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Turku-Seinäjoki-Oulu –linjan länsipuolella Isojär-
vi on Säkylän Pyhäjärven jälkeen toiseksi suurin 
järvi. Isojärven pinta-alasta kaksi kolmannesta 
kuuluu Pomarkkuun.
Isojärvestä tekee harvinaisen bifurkaatio eli jär-
vellä on kaksi laskujokea. Enin osa vesistä virtaa 
Merikarvianjokea pitkin Selkämereen ja pie-
nempi osa Salmusojan kautta Poosjärveen, joka 
edelleen laskee Pohjajokea pitkin Selkämereen. 
Pääosan vedestään Isojärvi saa Inhottujärvestä 
laskevasta Pomarkunjoesta. Isojärven pohjois-
osaan laskevat Otamonjoki ja Leväsjoki.

Isojärvi on pisimmillään venereittiä myöten mi-
tattuna Pomarkunjoen suulta Kurikanniskan pa-
dolle 19 kilometriä. Levimmillään järvi on Kaijan-
selällä 4,6 kilometriä.
Isojärven pinnan korkeus merenpinnasta on 
vaihdellut 34,33 metristä yli 35:een metriin. Nor-
maali kesäkorkeus on noin 34,65. Järven syvin 
kohta on 9,9 metriä ja keskisyvyys 3,0 metriä.

KYMMENKUNTA SELKÄÄ 

Isojärven itänen osa, 6,9 kilometriä pitkä Vähä-
selkä on selkeä kokonaisuus. Sen katsotaan al-
kavan Sorviikinlahdelta jokisuulta ja päättyvän 
Selkäsaarten tasalle. Tästä lounaaseen ja luo-
teeseen päin katsottaessa avautuu 4,6 kilometriä 
leveä ja 5,5 kilometriä pitkä Isoselkä. Näin kuuluu 
erityisesti Vähäselän alueen mökkiläisten kes-
kuudessa järven suurimmasta alueesta käytetty 
nimitys. 
Kuitenkin Isoselkä jakautuu edelleen kahteen 
pienempään selkään. Kaijan saarten ympärillä 
oleva Kaijanselkä on järven keskeisin selkä yh-
dessä saarten luoteispuolella olevan Ronttoon-
selän kanssa. Pituudeltaan 2,3 kilometrin ja le-
veydeltään 1,5 kilometrin Myllyselkä on selkeä 
alue Kiilholman mantereen ja saarten keskellä 
ulottuen lännessä Mykkäluodon ja Vehkasaaren 
tasalle. 
Ekqvistinseläksi kutsutaan järven eteläisintä 
osaa Äijäniemestä aina Vehkasaaren tasalle.
Kapean selän pituus on noin neljä kilometriä.
Isojärven pohjoisosassa Lahdenjärvi on oma ko-
konaisuutensa kuten myös Otamoilla sijaitseva 
Haudanselkä. Siikaislaiset kutsuvat näitä yhteis-
nimellä Alinenjärvi.
Leväslampi on aikanaan ollut oma selkänsä. Tä-
nään se on melkein umpeen kasvanut.

SAARIA PALJON – JA NIMIÄ

Jotkut Isojärven karttoihin merkityt paikannimet 
ovat vaihtuneet. Lövholmasta on vuosien saa-

Suomen suurin 
Isojärvi
Suomessa on 31 järveä, joiden virallinen nimi on Isojärvi. Näistä Pomarkun-Sii-
kaisten Isojärvi on ylivoimaisesti suurin. Sen pinta-ala on 38,8 km² (3 882 ha), 
joka tekee siitä 97. suurimman järven Suomessa. 

tossa tullut Lööholma ja Iso-Krokholmasta Iso 
Rooholma. Useat muutkin ruotsinkieliset paikan-
nimet on ”suomennettu” eli taivutettu suomalai-
sempaan muotoon.  
Myös uusia nimiä on tullut vanhojen sijaan. Ko-
niluodosta on tullut Vähäluoto. Vielä muutamia 
vuosikymmeniä sitten Leipisaari oli Leipäsaari. 
Samoja tai samankaltaisia nimityksiä järveltä 
löytyy useita. Liisaluoto on Ekqvistinselällä, kun 
taas Iso ja Pieni Liisanluoto löytyvät Kuivaskan-
nanniemen eteläpuolelta. Mäntyluotoja on aina-
kin kolme. Ja – yllätys, yllätys – Plootuluotojakin 
on kaksi. Siikaisillakin on siis omansa. Onkikari 
lienee yleisin pienen luodon tai karin nimi.

230 SAARTA, EI 365

Onko perimätieto ja Isojärvi-valssin sanat oikeas-
sa siinä, että Isojärvessä olisi 365 saarta? On ja 
ei. Jos saareksi katsotaan saari, luoto tai pienikin 
kari, jolla on kasvillisuutta, puita tai pensaita, pe-
rimätieto lienee väärässä. Kartalta ja ilmakuvista 
tapahtuneen tarkistamattoman laskennan pe-
rusteella saaria olisi 230 kappaletta. Jos lasken-
taan hyväksytään myös kivet ja näkyvät karikot 
ilman kasvillisuutta, luku on moninkertainen.

SUURIMMAT SAARET NOIN 20 HA

Isojärven suurimman saaren tittelistä kilpailee 
kolme saarta. Kiilholman saariston yhteenkas-
vanut Lööholma-Kytöluoto-Huhtaluoto on alal-
taan 20 hehtaaria. Saman kokoluokan saari on 
Rosiluoto Vuohisalmen pohjoispuolella. Se on 
penkereellä yhdistetty mantereeseen, mutta 
saari kuitenkin. Mökkimäärältään (28 vapaa-ajan 
asuntoa) ylivoimainen Jänesluoto kilpailee kol-
mannesta sijasta.
Rosiluodossa saaren päästä päähän on käve-
lymatkaa 1340 metriä, sama on matka Lööhol-
ma-Kytöluoto-Huhtaluodossa.

