luvun elämää
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”Sillo ko mä pikkupoika olin, ni mul on jääny erityisesti mielee semmone, ku oltii menos kalaa ja 

oltii mun velipojan Jaskan kans Santakaris. Siel oli semmoset talkoot, et uusittii ja nostettii tämä 

ylimmäinen linjamasto, koska siin oli linjavalo tän sinääntuloväyläl. Mul on jääny mielee, ku kaikki 

ne paikalliset kalastajat oli siel niis talkois ja se uus tolppa saatii siihe yhdes pystyy. Siel ei ollu 

yhtää kämppää sillo, ei ainootakaa. Nämä, mitä siel on nyt, on tehty jälkeepäin.” (Åkerlund 2015)

Ensimmäisen kalastusmuodon aikana Santakarin edustalla kulki vilkkaasti liikennöity sisääntulo-

väylä. Sen kautta seilasivat sekä kalastajat että maailmalta tavaraa tuovat laivat. Santakarissa paloi 

saariston ainoa loisto, joka kutsui paatteja luokseen yön tumman meren takaa. Luoto tunnettiin saa-

riston sydämenä. Siellä elettiin vilkasta kalastajayhteisön arkea, joka työllisti miehet, vaimot, lap-

set ja oman perheen ohella apumiehet. Ajan muutoksessa luoto kuitenkin hiljeni vuosikymmeniksi, 

kunnes 1970- luvun alussa kalastaja Stenroos vuokrasi valtiolta maata ja rakensi yhdessä poikansa 

kanssa kalakämpän vanhan kivijalan kohdalle. Sama rakennus on säilyneistä kalastajamajoista ai-

noa, jossa eletään aktiivista ammattikalastajan arkea tänäänkin.

Valokuva s.34: Santakarissa, Åkerlundin perheen arkisto
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Kumppoosilla - Mullistuksia

”Mä muistan et minu isoisäni ja hänen veljes osti tän Ahlasii ensimmäisen venemoottorin. Katos 

ko siin oli just se onkelma, et millais siihe paattii voidaa reikiä kairata, ku täytyy saada akselit 

ulos ja muut vesireijät? Pohjaahan se menee, jos siihe reikiä tehdää. Se tietämys oli sit semmost. 

He osti. En mä sit konet muist mut sen laatikon. Se oli amerikkalainen Michiganin valtios ra-

kennettu ja siin laatikon kyljes oli kaikki ne numerot ja vehkeet. Se kone oli kaks tahti moottori 

kahdeksan hevosvoimanen. Se oli ensimmäinen. Ja sit aina, ku oli peilityyni ilma, ni heil oli ain 

sitä hinattavaa, ku otti muit perää. Ne jelppas sit matkan tekoo. Siit sai aina sit piene korvauk-

sen. Pieni se oli, mut ain sil polttoaineen kokonaa peitti.” (Åkerlund 2015)

Saariston elämässä tapahtui merkittävä käänne, kun venemoottorit yleistyivät 1930-luvulla. Ka-

lastajat eivät enää saapuneet pyyntimatkoiltaan luodoille, vaan palasivat rannikon satamaan jo 

varhain aamulla. Rakennetuille kalastajamajoille ei ollut enää käyttöä, joten useimmat niistä 

hajotettiin tai siirrettiin muualle saaristoon. Elämästä jäivät jäljelle vain muljatut kivijalat, joita 

sitoi yhteen polkujen verkosto. Nekin aika hiljaa hautasi sammalen ja rimmistön sisään. Saaris-

ton ensimmäinen aikakausi oli päättynyt. 
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”Siin o vanha kivijalka, mis minu isoisä jutteli mul, ku hän oli siin isäs kans. Hän sano sitä 

kumppoosi saunaks eli siel oli varmaa tämmönen kiuas lämmitys. Hän kävi siel isäs kans simp-

puverkoil syksyl myöhään. Se kivijalka näkyy jonku matkaa sin pohjosee sitä rantaa. Mä epäi-

len, et siin on ollu hyvin suuri mahdollisuus, et se o josaki vaihees saattanu palaa. 

Åkerlundin suvussa elää lukuisia muistoja, joista monet kuuluvat osaksi Kumppoosin luotoa. 

Muistot liittävät yhteen saariston eri elämänvaiheita. Luoto on ollut Åkerlundin suvun aktiivi-

sessa käytössä jopa kuuden sukupolven ajan ja käyttö jatkuu yhä tänäänkin. Heidän ensimmäi-

nen tukikohtansa sijaitsi luodon korkeimmalla kohdalla, mutta rakennus luultavasti paloi ensim-

mäisen kalastusmuodon aikana. 1950-luvulla alkoi uusi elämänvaihe, kun kalastaja Viklund, 

joka kuului Åkerlundin sukuun, rakensi luodolle uuden kämpän kiven heiton päähän palossa 

säilyneestä kivijalasta. Kämppä lämpeni aina viikonloppuisin, kun mies saapui syksyn vähene-

vään valoon kalastamaan siikaa. Puolen vuosisadan aikana kämppä on tuonut suojaa lukuisille 

pyyntireissuille. Kalastajasukupolven ikääntyessä rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut 

nuoren sukupolven kesämökiksi.

20.-22.6.2014 Juhannus

Aurinkoinen, mutta melko kolea keli oli koko juhannuksen. Tullessa oli kova tuuli ja kaikki 

vaatteet kastuivat varavaatteita myöten. Aatto meni sitten vaatteita kuivatellessa. Veneitä liikkui 

tosi vähän. Saunaa lämmitettiin, mutta kukaan ei uskaltanut uimaan. Ollin kanssa rakennettiin 

kivilinnaa ja Ville treenaili soutamista. Joutsenpoikue nähtiin, myös kihuja lenteli. (Mökkeilijä 

2015)



38



39

Steenkumppoosilla - Uusi nousu

Rannikkokalastus etsi uutta luonnettaan toisen maailmansodan jälkeen. Kalastajan leipä oli piukassa 

ja sodan tuoma työvoimapula sai monet valitsemaan kalareissujen sijasta Mäntyluodon teollisuus-

sataman. Lohen pyynti toi saaristoon uusia ilonaiheita, kun siirtolaiset saapuivat rannikolle. Kaipion 

suku oli Laatokan rannalla pitkään elänyt ja kokenut kalastajasuku. Rannikolle saapuessaan vuonna 

1949, heillä ei ollut muuta jäljellä kuin lohenpyyntitaito. Laatokan makeat vedet olivat kasvattaneet 

suvun miehistä taitavia lohen kalastajia, joilla oli oma pyyntitapansa. He pyysivät lohta ankkurisii-

malla. Pian kruununsaariston ulkorantojen taakse laskettiin satoja siimakoukkuja. Ei kulunut aikaa, 

kun siimapyynti yleistyi rannikkokalastajien keskuudessa.

”Täs kämpäs o semmone mielenkiintone juttu, ku me oltii kolme veljeksii verkoilla. Se rupes yöllä 

sitte tuulemaa oikee tosi lujaa. Vanhempi velipoika sit, et nyt ei paatti kestä enää, nyt lähdetää. Kello 

alko olla sit sen verran, et mitää ei nähny ku pauhaava meri. Veli sano, et ota airo ja koita tuntuuko 

pohja. Ja mä et, ei tääl mitää tunnu. Ni oltii josai semmoses vaahtopään nokas, kato semmone iso 

aalto. Yhtäkkii tyveni. Tai tuuli, mut meri ei käyny. Me täydyttii tulla täst matalikost niin, et se iso 

aalto heitti meit yli tuo kivikon ja jouduttii tuoho Kumppoosin viikkii. Sitä järkeiltii monta kertaa 

jälkeepäin, kuin me siihe jouduttii. Kai se perustu siihe sit, et päätettii velipojan kans tehdä kämppä 

siihe, koska siin oli hengen lähtö lähellä.” (Tammi 2015)

Piirustus s.38: 1900-luvun elämää, Reeta Lehto
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Vaelluskalan pyynti tiesi tummia öitä ulkomerellä, useita kilometrejä luotoja kauempana. Ensim-

mäiset koukut laskettiin heti merijäiden sulaessa. Se oli kelirikon aikaa, jolloin yhteydet meren ja 

mantereen välillä saattoi olla täysin poikki. Vaikka saaristossa ei jäätä enää näkynyt, saattoi ulompa-

na merellä olla vastassa tonneittain painavia jäälauttoja. Kalastajat saattoivat jäädä ajojään saartoon 

merelle päiväkausiksi. Ankarat olosuhteet haastoivat kalastajan taistelemaan merellä koko elämän-

sä ja omaisuutensa puolesta. Yhteisvoimin miehet rakensivat kruununsaariston luodoille muutamia 

yksinäisiä kalastajamajoja, joissa he viettivät viikkoja, kalastelivat ja seurasivat säätä. Näin tekivät 

myös Tammen veljekset, jotka rakensivat Steenkumppoosin kämpän 1950-luvulla vanhempiensa 

rahoituksella. Kovalla tuulella kämppä kutsui veljeksiä tuvan lämpöön, kun heidän äitinsä piti tulta 

uunissa.

”Kämpält oli suora näköyhteys kymmene kilometrii meidä syntymäkotii. Meil oli semmone sopimus, 

et jos on jotaki asiaa, ni ne pistää lakanan jonneki mäntyy. Nähtii sit siel lakana. Oli kevätjää ja äiti 

lähti tulee potkukelkal vastaa. Äiti putos keskel lahtee. Oli kilometri joka suuntaa. Me tultii kolme 

veljeksii jolla peräs. Mää menin edel ja vedin ruuhta. Velipojat sivul. Kolme kertaa mäki menin läpi 

jään. Äiti joutu tunnin olemaa siel. Onneks oli jääny kelkan pääl makaamaa. Suunniteltii, et viedää-

kö sairaalaa, ni se huuteli sielt, et tuletteko kaffel. Siin oli henken lähtö lähellä. Jollei meil olis ollu 

jollaa, ni äiti olis hukkunu sillai, et me pojat oltais nähty.” (Tammi 2015)

Valokuva s.40: Tammen äiti, Tammen perheen arkisto 2015
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Munakarilla - Lähellä loppua

Liittyminen Euroopan Unioniin merkitsi saaristossa vuosisatoja menestyneen kalastushistorian päät-

tymistä. Euroopan yhteinen kalastuspolitiikka vahvisti pääomavaltaista troolikalastusta ja rannikko-

kalastuksen jatkumisen turvaaminen unohdettiin. Ahlaisten saaristossa elämää ylläpitänyt ajoverk-

kokalastus jatkui aina vuoteen 2007, kunnes pyyntimuoto kiellettiin kokonaan valtion yleisvesillä. 

Joulukuun viimeisen jälkeen saaristosta katosi kalapaatin kantava tahti ja merellä kaikui vain saaris-

ton tyhjä tulevaisuus.

Kieltäydyn uskomasta, että meri on menetetty, mikään ei kannata. Merikotka on palannut tänne ja 

ahven. Jokien padot voidaan ohittaa ja uhanalaisin eläin on nyt saariston ihminen, joka on vuosi-

satoja elänyt luonnon ehdoilla ja armoilla. Häntä varten ei ole suojeluohjelmia eikä direktiivejä. 