VEDENALAISILLAKIN KAREILLA NIMIÄ

Isojärven veneilyreiteillä tai niiden lähistöllä ole-
via kareja on kartoitettu vuodesta 1991 alkaen. 
Samalla jokaiselle karille on annettu nimi. Usein 
nimi on annettu karin löytäjän tai ilmoittajan mu-
kaan. Näistä esimerkkeinä ovat Isohuhdankivet, 
Ulasen kari ja Intonkari. Myös läheisen saaren 
mukaan on nimetty kareja: Vehaan isokari, My-
känkivi ja Liisaluodon kari. Hammaskivi, Mum-
minkari ja Sukevan kivi ovat esimerkkejä nimistä, 
joiden takaa löytyy paikkaan liittyvä tarina.
Luettelo Isojärven merkityistä kareista ja viitoista 
löytyy veneilykartasta.

Kuva: Pekka Myllymäki
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POMARKUNJOEN JOKISUUN ALUEEN vesikasvilli-
suus lisääntyy vuosi vuodelta. Lahti madaltuu jatkuvasti 
joen tuodessa mukanaan maa-ainesta. Veneväylä kape-
nee ja käy hiljalleen veneilykelvottomaksi.
Vuoden 2018 loppukesästä veneily jokisuulla kävi mah-
dottomaksi, koska veneväylän syvyys oli pahimmillaan 
vain noin 30 cm. ”Normaalikesänä” väylän syvyys on 60 
cm, mikä riittää juuri ja juuri liu’ussa kulkevalle veneelle. 
Jokisuun alueen edellisestä ruoppauksesta on kulunut 
noin viisikymmentä vuotta.

TUNTUU SILTÄ, että mikään järven eri vaikuttajatahois-
ta ei halua ottaa jokisuun ongelman ratkaisua työlistal-
leen. 
ASIA EI OLE KIINNOSTANUT pätkääkään Pomarkun 
kuntaa. Laskuyhtiö vähät välittää. Kalatalousalueelle tai 
kalastusoikeuden haltijalle asia on kuin ilmaa. Alisenjoen 
peltojen viljelijöille ei ole avautunut se, että jatkuvasti 
mataleneva jokisuu muodostaa tulevaisuudessa tulpan, 
joka tulee osaltaan vaikuttamaan kevät- ja syystulvien 
vedenkorkeuteen. ELY-keskus ahkeroi kyllä mitä erilai-
simpien vesistöhankkeiden kanssa, mutta Pomarkun-
joen asiat eivät sitä kiinnosta. Muutamat poliisi- ja pe-
lastusviranomaiset ovat yksityisesti olleet huolestuneita 
jokisuun kehityksestä, mutta mitään virallista kannanot-
toa ei ole näkynyt. Isojärvi-Seura voisi tässä asiassa olla 
aktiivisempi…

JOKISUU TARVITSEE matalimman väyläalueen ruop-
pauksen. Ruopattavan alueen tulisi olla 100-200 metriä 
pitkä, 10 metriä leveä ja 120 cm (tasolla +34,65) syvä. 
Maa-ainesta tulisi poistettavaksi noin  1000 m3

YKSITYINEN MAANOMISTAJA on luvannut ruopat-
tavalle maa-ainekselle sijoituspaikan jokisuun läheltä. 
Koko operaatio olisi suoritettavissa muutaman päivän 

Jokisuun ongelma on 
ratkaistava

aikana ja sen haittavaikutukset veden laadulle olisivat 
ohimenevät. 

JOKISUU-ASIA ON OLLUT ESILLÄ aiemmissa Isojär-
vi-lehdissä, mutta mitään ei ole tapahtunut. Myöskään 
Pomarkun ja Siikaisten kuntapäättäjille vuonna 2017 
tehty ehdotus laaja-alaisen, Isojärven kehittämiseen pu-
reutuvan seminaarin pitämisestä ei ole herättänyt vas-
takaikua. 

LÖYTYISIKÖ TAHOA, joka ottaisi kopin vaikkapa vain 
jokisuusta ja kutsuisi koolle kaikki järven vaikuttajatahot 
ratkaisemaan vuosi vuodelta pahenevaa ongelmaa?

P.S. Isojärvi-Seura on puheenjohtaja Ilpo Nummelinin 
mukaan ottamassa jokisuun asialistalle. Hyvä niin!

PÄÄKIRJOITUS

Jukka Koskimäki  0400 532 738  
Ilkka Koskimäki  0400 592 596 
Jussi Koskimäki  0400 676 532 

- KAIKKI MAANRAKENNUSTYÖT
- SEPELIN, HIEKAN SEKÄ MULLAN MYYNTI JA KULJETUS

- RANTOJEN RUOPPAUKSET, NYT MYÖS 
PITKÄPUOMIKAIVINKONEELLA. 

Pekka Koivunen
Päätoimittaja
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TERVEISIÄ ISOJÄRVEN RANNOILTA! Otsikon sanoilla 
toivomme, että voimme suloisen suven tullessa heittää 
hyvästit ”Isolle K:lle”, joka on vaikuttanut elämäämme ja 
yhteiskuntaamme viimeiset puolitoista vuotta. Ihminen 
on laumaeläin, ja siksi sosiaalisen toiminnan rajoittami-
sella on ollut valtava vaikutus yhteiskuntamme kaikkiin 
toimintoihin. Mutta vielä viimeinen rypistys pitäisi jaksaa 
(siksi otsikko on futuurissa), olemmehan jo loppusuo-
ralla. Uskomme ja toivomme, että loppukesällä voimme 
palata normaaliin; mikä se uusi normaali sitten onkaan!

”K-VUODEN” AIKANA olen viettänyt erittäin paljon ai-
kaa mökillä, kiitos valokuidun, joka on mahdollistanut 
etätyöskentelyn. Tämä taas on mahdollistanut tutustumi-
sen ympäröivään luontoon aiempaa paremmin. Metsissä 
kierrellessäni vuoden kiertoa seuratessani erityisesti yksi 
asia on kiinnittänyt huomiotani: Ennen vanhaan tarpee-
ton tavara vietiin ”mettään” ja lasitavara ”kivenkoloon”. 
Edelleen näitä jälkiä näkyy siellä täällä metsissä. Yleensä 
nämä löydökset ovat pari-kolmekymmentä metriä tieltä 
kasassa, jossa on kaikkea mahdollista. Onneksi tämä 
tapa on katoavaa kansanperinnettä, eikä ennen vanhaan 
syntynyt jätettä niin paljon kuin näinä aikoina, kun kaikki 
tuntuu olevan yksittäispakattua.