Kulttuurimme on tullut meren takaa, meren, jota pitkin nykyaika kuljettaa Kaukoidässä valmistelut 

tavarat, autot ja lelut. (Saiha 2009, 182)

Vuosia kestäneen hiljaiselon jälkeen kruununsaaristo kohotti katseensa tulevaisuuteen ensimmäisen 

kerran kesällä 2014. Samaan aikaan Munakarin ajassa haavoittunut kalastajamaja sai kasvoilleen 

kauniin vaalean sävyn, kun kalastaja Tammi luovutti tarpeettomaksi jääneen kalakämppänsä Sel-

kämeren kansallispuistolle. Kansallispuisto kunnosti kalastajamajan rannikkokalastajan muistomer-

kiksi.
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Tänään kalastajamaja avaa ovensa kansallispuiston kulkijalle ja luo hänelle mahdollisuuden eläytyä 

hetkeksi rannikkokalastajan elämäntapaan. Kokemus voi olla vaikuttava, sillä ujosti ympäristöönsä 

avautuva kalakämppä sulkee kulkijan pois luonnosta ja vie hänet ajassa puoli vuosisataa taaksepäin. 

Kokemuksen kautta merelläkulkija voi ymmärtää, että kalastaja on nähnyt meren toisin silmin.

Tulimme mökkisaaresta vieläkin eksoottisempiin maisemiin ihailemaan avomerta. Teltta on pysty-

tetty, nuotio palaa, linnut laulaa, tuuli suhisee ja aurinko paistaa. Olemme yöpyneet teltassa tuntu-

rissa, korvessa, lumisateessa ja pakkasessa, mutta tämä on ensi kerta avomeren kupeessa. (Merel-

läkulkija 2012)

Kunnostetun kalastajamajan tarkoituksena ei ole tavoittaa kaikkia tarpeita, joita luonnossa liikku-

miseen on tapana yhdistää. Sen vuoksi luodolle on tuotu retkeilyä tukevia rakenteita, jotka täy-

dentävät rakennuksessa havaittuja puutteita. Rakenteiden piirteet, niiden materiaalit, mittakaava ja 

kiinnittyminen luontoon, kohtaavat kokemukseni mukaan hyvin harvat saaristolle ominaiset piirteet. 

Näen kansallispuistossa kauniin mahdollisuuden saariston jatkumolle, mutta samalla havaitsen siinä 

valtavan haasteen ja vaaran epäonnistumiselle. Tahdon kuitenkin uskoa siihen tulevaisuuteen, jossa 

kansallispuisto kuuluu osaksi saariston jatkumoa.

”Tuol saaren takan tuol rantakivel, siin on koko minun elämäni kukkinu sellane villiruusu, siin kiven 

kyljes, niin kauan ku mä muistan. Ja ku nämä luontoihmiset tuli, ni ne kaivo sen siit pois, ku se ei 

kuulu sin. Se oli siel paljo kukkinu ennen minuuki, ni siit mä olin kyl vähä vihane. Se olis saanu siin 

kukkii mun puolestani.” (Åkerlund 2015)
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Maa-Pöksyllä - Tulevaa

Kaukana saariston suojasta nousee merestä pieni ihmemaa, Maa-Pöksy. Se on kruununsaariston 

viimeinen luoto ennen länteen avautuvaa ulkomerta. Luoto kätkee syliinsä kaksi kauniin vihreän 

veden lahtea, joiden merenalainen elämä näkyy kirkkaana merenpohjana ja lohen levosta lähtevänä 

liikkeenä. Rantaniitty tanssii perhosen tahtiin ja taustalla soi hento sudenkorennon, heinäsirkan ja ki-

malaisen sopusointu. Kun kohotan katseeni merelle, pieni suojainen luoto muuttuu äärettömyydeksi, 

jossa satapäinen joutsenparvi ja taivaaseen laveerautuva merenpinta saavat minut kokemaan omaa 

onnellista osaani saariston elämässä.

”Me itse kuulumme yhtälön muuttujiin, soinnun säveliin, ja luomme riitasointua tai harmoniaa lä-

hestulkoon mielemme mukaan. Lopputuloksesta ei tarvitse kantaa huolta, jos vain kylliksi osaa an-

tautua ympäröivän ja mukana seuraavan tienoon huomaan: silloin ajatukset ovat sopusoinnussa, ja 

tarina, jota kenties itselleen kertoo, sulassa sovussa ympäristön kanssa.”

(Louekari 2006, 137 [Stevenson 1997, 41])

Tunnelma luodolla muuttuu, kun kohtaan säilyneen kalastajamajan. Rakennus on vakavasti vaurioi-

tunut ja tuuli huuhtoo sen avonaisia haavoja. Ilkivalta on vienyt rakennuksesta oven ja ikkunat sekä 

polttopuuksi kelpaavia verhouslautoja. Aurinko polttaa rakennuksen ympäriltä umpeen kasvavaa 

heinää. Kalastajamajan kunnosta on mahdotonta tunnistaa ketään, jolle rakennus merkitsisi enää 

mitään. Se on vain suruun uupuva kuva vuosia sitten kadonneesta rannikkokalastajasta.

Kartta s.44: Maa-Pöksyn luoto, Reeta Lehto
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Rakennus on kunnostuskohteena kohtalaisen helppo, mutta myös suuritöinen, sillä säilytettävää ei 

ole kovin paljon. Rakennusta pitäisi nostaa korkeammille nurkkakiville, pitäisi hankkia uudet ovet ja 

ikkunat, paikata vuoraus, lattia ja katto sekä muurata tulisijat uudestaan. (Palviainen 2013)

Kalakämppä rakennettiin aikoinaan lupaa kysymättä. Valtio oli osoittanut luodon laidunmaaksi, jota 

kalastajat eivät koskaan siinä tarkoituksessa käyttäneet. Siksi elämä luodolla alkoi varsin myöhään, 

kun siirtolaiset saapuivat Selkämerelle. Kaipion kalastajasuvulle saaristo oli tuntematon, mutta tarve 

suojalle kasvoi pian välttämättömäksi. Moni luodoista oli jo rakennettu, joten Kaipiot rakensivat 

suojansa Maa-Pöksyyn. Kämppä palveli useampaa miestä. Siellä saattoi viettää pimeitä iltojaan 

kymmenenkin kalastajaa. Muutama vuosi sitten kämppä menetti miehistään lähes viimeisen, kun 

jää petti ja meren hyinen hauta vei kelkan sekä kalastajan. Muistot Maa-Pöksystä elävät vielä yhden 

miehen mielessä, mutta tarvetta suojalle ei enää ole.