NYKYISIN SUURIN OSA SYNTYVÄSTÄ JÄTTEESTÄ 
on oman kokemukseni perusteella muovia. Sitä syntyy 
esimerkiksi meidän kahden hengen taloudessamme 
noin yksi iso roskapussillinen viikossa. Onneksi muovi 
ei ole enää jäte, vaan se kierrätetään varsin tehokkaas-
ti. Valitettavasti kaikki muovijäte ei päädy kierrätykseen.  
Tänäkin keväänä järvestä on ongittu esimerkiksi tulvan 
tuomaa styroksia ja verkkojen naruja. Globaalissa mit-
takaavassa Isojärven muovit eivät merkitse juuri mi-
tään. Kehitysmaiden toimimaton kierrätys ja jätehuolto 
aiheuttavat valtavien muovimäärien huuhtoutumisen 
mereen. Meidän pitääkin ajatella asiaa siltä kannalta, 
mitä nuo luontoon kuulumattomat asiat voivat aiheuttaa 
Isojärvessä. Esimerkiksi verkon tai narun takertuminen 
veneen potkurin voi aiheuttaa todellisen vaaratilanteen.

JÄRVESTÄ NOSTETAAN VUOSITTAIN YLÖS VERK-
KOJA, jotka sinne on syystä tai toisesta hylätty. Vastuul-
linen kalastaja ei jätä pyydyksiä järveen, ei vaikka ne oli-
sivat jäätyneet kiinni talvella.
Vesilinnut sotkeutuvat helposti verkkoihin, mutta myös 
naruihin. Minulla on tästä omakohtaista kokemusta. 

Ankkuroin eräänä kesänä lintujen ruokintalautan järven 
pohjaan muovisella paalinarulla, kun en sillä kertaa rau-
talankaa nurkistani löytänyt. Ei kulunut viikkoakaan, kun 
yksi hanhi oli jo hirttäytynyt naruun. Oranssi paalinaru 
– tuo paholaisen keksintö – on hyvä esimerkki muovista, 
joka ei kuulu luontoon. Monta kertaa sitä on tullut kirot-
tua, kun olen lankamyttyä rullaäkeen akselin ympäriltä 
puukolla pois nirhannut!

TUON OTSIKOSSA MAINITUN TUTUN KAPPALEEN 
viimeisessä säkeistössä sanotaan: ”Maan, meren anna 
kantaa runsaasti lahjojas.” Luonto on tosiaan meille kai-
kille niin arvokas, että meidän on syytä kunnioittaa sitä. 
Ei siis jätetä järveen tai lähimetsiin mitään, mikä ei sinne 
luontaisesti kuulu!
 
NYT SUUNTAAMME KATSEEMME KESÄÄN ja toivom-
me, että pian voimme jo alkaa muistelemaan K-aikaa 
menneessä olomuodossa. Koronakurimuksen jälkeen, 
hyvät Isojärven seutukuntalaiset, voisi käyttää kulunutta 
sanontaa ”Jälleennäkemisen toivossa”!
 
TOIVOTAN TEILLE kaikille hyvää kesää ja mielekkäitä 
lukuhetkiä lehden parissa!

Jo joutuu armas aika!

Ilpo Nummelin
Puheenjohtaja, Isojärvi-Seura ry

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Metsäkonepalvelu

Yli-Anttila Oy

Satakunnassa toimiva metsäalan 
palveluja tuottava yritys. Pystymme 
tarjoamaan puunhankintaan liittyviä 

palveluja laajalla sektorilla.

www.metsakonepalveluylianttila.fi

ARS KERIMANNI-kesänäyttely 
1.-11.7.2021

Avoinna päivittäin klo 13-16

Galleria Kerimanniin pääset myös veneellä. Kerimanninrannasta 
kävelymatkaa n.500m Kivijärventielle päin. Aukioloaikojen ulko-

puolella soitathan ennen tuloasi. Galleria Kerimanni on 
muina aikoina avoinna sopimuksen mukaan.

GALLERIA KERIMANNI

Taidemaalari Sirpa Ojala 040 353 9430
Valokuvaaja Pentti Ojala 0400 635 287

FB Galleria Kerimanni
Instagram galleria_kerimanni
https://sirpa.pb.gallery
www.taiko.art/sirpaojala      

Kerimannintie 44 29630 Pomarkku

TERVETULOA!
MA-LA 7-22 SU 10-22

Palotie 2, 29600 Noormarkku, 020-7304330 

NOORMARKKU
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1. Veden pinnan hallitumpi laskeminen keväällä

Isojärvi käytännössä tyhjennetään keväällä, johtuen 
nykyisestä säännöstelyluvasta. Mikäli kesällä ei saada 
sateita, laskee veden pinta järvessä hyvin alas. Tämä 
aiheuttaa matalien lahtien nopeutuvaa umpeenkasvua. 
Järven veden laatu ja koko alueen pohjavesitilanne heik-
kenee. Alhainen vedenpinta aiheuttaa vaaraa järvellä ta-
pahtuvalle vilkkaalle veneliikenteelle. Isojärvellä noin 60 
km merkittyjä veneväyliä, saarissa on noin 200 mökkiä ja 
järvellä käy paljon kalastajia. Myös vesivoimantuotanto 
kärsii, jonka seurauksena on Lankosken voimalan käyt-
töajan lyheneminen.

Isojärvi-Seuran ehdotus on, että kesän aikaisia veden-
korkeuksia nostetaan 10-20 cm laskemalla järven veden-
pintaa hitaammin kevättulvan jälkeen. Tällöin järvessä 
olisi vesireserviä mahdollisen kuivuuden varalle.