Kalastajamajan lohduttomuudesta huolimatta unohdun luodolle laskevaan aurinkoon. Tummenevan 

taivaan alla hakeudun lähekkäin kalastajamajan kanssa. Rakennus suojaa minua keskiyön tuulelta, 

mutta yöpyminen suljetussa ja pimeässä suojassa ei tunnu luonnolliselta tavalta käydä lepoon. Löy-

dän leposijan suuren kiven suojasta. Vieressäni tuoksuva kataja peittelee minut uneen. Pian valke-

nevaan aamuun minut herättää kalatiiran äänenavaus. Aamu on hetki, jolloin on meren aika levätä. 

Meri sallii vain hiljaisuuden virtaavan. Tämä on hetki, jonka tahdon jakaa muillekin.

mutkittelevat polut syntyvät saareen hitaasti aistin hiljaisuudella uuden läsnäolon askeleen (Syrjälä 

2009,50)

Piirustus s.46: 2000-luvun elämää, Reeta Lehto
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Pohdintoja muuttuvasta Selkämerestä

Ihminen osana merta

Löytöretkellä ymmärrän, että ihminen on pitkään kuulunut osaksi Selkämerta. Saaristossa elää luon-

non ja ihmisen yhdessä rakentama aineellisten ja henkisten saavutusten monisävyinen kokonaisuus, 

jota kutsutaan kulttuuriksi. Aika yhdessä luonnon ja ihmisen kanssa muuttaa kokonaisuutta joka het-

ki. Saaristosta ei koskaan tule täysin valmista, vaan se on pysyvästi keskeneräinen. Sen vuoksi en voi 

ymmärtää sitä valmiina tai lopullisena. Sen sijaan voin pyrkiä ymmärtämään sen keskeneräisyyttä ja 

mahdollisuutta täydentämiselle.

Saariston täydentäminen edellyttää, että tunnistan tapahtuvista ilmiöistä kokonaisuuden kannalta 

arvokkaat piirteet. Monisävyiset kokemukseni saaristosta eivät kohtaa ylimalkaisia kulttuurin kä-

sitteitä, joten pysähdyn pohtimaan kulttuurin merkitystä syvemmin. Kulttuurin pohdinta on samal-

la ihmisen ja meren välisen suhteen tarkastelua. Aihe on hyvin mielenkiintoinen, sillä käsitykseni 

luontosuhteesta ei ole yksiselitteinen. Vaikka käsitän ihmisen osana Selkämerta, samalla koen meren 

selviytymisen kannalta epätäydelliseksi ympäristöksi, sillä meri on aina ihmistä vahvempi ja arvaa-

maton. On kiinnostavaa ymmärtää tapaa, jolla luonto on vaikuttanut ihmisen käsitykseen kuulua 

osaksi luontoa, sekä tapaa, jolla ihminen on sijoittanut itsensä luontoon.

Piirustus s.48: Kalastaja, Reeta Lehto
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Tarve suojalle

Selkämeri on aina kuvannut ihmiselle elinkeinoa ja elämäntapaa. Kalastaminen on sanellut miehelle 

paikan, tehtävän ja tavan elää merellä. Koko elämä ja omaisuus ovat olleet tahdon, tarpeen ja työn 

tulosta. Menestys ei ole perustunut ahneuteen, vaan selviytymiseen luonnon ehdoilla. Yhtäkään vir-

heliikettä meri ei ole anteeksi antanut. Kalastajan perääntymätön luonne ja usko tulevaisuuteen ovat 

kannatelleet merellä myötä- ja vastatuulissa.

Selkämeri on aina ollut tuulen valtakunta. Kylmä, kostea ja kaikkivoipainen tuuli on ollut kalasta-

jalle armoton, joskus jopa hengenvaarallinen. Vaarassa vahvakin mies on kokenut merellä voimat-

tomuutta ja turvattomuutta. Ihmisen alkukantainen tarve kokea turvallisuutta on ollut merellä sel-

viytymisen kannalta ensisijaisen tärkeä. Tarve turvallisuuden kokemukselle on ohjannut kalastajaa 

suojautumaan tuulelta.

Useimpien rakennusten ensisijainen tehtävä on luoda suoja jollekin toiminnalle (Louekari 2006, 

121). 

Ihmiselle luonnollinen tapa suojautua luonnolta on aina ollut rakentaminen. Rakennuksen tarkoituk-

sena on ollut täyttää tarve turvallisuuden kokemukselle silloin, kun luonto ei ole sitä täyttänyt. Suoja 

on sulkenut ulkopuolelleen kaiken kylmän, kostean ja kaikkivoipaisen sekä kätkenyt sisäpuolelleen 

kalastajan ja hänen tarpeensa.
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Ihmiselle sovitettu luonto

Kulttuurin tausta selittää myös arkkitehtuuria. Arkkitehtuuri on yhdenlainen kulttuurin ilmenemis-

muoto. Se kertoo ihmisen luonnollisesta tavasta muokata luonnon olosuhteita omiin tarpeisiinsa 

sopivaksi. Kauneimmillaan arkkitehtuuri voi olla ihmiselle sovitettu luonto, joka löytää sopusoinnun 

ihmisen ja luonnon välille. Aika kuitenkin muuttaa luontoa sekä ihmistä, joten arkkitehtuurin on 

löydettävä sopusointu luontosuhteeseen aina uudelleen. 