J-PT:
Varsinais-Suomen ELY-keskus on 2000-luvun alussa 
hakenut vesilain mukaista lupaa yllä mainittuun mal-
tilliseen Isojärven vedenpinnan nostoon, mutta hank-
keelle ei myönnetty lupaa Vaasan Hallinto-oikeudessa. 
ELY-keskus, joka on vastannut Isojärven säännöstelyn 
käytännön toteuttamisesta vuodesta 2007 luvanhaltijan 
eli Isojärven laskuyhtiön kanssa tehtyyn sopimukseen 
perustuen, pyrkii toteuttamaan nykyistä vuodelta 2007 
peräisin olevaa Vaasan Hallinto-oikeuden säännöstely-
lupaa mahdollisimman hyvin vesistön eri käyttöintressit 
(virkistyskäyttö, maatalous jne.) sekä ala- ja yläpuolinen 
vesistöalue huomioiden. 

2. Kevätkuoppa

Joka talvi maaliskuun alussa veden pintaa pudotetaan 
odottamaan mahdollista kevättulvaa, joka joskus tulee ja 
joskus ei. Säännöstelylupapäätöksen lause on alun perin 
1940-luvulta, jolloin säätä ei pystytty ennustamaan eikä 
järven virkistyskäytöllä ollut mitään merkitystä. 
Varsinkin kaikki uudemmat vapaa-ajan asunnot ovat 
käytössä ympäri vuoden. Järven jäällä on todella suuri 
käyttäjäkunta talvella: Kalastajat, moottorikelkkailijat, 

Selvyyttä säännöstelyn 
problematiikkaan 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johtavan vesitalousasiantuntijan Juha-Pekka 
Triipposen vastuualueena ovat Satakunnan maakunnan alueen vesistöasiat. 
Pyysimme häneltä kommentteja Isojärvi-Seuran esiin nostamiin ongelmiin.

hiihtäjät, luistelijat, mökkeilijät, puutavaran ajajat jne. 
Yleensä jää alkaa olla vahvimmillaan helmi-maaliskuun 
vaihteessa. Nykyinen säännöstelypäätös kuitenkin ai-
heuttaa sen, että veden pintaa ruvetaan voimakkaasti 
laskemaan jo helmikuussa eli juuri siihen aikaan, kun jär-
vellä on eniten liikkujia. Tämä aiheuttaa jään ohenemista 
virtapaikoissa ja voimakasta railoutumista yllättävissä 
paikoissa. Tässä piilee todellinen vaara.

Isojärvi-Seuran ehdotus on, että kevätkuoppa poistetaan 
ja ELY-keskus ryhtyy seuraamaan Karvianjoen valu-
ma-alueen lumitilannetta ja sääennustetta. Siten pinnan 
lasku voitaisiin välttää tai ajoittaa se juuri siihen ajankoh-
taan, jolloin se pitääkin tehdä.

J-PT:
Säännöstelyluvassa helmi-maaliskuun vaihteessa ole-
vaan 30 cm:n ylärajapudotukseen on pakko varautua 
etukäteen ja kevättalven juoksutuksissa on huomioita-
va myös Merikarviajoen ja Pohjajoen jääpatotulvariskit. 
Isojärven säännöstelyluvassa on kirjaus, että ’juoksutuk-
sissa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan, 
varsinkin keväällä, kulloinenkin vesi-. lumi-, jää- ja sää-
tilanne sekä hydrologiset ennusteet’. Tämä kirjaus mah-
dollistaa kunkin kevään hydrologisen tilanteen huomioi-
misen muun muassa kevätkuopan suuruuden suhteen. 
Viime talvina on koettu toisistaan voimakkaasti poikkea-
via talvia esimerkiksi kahden viime vuoden osalta. Jär-
ven jäätilanteessa tapahtuviin muutoksiin on säännös-
telijällä vähäiset vaikutusmahdollisuudet, kun keskiössä 
on varsinkin runsaslumisina talvina varautuminen kevät-
tulvaan, jonka tarkkaa alkamisaikaa ei kovin paljon aikai-
semmin pysty ennustamaan.   

3. Juoksutus Merikarvianjokeen

Nykyisessä säännöstelyluvassa on ristiriita kesäkorkeu-
den ja minimijuoksutuksen suhteen. Toisaalta veden 
pinta ei saa laskea alle +34.50 (+34.65-15) ja toisaalta 
minimijuoksutus Merikarvianjokeen pitää olla 1,9 m3/s. 
Entä jos kumpikaan ei voi toteutua samanaikaisesti? Nyt 
ELY-keskus, joka on padonhoitaja, seuraa vain tuota mi-
nimijuoksutuspykälää. Järven pinnan korkeutta ei notee-

rata ollenkaan.
(Isojärvi-Seuran ehdotus on, että vähimmäisjuoksutusta 
Merikarvianjokeen vähennetään nykyisestä arvosta 1,5 
m3/s arvoon 1,0 m3/s patoluukkuja säätämällä, mikäli ve-
den pinta Isojärvessä on laskenut arvoon +34,50 tai sen 
alle. Tämä juoksutus hidastaisi järven kuivumista, mutta 
takaisi Merikarvianjokeen myös vettä. Ja tähän toimen-
piteeseen pitäisi ryhtyä vain poikkeuksellisen kuivina 
kesinä.
Ehdotettu väliaikainen minimijuoksutus 1,0 m3/s on 
sama, jota sovellettiin lupapäätöksessä vuoteen 2007 
saakka. Korkein hallinto-oikeus 18.6.1987, päätös nro 
2477). Ehdotettu virtaama 1,0 m3/s ei siis ole Merikar-
vianjoessa mitenkään poikkeava. Luonnontilassa ilman 
säännöstelyä joen virtaama olisi merkittävästi pienempi. 

J-PT:
Säännöstelyluvassa minimijuoksutus alapuoliseen ve-
sistöön on määräävä ja ELY-keskus pitää sitä tarkoituk-
senmukaisena alapuolisten laskujokien kannalta. Vä-
häsateisina hellekesinä, kuten 2018, haihdunta lähes 40 
km2:n kokoisen Isojärven vedenpinnasta lämpiminä au-
rinkoisina päivinä vastaa 3-5 m3/s:n poistumaa järvestä, 
joten 0,5 m3/s:n juoksutuspienennyksen merkitys järven 
kannalta on vähäinen haihduntaan verrattuna. Alapuo-
lisessa vesistössä tuolla pienennyksellä olisi kuitenkin 
suhteessa suurempi haitallinen vaikutus. Onneksi kesän 
2018 kuivuustilanteet ovat nykyisellään vielä melko har-
vinaisia poikkeusvuosia.

Pomarkunjoen jokisuu on vuosikymmenien aikana ma-
daltunut siten, että veneväylä on vähävetisinä kesinä 

kulkukelvoton (2018 syyskuun alussa matalimmillaan 30 
cm). 

Kenelle kuuluu jokisuun mahdollinen ruoppaus? 
J-PT:
Jokisuun ruoppauksen massat ylittävät vesilain lupa-
kynnyksen ja hanketta voi lähteä edistämään lupaha-
kemussuunnitelman laadinnalla taho, jonka intressissä 
ruoppaushanke on. Eli esimerkiksi  kunta, vesialueen 
osakaskunta tai muu juridinen taho. Käytännössä kaikis-
sa jokisuistoissa tapahtuu sedimentoitumista, joka vaatii 
ajoittaista ruoppaamista. 

Ympäristökeskus on viime vuosina parantanut vas-
tuualueensa jokien kalatietä. 

Mikä on Riuttansalmen ja Kurikanniskan kalateiden 
tilanne?
J-PT:
Riuttansalmen kalatien rakentamiseen on myönnetty In-
hotun vesistön järjestely-yhtiölle Etelä-Suomen aluehal-
lintoviraston lupa 7.10.2020, joka on lainvoimainen. Kala-
tie on tarkoitus rakentaa Varsinais-Suomen ELY-keskuk-
sen toimesta syksyllä 2021.

Kurikanniskan kalatien rakentamiseen on myönnetty 
Isojärven laskuyhtiölle Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton lupa 26.2.2021, joka on lainvoimainen. Kalatien ra-
kentaminen on tarkoitus toteuttaa Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen toimesta vuosien 2022-2023 aikana 
määrärahatilanteen mukaan.

Teksti Ilpo Nummelin ja Pekka Koivunen Kuva Pekka Koivunen

”Riuttansalmelle 
rakennetaan 

syksyllä kalatie, joka 
on vastaava kuin 

kuvan kalatie 
Raisiossa”

Juha-Pekka Triipponen
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Mihin seikkoihin tukeudut tehdessäsi päätöksiä Iso-
järven vedenpinnan korkeuden hallinnassa?
PM: Ensimmäiseksi pitää huomioida voimassa olevat 
lupaehdot. Seuraan vesistömalliennustetta ja
Ilmatieteen laitoksen viimeisintä sääennustetta. Järven 
reaaliaikaiseen vedenpinnan korkeuden huomioinnin 
lisäksi tukeudun jossain määrin myös omaan kokemuk-
seeni järven ja vesistön käyttäytymisessä.

Miten patoluukkuja ohjataan käytännössä?
PM: Padot ovat kaukokäytössä ja luukkujen ajot tapah-
tuvat tietokoneella.

Onko vedenpinnan seuranta päivittäistä?
PM: Veden pinnan korkeutta sekä lähtövirtaamia seu-
rataan reaaliaikaisten mittareiden avulla. Päivitysväli on 
30 minuuttia.

Onko virtaamien hallinta patoluukkuja säätämällä 
päivittäistä?
PM: Suurten virtaamien aikana se on päivittäistä, nor-
maalioloissa noin 2-3 päivän välein.

Mitkä ovat Isojärven käytännön säännöstelyn suu-
rimmat ongelmat tällä hetkellä?
PM: Karvianjoen koko vesistöstä on luotettava vesistö-
malli, samoin riittävä reaaliaikainen seuranta.
Itse säännöstelyssä en näe suuria ongelmia. Talvitulvat 
hyyteinen sekä kevättulva rajuine jäiden lähtöineen on 

aina haastava. Näissä olosuhteissa voi aiheutua vaaraa 
ihmisille ja omaisuudelle.

Mikä olisi sinun ratkaisusi Isojärven eri käyttäjäryh-
mien toivein tasapuoliseen huomioimiseen?
PM: Meidän kaikkien tulee huomioida vesistön erityis-
piirteet. Vesistön hydrologiaan ei voi vaikuttaa. Vesistön 
latvoilla ei ole suuria järviä, jotka varastoisivat vettä ja 
siten tasoittaisivat Isojärveen tulevaa virtaamaa. Sa-
moin Isojärven purkautumiskyky normaalilla kesäve-
dellä N.60  +34,65 on rajallinen. Meidän pitää ajatella 
vesistöä kokonaisuutena ja hyväksyä sen erityispiirteet. 
Henkilökohtainen käsitykseni on, että nykyinen lupaeh-
to on kaikille sidosryhmille tasapuolinen.

Saatko paljon palautetta?
PM: Palautetta tulee riittävästi. Varsinkin mökkikauden 
alussa ja veden pinnan ääripäissä. Palaute on lähes 
aina asiallista. Halutaan tietää, miten veden korkeus ke-
hittyy, samoin virtaamat.
Avoimessa datassa on vesi.fi palvelu. Siihen kannattaa 
tutustua!

Oikealla kolme patoa joiden avulla pääosin 
säännöstellään Isojärven vedenpinta. 

Patoluukut ovat kauko-ohjattuja.

Näin Isojärveä 
säännöstellään 
käytännössä
Isojärven säännöstelyluvan noudattamisen käytännön toimista päättää po-
markkulainen ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Pauli Myllymäki. Hänen 
päätöstensä perusteella patoluukkuja avataan ja suljetaan. Kysyimme Paulilta, 
mihin hän perustaa toimintansa. 