Kun arkkitehtuuri nähdään luonnon muokkaamisena ja sovittamisena inhimillisiin tarpeisiin sopi-

vaksi, on kiinnostavaa se, millaisena luonto on eri aikakausina mielletty (Louekari 2006, 117).

Aikana, jolloin ihminen on elänyt merellä, arkkitehtuuri on löytänyt sopusoinnun luomalla ihmiselle 

suojan epätäydellistä luontoa vastaan. Suojassa ihminen on voinut käpertyä kuuntelemaan, kuinka 

tuuli laantuu nurkissa ja sade valuu alas katonharjalta. Pienestä ikkunasta ihminen on voinut kur-

kistella, milloin on sopiva aika raottaa ovea ja palata takaisin merelle. Siihen aikaan se on riittänyt. 

Kun pohdin arkkitehtuurin tarkoitusta tänään satunnaisen merelläkukijan näkökulmasta, ymmärrän 

arkkitehtuurin eri tavalla. Ehkä arkkitehtuuri voi luoda sijan, jonka sisäpuolella ihminen voi kokea 

omaa läsnäoloaan luonnossa. Sija voi luoda tarvittavan suojan kylmää ja kosteaa luontoa vastaan, 

mutta samalla se voi saattaa kulkijan kasvokkain luonnon kanssa. Ehkä tällä tavalla arkkitehtuuri voi 

vaikuttaa ihmisen läsnäolon kokemukseen luodolla.
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Puitteita tulevaisuudelle

Mielikuvani merelläkulkijalle sovitetusta luonnosta on vielä keskeneräinen. Voin kuitenkin havaita 

siinä luontosuhteen vertauskuvan, jossa ihmisen kokemus luonnosta ja sen sanelemista tarpeista 

saa aineellisen olomuodon. Arkkitehtuuri löytää muotonsa, kun kohtaan tänään merellä kulkevan 

ihmisen ja hänen tarpeensa.

Kesä kiirehtii pian yli elokuun ja viimeinenkin merelläkulkija valmistelee paluutaan takaisin ranni-

kon ikiliikkuvaan elämään.  Aikasemmin tuulen sanelemat hetket merellä on tänään tarkkaan mää-

ritelty kesäkuun ensimmäisestä elokuun viimeiseen, aikaan, jolloin sallimme itsemme poistua tar-

peidemme mukaan muokatusta yltäkylläisestä arjesta. Merelle lähteminen kuvaa uteliaisuuttamme 

vapautumiseen jatkuvasti muuttuvista tarpeistamme, joiden avulla kuvittelemme löytävämme onnel-

liseen olemassaoloon. Merellä voimme kuitenkin vapautua vain tähän todellisuuteen, jossa luonto on 

aina meitä vahvempi ja arvaamaton. Tämä todellisuus voi koruttomuudestaan huolimatta täyttää tar-

peemme olemassaolon kokemukselle, kun kohtaamme itsemme kasvokkain äärettömyyden kanssa. 

Merellä on mielenkiintoista kokea virtaa, kuinka virta vie meidät hetkessä tuntemattomaan. Vielä 

mielenkiintoisempaa on kokea tuulta, kuinka tuuli riisuu päältämme kaiken raskaimmankin. Merellä 

kaikista mielenkiintoisinta on kokea omaa läsnäoloamme, kuinka me olemme täällä eksyneinä ja 

paljaaksi riisuttuina.

Piirustus s.52 Tuleva merelläkulkija, Reeta Lehto
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Kertomus tytöstä

Mieleeni piirtyvä kuva merellä eksyneestä ja tuulessa riisutusta tytöstä alkaa elää osana työtäni, kun 

piirrän paperille hänen kasvonsa, joita tuuli taivuttaa. Eleillään ja asennoillaan tyttö kertoo ympä-

röivästä luonnosta, jota muutan hänen tarpeisiinsa sopivaksi luomalla puitteita levollisen läsnäolon 

kokemukselle. Puitteet luovat saaristoon sovitetun luonnon, joka kutsuu merelläkulkijaa lämpöön ja 

lepoon. Puitteet luovat merelläkulkijalle mahdollisuuden kokea omaa onnellista osaansa saariston 

jatkumossa.

Tytön paljaat jalat koskettavat kivellä kylmää ja käpertyvät hänen hentojen käsivarsiensa suojaan. 

Luoteesta saapuva meressä kastautunut tuuli taivuttaa tytön kasvoja ja viiltää hänen paljasta ihoa. 

Kaikilla voimillaan tyttö kohottaa kasvonsa tuulta vasten. Tuo lohduton katse kantaa ulapan ylitse 

äärettömyyteen.

Tytön paljas iho on hänen kosketuspintansa ympäröivään luontoon. Iho havaitsee luontoa tuntoais-

tin avulla. Tuntoaisti on ensisijaisen tärkeä tytön kokemukselle luonnon todellisuudesta. Iho aistii 

luonnossa ilman kosteuden, liikkeen luoman ilmavirran sekä materiaalien pinnan muodon ja tunnun. 

Iho hengittää kehoon merta ja samalla suojaa sitä mereltä. Tuntoaistin kautta kehoon virtaava meri 

muuttuu tytön kokemukseksi merestä.

Työmalli 1 s.54: Tyttö
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Puitteita lämmölle

Kun luon puitteita tulen lämmölle, aistin tytön katseessa aavistuksen lohtua. Tyttö hapuilee alas 

kiveltä ja muljaa tulelle suojaisan kivipesän, jonka takaa tuuli ei yllä ujosti lämmittävään liekkiin. 