Riuttansalmi

Salmusoja

Kurikanniska

Teksti Pekka Koivunen 
Kuvat Kalle Suomi
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VERKKOSIVUJA  
Isojärvi-Seura   www.isojarviseura.fi
Isojärven 
järvipelastusyhdistys ry  http://isojarvi.meripelastus.fi/
Wikipedia   https://fi.wikipedia.org
Järvi-meriwiki   https://www.jarviwiki.fi
Ympäristökeskus  
 vesitilanne  http://wwwi2.ymparisto.fi 
 levätilanne  https://www.ymparisto.fi
 Satavesi   www.ymparisto.fi/satavesi
 yleistä   www.vesi.fi

Traficom    https://www.traficom.fi/fi/veneilijalle
Kalastussivustoja  kalastus.com
    kalamies.com
    kalapaikka.net
    kalasaalis.com

Facebook   Isojärvi-Seura
    Isojärvi-ryhmä  (184 jäsentä)

Whatsapp   Isojärven ulkoiluinfo (ryhmä täynnä)
    Isojärven kuulumiset
Signal    Isojärvi-info

Isojärvestä on saatavilla runsaasti faktatietoa. 
Wikipedia kertoo perusasiat järvestä, numeroista 
pitäville Järvi-meriwiki on aarreaitta. Isojärvi-Seu-
ran sivustolta löytyy kaikki tarpeellinen perustieto 
järvestä ja yhdistyksestä sekä linkkejä muihin 
sivustoihin. Linkit johtavat muun muassa Ympä-
ristökeskuksen vesi- ja levätilannesivustoille.
Yksittäisiä sivustoja, joissa on mainintoja ja kes-
kusteluja Isojärvestä löytyy useita. 

Avovesiuinnissa 34 ui 
maaliin
Salmusrannassa järjestetty avovesiuintitapahtuma on va-
kiinnuttanut asemansa alan harrastajien parissa. Viime 
kesänä maaliin ui 34 uimaria kolmessa kilpasarjassa. 400 
metrin pituisen Mökkisarjan voitti Venla Salo ajalla 0,13,39. 
Salmusluodon Selviytyjät-sarjan 1,2 km taittoi miehissä 
nopeimmin Mikko Siekkinen ajalla 0,23,36 ja naisissa Tii-
na Mäkelä aikaan 0,20,59. Vaativimman kahden kilometrin 
miesten sarjan paras oli Rasmus Mäkelä ajalla 0,28,18 ja 
naisten vastaavan sarjan voitti Senni Mattila aikaan 0,29,15. 
Kuluvan kesän avovesiuinti järjestetään Salmusrannassa 
lauantaina 10.7.2021 klo 11.00 alkaen. Järjestävänä seurana 
on Porin Tarmo. Tapahtumaa tukevat Pomarkun kunta, Iso-
järvi-Seura, Isojärven järvipelastusyhdistys, Pomarkun ja 
Noormarkun VPK:t ja Uudenkylän kyläyhdistys.

Tavara kulkee 
Pertin lautalla 
Isojärvellä on yhteensä 227 vapaa-ajan asuntoa saa-
rissa. Pertti Viitasen viime kesänä hankkimalla lautalla 
tavoitetaan tarvittaessa pääosa näistä mökeistä, koska 
lautan syväys on vain 30 cm. Alumiini- ja kovamuovi-
rakenteesta johtuen lautta on kevyt ja sitä voi hyväs-
sä säässä hinata pienelläkin moottoriveneellä. Lehden 
päätoimittaja testasi lautan viime kesänä tuomalla 
saaresta jätteitä ja romua mantereelle. Hän totesi sen 
oleva soiva peli. Lautan kantavuus on 2000 kg ja kan-
nen mitat 3,5 m x 6,0 m. Lautan korkeus vedenpinnasta 
lastaamattimana 50 cm. Lisätietoja saa Viitasen Pertiltä 
puh. 0500-228201.

Sirpalla ja Pentillä kesä-
näyttely heinäkuussa
Galleria Kerimannin kesänäyttely on avoinna 1.-11.7.2021 
joka päivä kello 13-16.
Ojalat toivottavat isojärveläiset ja heidän vieraansa ter-
vetulleiksi tutustumaan Sirpan monipuoliseen tuotan-
toon ja Pentin Isojärvi-aiheisiin valokuvatauluihin. Sirpa 
Ojalan mukaan näyttelyssä on tänä vuonna tuttujen 
tuotteiden lisäksi useita uutuuksia, muun muassa Po-
markku-aiheisia tyynynpäällisiä ja pyyhkeitä.
Näyttelyyn pääse autolla Kivijärventieltä ajamalla Ke-
rimannintietä 450 metriä. Veneellä saavuttaessa Ke-
rimannin rantaan on Ojaloiden kotigalleriaan matkaa 
600 metriä.

Isojärvi verkossa

Tietoa, keskusteluja, kuvia

@
WWW
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Tukikohdan 
saneeraus 
käynnistyi
Isojärven Järvipelastusyhdistys käynnisti talvella hank-
keen, jonka tarkoituksena on laajentaa ja modernisoi-
da Ranta-Kiilholman tukikohtaa. Vuodesta 2013 pysä-
köintialueen reunassa sijainnut rakennus saneerataan 
toimisto- ja neuvottelutilaksi. Kaikki operatiiviseen 
toimintaan kuuluva kalusto ja varusteet siirretään han-
kittuun merikonttiin. Konttiin tulee varasto- ja työtilo-
jen lisäksi wc.
Puheenjohtaja Mika Lähteenmäen mukaan tukikoh-
dan saneeraus saadaan valmiiksi vuoden 2022 syk-
syyn mennessä.
Saneeraus toteutetaan talkootyönä Leader-hankkee-
na. 

Kiilholman kartanoon kuuluvan, Kivilinnaksi ni-
metyn, 4.11.1929 palaneen sahan konehuoneen 
uusi elämä on alkamassa. Jyhkeä rakennus saa 
kokonaan uuden sisustan. Vain katto, kiviseinät 
ja muutamia rakenteita jäi jäljelle, kun vuosi-
kymmenten saatossa tehdyt seinäpinnat sekä 
osa lattioista ja katoista purettiin. 
Rakennukseen tulee majoitushuoneita ja juh-
latila. Sarianna Särkijärven mukaan huoneita 
tullaan vuokraamaan myös bed and break-
fast-periaatteella. Pidempiaikainenkin vuokra-
us on neuvoteltavissa.
Sariannan mukaan työ etenee omalla painol-
laan ja avajaisten tarkkaa aikataulua ei vielä voi 
määritellä. Kivilinnaa saneeraavat pomarkku-
laiset Eemeli ja Voitto Lehtonen, joilla on pitkä 
kokemus rakennusten saneerauksista.