Lämmön tunne kuuluu osaksi levollista läsnäolon kokemusta. Luonnossa tuli kuvaa lämmön tun-

netta. Tulen lämpö hellii ihon tuntoaistia ja virtaa kehoon kauniina kokemuksena. Tarve lämmön 

tunteelle ohjaa tytön tapaa toimia luonnossa. Toiminnan kautta tyttö luo itselleen mielekästä tapah-

tumakulkua.

Tulen tuomasta lämmöstä huolimatta tuuli piiskaa tytön suojaamatonta selkää ja saa hänen kasvonsa 

kertomaan kaiken kylmyydestä.

Toisinaan tulen lämpö ei voita kylmää tuulta, joten puitteet lämmön tunteelle on löydettävä muul-

la tavoin. Siksi rakennan luodolle puusta yhden pystysuoran seinärakenteen. Seinä luo suojaavan 

pinnan tuulen ja tytön välille. Jotta rakenne voi olla tuulta vahvempi, sen runko on ankkuroitava 

maasta kasvavaan kiveen ja jäykistettävä yhdellä poikkilaudalla. Lisäksi seinän verhouslautojen vä-

liin jäävät tuulen mentävät raot on huolehdittava umpeen siroin rimalaudoin. Tällä tavalla seinä saa 

voimaa kääntää selkänsä kylmälle tuulelle. Yksin suojaava seinä voi muuttaa tuulen suuntaa. Kun 

rakennan tarinaan toisen seinän vastakkain ensimmäisen kanssa, seinät rajaavat luonnosta tytöl-

le sopivan kokoisen tilan, jossa tyttö voi antautua tulen lämmölle ja levolle.

Työmalli 2 s.56: Tyttö ja tuli
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Puitteita levolle

Iloisesti palava tuli hellii palelevaa ihoa ja sallii uupuneen tytön käydä lepoon. Leposijaksi tyttö löy-

tää sopivan piilopaikan suuren kiven suojasta. Käpertyessään tyttö katoaa lähes kokonaan kiviseen 

vuoteeseen.

Lepoon käyminen kuvaa ihmisen luonnollista toimintatapaa, jossa piiloutuminen, vetäytyminen ja 

käpertyminen ovat ensisijaisen tärkeitä levon tunteen kannalta. Näihin toimintatapoihin kuuluu ha-

keutuminen turvan ja rauhan tunteen luokse. Piilopaikka voi kuvata leposijaa, jossa lempeään uneen 

vaipuminen voi olla mahdollista. Paikka jonkin suojassa tai johonkin kätkeytyneenä voi luoda mie-

likuvan piilopaikasta. Siellä ihminen voi rauhassa vetäytyä omaan yksinäisyyteensä.

Leposijan ensisijainen tehtävä on luoda mahdollisuus lempeälle unelle. Luonnossa unesta saattaa 

herättää ihoa vasten painautuva kivi, keskiyöllä tummeneva taivas tai aamuyöllä viilenevä maa. 

Yön muuttuvien kasvojen alla rakennan puitteita levolle, jotka suojaavat tytön unta muuttuvalta 

luonnolta. Kivisen vuoteen sijaan rakennan puusta tytölle tasaisen lattiapinnan. Lattiapinta sallii 

mahdollisuuden varsin monenlaiseen läsnäolon hetkeen. Luonnossa se sopii puitteiksi levolle, sillä 

puupinta on lämmin ja lempeä ihoa vasten.

Työmalli 3 s.58: tyttö ja tuuli
Työmalli 4 s.59: tyttö ja yksi seinä

Työmalli 5 s.60: tyttö ja kaksi seinää
Työmalli 6 s.61: tyttö ja lepo
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Keskiyöllä tummeneva taivas tuo mereltä mukanaan sadetta. Sade hiipii hiljaa tytön uneen ja herät-

tää hänet kylmään kasteeseen. Pisarat valuvat pitkin tytön kasvoja ja synnyttävät pieniä puroja hänen 

paljaalle iholleen.

Katon olemassaolon tarkoituksena on suojata sateelta ja auringolta. Sateen suojaksi rakennan yh-

den katon lappeen, jonka rakenne on kaikista kattorakenteista alkeellisin. Sen rakentamisessa käy-

tetty materiaalien niukkuus kuvaa saaristossa perinteeksi muodostunutta tapaa rakentaa. Tuulessa 

tanssivassa sateessa katto ei kuitenkaan suojaa tyttöä, joka palelee maassa kastuneessa vuoteessa. 

Sen vuoksi rakennan kaksi katon lapetta, jotka muodostavat ylöspäin kohoavan suojaisan tilan. Tila 

muistuttaa levolle luontevaa piilopaikkaa. Nostan tytön vuoteen katon harjan alle ja rakennan ylös 

johtavat jyrkät portaat. Portaat kohoavat kohti rauhaa ja lepoa.

Tyttö kiipeää mielellään ylös vuoteeseen ja vetäytyy nurkkaan. Nurkassa sade soittaa tutun unilaulun 

sävelmää, johon tuuli tuo mukanaan koillista koleaa.

Matala tila korkealla katon harjan alla voi olla turvallinen, sillä sinne ei yllä monikaan maassa kas-

vava vaara. Merellä tuuli kuitenkin yltää kaikkialle, harjakorkeuteenkin. Koillisesta saapuva tuuli 

leikkii katon harjan alla. Jotta tuuli ei yllä tytön levolliseen uneen, rakennan leposijaan päätyseinän, 

joka kääntää selkänsä koilliselle. Harjakorkeuteen kohoava seinä luo leposijaan suojaisan nurkan, 

jossa tyttö voi nähdä unta piilossa tuulelta.
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Tarpeen varalle rakennan myös toisen päätyseinän. Kaikki neljä seinää ja katto muodostavat yhdessä 

suljetun rakennuksen tytön ympärille. Rakennus muistuttaa saaristossa säilynyttä kalastajamajaa, 

joka avautuu hyvin ujosti ympäristöönsä. Vaikka puitteet luovat varman piilopaikan, samalla ne 

muodostavat ristiriidan tytön ja luonnon välille. Puitteet sulkevat tytön kokonaan pois luonnon kos-

ketuksesta. Tytön ympärille jää vain syvä pimeyden tila, jonka tummasta taustasta on mahdotonta 

erottaa kasvoja. Voin vain kuvitella mielessäni unesta pimeyteen heräävän tytön, jonka kasvoista 

voin tunnistaa pelon ja pettymyksen tunteen. Pimeydessä ymmärrän, että tarve luonnon kosketuk-

selle on todellinen.

Ikkunan olemassaolon tarkoituksena on tuoda tilaan luonnonvaloa ja säilyttää yhteys luontoon. Yksi 

pieni ikkuna luo kuitenkin hyvin rajallisen yhteyden luontoon. Ikkunan kautta tilaan kurkistava luon-

nonvalo kyllä voittaa pimeyden, mutta ei salli luonnon vapaata virtaa tilasta toiseen. Jotta yhteys 

tytön ja luonnon väillä säilyy, jätän toisen päätyseinän kokonaan rakentamatta. Sen tilalle rakennan 

tytön vuoteesta pesää muistuttavan suojan. Suojan harvojen lautojen raoista voi valkeneva aamu 

piirtää raitoja tytön iholle. Aurinko herättää tytön kauniiseen aamuun.

Työmalli 7 s.64: Tyttö ja lattiapinta
Työmalli 8 s.65: Tyttö ja yksi katonlape
Työmalli 9 s.66: Tyttö ja kaksi katonlapetta
Työmalli 10 s.67: Tyttö ja yksi päätyseinä
Työmalli 11 s.68: Tyttö ja kaksi päätyseinää
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Puitteita läsnäololle

Puitteet lämmön ja levon tunteelle luovat perustan tytön levolliselle läsnäolon kokemukselle luodol-

la. Suojassa kylmältä ja kostealta tyttö voi löytää sopusoinnun ympäristön kanssa. Lopputuloksesta 

ei minun tarvitse kantaa huolta, jos vain luon tytölle mahdollisuuden antautua ympäröivään luon-

toon.

Oven olemassaolon tarkoituksena on luoda mahdollisuus siirtymiselle tilasta toiseen. Yksi ovi voi 

kuitenkin avautua vain yhteen suuntaan. Useimmiten ovi avautuu kohti tilaa, jonne siirtyminen voi 

olla toivottavaa, turvallista tai tarpeellista. Tila, jota kohti ovi ei avaudu, on yksinäisyyden tila. Sinne 

siirtyminen voi olla kiellettyä, tarpeetonta tai jopa vaarallista. Tahdon luoda tytölle mahdollisuuden 

luonnon kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Sen vuoksi rakennan suojaan kaksi avointa ovea, jotka 

yhdessä muodostavat portin ympäröivään luontoon.

”suutelen maata ei väliä jos huulet jäätyvät kiinni joka tapauksessa en lähtisi mihinkään” (Syrjälä 

2009, 12)

s.70 Tyttö ja ikkuna
s.71 Tyttö ja suoja
s.72 Tyttö ja portti
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Lopuksi

On huhtikuun kuudestoista aamu ja aikaa on kulunut vuoden päivät siitä, kun saavuin tutulle ranta-

kivelle ja hengitin merta. Olin lähdössä löytöretkelle tuntemattomaan Selkämeren ulkosaaristoon, 

luonnollisesti vailla selkeää suuntaa tai tarkkaa päämäärää. Uskoin uteliaisuuteni kyllä löytävän mi-

nut perille jonnekin. Silloin en osannut aavistaa, että löytäisin tähän tutkielmaan.

Löytöretkeni ensisijaisena tarkoituksena oli löytää luonteva sijainti suunnittelemalleni merelläkulki-

jan suojalle. Pian löysin itseni syvältä saariston kalastuskulttuurista, kun uteliaisuuteni kuljetti minut 

luodolla säilyneen kalastajamajan ja siellä hetkiä eläneen rannikkokalastajan luokse. Kokemukseni 

saaristosta vapautti minut tieteen tavanomaisista työskentelytavoista ja löysin oman luovan tapani 

toteuttaa työtä. Kokemukseni saivat työssäni muotonsa kuvauksina, tulkintoina, pohdintoina ja mal-

litutkielmina, jotka yhdessä kertovat työni monisävyistä kehityskulusta.

Työssäni olen tahtonut esitellä löytöretkeni aikana minuun kasvanutta tapaa tutkia ympäristöä, ym-

märtää kokonaisuutta ja toteuttaa luomistyötä. Työssäni olen löytänyt kohtaamisten, kyseenalaista-

misen ja kokeilujen kautta kohti oivallusta. Työni arvo ei ole löytämässäni oivalluksessa, vaan tässä 

työssä, jonka olen oivalluksen löytämiseksi tehnyt. 

Piirustus s.74: Tulevaa elämää, Reeta Lehto
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Taito eläytyä pienen ihmisen tarpeeseen ja tapaan toimia ympäristössä, on luomistyöni arvokkain 

lahja. Tämän taidon avulla ymmärrän luomistyön tarkoituksenmukaisuuden kauneudesta. Toisinaan 

vain silmieni sulkeminen ei vapauta minua omasta todellisuudestani, vaan eläytyminen vaatii koko-

naisvaltaista työskentelytapaa. Kädentyö ja kynänjälki ovat luonnollisia tapojani antautua suunnit-

telutyölle.