Jos korona hiipuu

Ovi on auki 
Eteläpäässä
Siikaisjärven rannalla sijaitsevan matkailukeskus Ete-
läpään vetäjä vaihtui vuosi sitten.  
Ravintoloitsija Jeremias Grönqvistin mukaan koronan 
vaikutukset ovat haitanneet myös Eteläpään toimintaa. 

Alkaneena kesäkautena hänen tarkoituksenaan on 
kuitenkin pitää ravintola avoinna lauantaisin klo 12-02 
ja muina päivinä 12-20. Aukioloajat riippuvat mahdolli-
sista korona-rajoituksista. Ne voi tarkistaa osoitteessa 
www.etelapaa.fi

Myyttinen 
Kivilinna 
remontissa

Tuija Kärkkäinen toivottaa isojärveläiset terve-
tulleiksi A-oikeuksin varustettuun ravintolaan. 

Saneerauksen 
alkutilanne. Val-

mista kaavaillaan 
olevan syksyllä 

2021.
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Hätätilanteissa

SOITA
112

Kiirreettömissä 
tapauksissa soita 

Isojärven 
järvipelastus-
yhdistyksen 
numeroon

040 511 6332

H
APUA
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Joen rajoitus on nyt 
35 km/h
Pomarkunjoen nopeusrajoitusta nostettiin viime vuon-
na 20 kilometrillä tunnissa. Nopeusrajoitus mahdollis-
taa nyt pääosalle veneistä ajamisen plaanissa, jolloin 
rantojen eroosio on vähäisempää kuin silloin, kun 
hitaasti liikkuva vene ”kyntää” syvällä.
Nopeusrajoitusalue on 2,5 km pitkä alkaen jokisuulta 
ja päättyen puhdistamon edustalle. Veneilijöitä keho-
tetaan ajamaan joella keskiviivan oikealla puolella ja 
varomaan erityisesti vastaantulijoita joen mutkissa. 
Isojärven muut Väyläviraston rekisteröimät nopeus-
rajoitusalueet ovat Kiilholman suntissa (alueen pituus 
550 m) ja Vuohisalmessa (550 m), molemmissa 10 
km/h.

Palokunnalle 
uusi vene
Pomarkun VPK hankki viime avovesikaudeksi Norjassa 
erikoismuovista valmistetun keulaportillisen Pioner-ve-
neen.  Voimanlähteenä on 80 hevosvoiman Mercu-
ry-perämoottori varustettuna suihkuvetolaitteella. 
Aluksella oli ensimmäisenä avovesikautena neljä tehtä-
vää, joista yksi oli potilaan kuljetus saaresta.
– Tässä tehtävässä keulaportti osoitti toimivuutensa. 
Potilas saatiin paareilla veneeseen ja edelleen rannalle 
kätevästi, kertoo VPK:n puheenjohtaja Jani Valli.
– Keulaportti ja tilava kansi ovat palokunnan käytössä 
erinomaisia. Pieni syväys mahdollistaa ajamisen mata-
lassa, ja tärkeää on, että veneen valmistusmateriaali ei 
paljon kivistä kärsi. Veneen pohjamuodon ja suihkuve-
tolaitteen yhteensovittaminen vaatii vielä säätöä par-
haan tehon ja ohjattavuuden saavuttamiseksi.
Pomarkun VPK:lla on Vallin mukaan käytössään myös 
Satakunnan pelastuslaitoksen omistama Buster-alu-
miinivene. Veneistä toinen säilytetään trailerilla palo-
asemalla ja toinen venevajalla puhdistamon rannassa. 
– Palokunnan veneet ja jpy:n PV Loistokari ovat erin-
omainen kolmikko Isojärven erilaisiin pelastus- ja sam-
mutustehtäviin, päättää Jani Valli.

Sääasema 
Ranta-Kiilholmassa
Järvipelastusyhdistys hankki viime vuonna Ranta-Kiil-
holman tukikohtaan sääaseman, joka liitettiin kansain-
väliseen Weather Uunderground-asemaverkostoon. 
Vastaavia sääasemia on maailmassa jo yli 250000. Ran-
ta-Kiilholman sää on tarkistettavissa toukokuusta loka-
kuun alkuun joko älypuhelinsovelluksella tai verkkoon 
yhdistetyllä tietokoneella. Palvelu on ilmainen.
Lähimmät samaan verkostoon kuuluvat sääasemat löy-
tyvät Porista, Eurajoelta ja Isojoelta. 

Aseman mittaamat tiedot sisältävät muun muassa läm-
pötilan, tuulen suunnan ja nopeuden sekä kastepisteen 
ja ilmankosteuden. Myös viikon sääennuste on saata-
villa osoitteessa https://www.wunderground.com/ tai 
puhelimeen ladattavalla sovelluksella Weather Under-
ground.
Järvipelastusyhdistyksestä huomautetaan, että sää-
aseman tietojen tarkkuus erityisesti tuulen suunnan ja 
nopeuden suhteen on suuntaa antava eikä siten ole 
suoraan suhteutettavissa esimerkiksi aallon korkeuteen 
järvellä. 

Pomarkun jätevedet 
menevät Poriin jo 
ensi vuonna
Pomarkun jätevedet ovat pitkään olleet huolena Isojär-
ven käyttäjillä ja asukkailla. Kohta viisikymmentä vuot-
ta vanha jätevedenpudistamo olisi vaatinut  täydellisen 
remontin, eli käytännössä uuden rakentamisen. Po-
markun päättäjät päätyivät kuitenkin ratkaisuun, jossa 
jätevedet johdetaan Noormarkkuun, josta on yhteys 
Luotsimäen puhdistamoon.
Pomarkun miljoonahanke siirtoviemärin rakentamisek-
si siirtyy tänä kesänä käytännön kaivuutyöhön. Raken-
nussuunnitelmat on tehty ja rakentamisen valvoja on 
valittu. Tarjouspyyntöjen määräaika oli 14.5. Kun ura-
koitsija on valittu, pyritään rakennustyö aloittamaan 
mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että siirtoviemä-
rin rakennustyö on valmis vuoden loppuun mennessä.