Tänä vuonna Selkämeren kansallispuisto juhlii viisivuotisia kasvojaan. Nuori kansallispuisto on mo-

nelle vielä varsin tuntematon ja kehittämisen arvoinen. Työssäni olen tahtonut tuoda esille kokemuk-

sellisen ja saaristoon luontevasti soveltuvan tavan toteuttaa kehittämistyötä. Selkämeren saaristo 

on ainutlaatuinen, mutta myös herkästi haavoittuvainen. Tahdon uskoa siihen tulevaisuuteen, jossa 

ihmiset tulevat ja menevät, mutta saaristo pysyy, myös muuttuessaan.
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Rankun kruununsaariston tarkastelualue

Merikartta Ahlaisten saaristosta, kartta ei mittakaavassa

Rajattu alue näyttää tarkastelualueen

Rankun kruununsaaristossa sijaitsee kahdeksan säilynyttä kalastajamajaa. Diplomityössäni olen tar-

kastellut kalastajamajoja, joiden nykytila edustaa saaristolle ominaisia piirteitä. Sen perusteella olen 

rajannut tarkastelustani pois Santakarin  kalastajamajana käytetyn kontin sekä Kasakan keskeneräisen 

kalastajamajan. Tarkastelussani olen selvittänyt rakennusten käyttöhistoriaa ja tulevaisuuden näky-

miä. Samalla olen kerännyt tietoa kalastusperinteistä. Olen toteuttanut selvityksen haastattelemalla 

rakennusten näkyisiä ja entisiä käyttäjiä. Tähän luetteloon olen koonnut rakennusten tiedot, jotka 

ovat olennaisia kansallispuiston kannalta. Olen esitellyt saariston kalastushistoriaa laajemmin dip-

lomityössäni.
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Rakennusvuosi
Muutokset

Nykyinen omistaja/käyttäjä
Entinen omistaja/käyttäjä

Nykyinen käyttö
Entinen käyttö
Mahdollinen tuleva käyttö

Vuokrasopimus valtion maasta

Haastattelussa

Rakennettu peräkämpäksi Pukkeen suistoon 1800-luvulla
Siirretty Haminakariin kalakämpäksi pirtuaikana 1920-luvulla
Rakennuksen kyljessä on ollut silakan säilöntävarasto

Sakari Salminen, ammattikalastaja, eläkkeellä, Ahlainen
Salmisen kalastajasuku, vierailevat kalastajat

Vapaa-ajan kalastuksen tukikohta
Ammattikalastuksen tukikohta
Vapaa-ajan kalastuksen tukikohta

Ei voimassa

Sakari Salminen, Ahlainen, 22.09.2015

Haminakarin kalastajamaja
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1970-luvun alku
Ei muutoksia

Manu Steenroos, ammattikalastaja, Santakari/Pori
Steenroosin kalastajasuku

Ammattikalastuksen tukikohta
Ammattikalastuksen tukikohta
Ammattikalastuksen tukikohta

Voimassa

Manu Steenroos, Santakari, 1.10.2015.

Santakarin kalastajamaja

Rakennusvuosi
Muutokset

Nykyinen omistaja/käyttäjä
Entinen omistaja/käyttäjä

Nykyinen käyttö
Entinen käyttö
Mahdollinen tuleva käyttö

Vuokrasopimus valtion maasta

Haastattelussa
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1969
Rakennuksen korjaus 2014

Metsähallitus
Matti Tammi, ammattikalastaja, eläkkeellä, Ahlainen

Kansallispuiston käyntikohde ja päivätupa
Ammattikalastuksen tukikohta
Kansallispuiston käyntikohde ja päivätupa

Matti Tammi, Ahlainen, 9.10.2015

Munakarin kalastajamaja

Rakennusvuosi
Muutokset

Nykyinen omistaja/käyttäjä
Entinen omistaja/käyttäjä

Nykyinen käyttö
Entinen käyttö
Mahdollinen tuleva käyttö

Haastattelussa
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1950-luvun alku
Ei muutoksia

Jarno Södergren, ammattikalastaja, Pori
Tammen kalastajaperhe, Ahlainen

Ei juurikaan käyttöä
Ammattikalastuksen tukikohta
Ei tiedossa

Ei tiedossa

Matti Tammi, Ahlainen, 9.10.2015

Steenkumppoosin kalastajamaja

Rakennusvuosi
Muutokset

Nykyinen omistaja/käyttäjä
Entinen omistaja/käyttäjä

Nykyinen käyttö
Entinen käyttö
Mahdollinen tuleva käyttö

Vuokrasopimus valtion maasta

Haastattelussa
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1950-luvun alku
Ei muutoksia

Kristiina Åkerlund perheineen
Åkerlundin kalastajasuku

Kesämökki
Ammattikalastuksen tukikohta
Kesämökki

Ei sopimusta

Matti Åkerlund, Ahlainen, 25.09.2015.

Kumppoosin kalastajamaja

Rakennusvuosi
Muutokset

Nykyinen omistaja/käyttäjä
Entinen omistaja/käyttäjä

Nykyinen käyttö
Entinen käyttö
Mahdollinen tuleva käyttö

Vuokrasopimus valtion maasta

Haastattelussa
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1950-luvun alku
Rakennusta on jatkettu myöhemmin puuvajalla, 
lisäksi sisään on rakennettu sauna

Ei käyttäjää
Kaipion kalastajasuku, Merikarvia

Ei käyttöä
Ammattikalastuksen tukikohta
Ei käyttöä

Ei sopimusta

Kalevi Kaipio, Merikarvia, 9.10.2015.

Maa-Pöksyn kalastajamaja

Rakennusvuosi
Muutokset

Nykyinen omistaja/käyttäjä
Entinen omistaja/käyttäjä

Nykyinen käyttö
Entinen käyttö
Mahdollinen tuleva käyttö

Vuokrasopimus valtion maasta

Haastattelussa
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