Vaarallinen 
railo avautui 
Vähäselälle
Maaliskuussa Isojärvellä liikkujat yllätti noin 700 metriä 
pitkä ja useita metrejä leveä railo. Kivijärven ja Kiihol-
man välinen railo käytännössä katkaisi Vähäselän jä-
kannen. Yksi autoilija ajoi railoon. Hänet ja auto saatiin 
pelastettua. 

Railon avautumisen syyksi epäillään vedenpinnan voi-
makasta laskua. 

Isojärven Vähäselällä vastaavaa railoa ei ole havaittu 
miesmuistiin.
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Klapitäydennykset, veskin puhdistus ja paikan siistey-
destä huolehtiminen kuuluvat Juhani Jokelan tehtäviin. 
Hänellä on vierailijoista pääosin hyvää sanottavaa.
– Paikka on pysynyt siistinä, ja vain harvoin retkipai-
kan maastosta löytyy roskia. Puuceetä käytetään pal-
jon, mutta sekin on säilynyt siistinä.
Jokela toivoo hyvän tilanteen jatkuvan kävijämäärän 
kasvusta huolimatta.
– Arvioni mukaan Pirttiluodolla käy useita satoja vie-
railijoita vuosittain. Klapejakin menee jo useita motteja 
vuodessa.
Juhani Jokela huoltaa myös Ekqvistinselällä sijaitsevaa 
Huhtaluodon retkipaikkaa.

Pirttiluoto kovassa käytössä
Vähäselän ja Isoselän taitekohdassa sijaitseva Pirttiluoto on osoittautunut Iso-
järven suosituimmaksi retkipaikaksi. Saarella vierailevat niin veneilijät, melojat, 
kalastajat kuin hiihtäjät ja retkiluistelijatkin. Isojärvi-Seuran toimeksiannosta 
Pirttiluodon huoltoa hoitaa Juhani Jokela. 

– Kävijämäärä on paljon Pirttiluotoa pienempi, vaikka 
kallion päällä sijaitseva retkikohde on mitä parhain 
pistäytymis- ja auringonottopaikka.

Isojärvi-Seura teki Bonvesta Oy:n kanssa 20 vuoden 
vuokrasopimuksen Pirttiluodon, Plootuluodon ja Huh-
taluodon saarten virkistyskäytöstä. Näistä 
PIRTTILUOTO on varustukseltaan jo hyvää tasoa. 
HUHTALUODOLTA löytyy erinomainen tulentekopaik-
ka penkkeineen. 
PLOOTULUODON retkipaikan kehittäminen jatkuu 
koronaepidemian hellittäessä.

ISOJÄRVEN MUUT RETKIPAIKAT

RYHTI (Pomarkun kunta)
Vähäselän Sorviikinlahden äärellä, järven etelärannalla 
sijaitseva Ryhti on Pomarkun kunnan ylläpitämä koh-
de, jossa nuotiopaikka, pukeutumistila, pöytä ja penkit. 

KERIMANNI (Pomarkun kunta)
Vähäselän pohjoisrannalla sijaitsevaa Kerimannin 
retkipaikkaa pitää yllä Pomarkun kunta. Kerimannis-
ta löytyvät veneenlaskupaikka, puucee, katos, jossa 
pöytä ja penkit. Kerimanni on myös talvella suosittu 
hiihdon tai luistelun aloituspaikka. 

ILKANKARI (yksityinen, Isojärvi-Seura)
Ilkankari on Iso-Kaijan koillipuolella oleva pieni kallio-
luoto, jossa ei vielä ole rakenteita.

KOLKANKARI (yksityinen, Isojärvi-Seura)
Kolkankarilla on pitkä historia pistaytymispaikkana. 
Luodolta löytyy tulentekopaikka ja penkit.
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Isojärvi-Seuran julkaisema veneilykartta vuodelta 2016 
tarkentuu seuraavassa painoksessa, joka julkaistaan 
vuonna 2022. Nykyistä karttaa käytettäessä on huomioi-
tava seuraavat muutokset:

Vähäselän Hautanokan edustalle on asennettu eteläviit-
ta.

Mykkäluodon eteläpuolella sijaitseva Mykkäluodon ka-
rikko (nro 20) on merkitty erikoismerkillä, joka on karikon 
keskellä. Karikko on ”eristetty” neljällä kardinaaliviitalla, 
joiden välisen viivan sisäpuolelle ei ole syytä mennä. Ka-
rikko on laaja.

Myllyselän pohjoisosassa aivan karttaan merkityn reitin 
eteläpuolelta (kartalla olevan 19b merkinnän b-kirjaimen 
kohdalla) löytyi viime kesän luotauksen tuloksena karik-
ko, joka nimettiin löytäjän mukaan Mansikankariksi.

Siikinkarin pohjoisviitta (38) on siirretty noin 30 metriä 
pohjoiseen.

Haudanselälle johtavan reitin varrella on Lahdenjärvel-
tä/Kirkkosalmesta kohti Haudanselkää mentäessä uu-
sia portteja. Kohdassa on noudatettava erityistä varovai-
suutta kapean väylän johdosta.

Korjauksia ja 
muutoksia 
VENEILY-
KARTTAAN

www.pomar.fi

POMARKUN ASENNUSTYÖ OY
Sähkö- ja antenniasennukset.

Myymälässä vielä  poistohintaan tavaraa !

Keisarinkuja 2
29630 Pomarkku

02 541 1566
Valli 0400 593671 
Santala 0400 593672

Eemeli Lehtonen • 050 377 2624 • pomarkunrakennuspalvelu@gmail.com • Santikontie 85, 29630 Pomarkku •

Pomarkun 
rakennuspalvelu ky

  

Palotie 2
puh. 02-548 0025

avoinna ark. 9-17, la 9-14, 
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Pienillä 
luodoilla vain 
vähän nimiä
Isojärven ulkoiluinfossa viime syksynä alkanut ja Iso-
järvi-facebook-ryhmässä jatkunut, peruskartasta puut-
tuvien pienten saarten ja luotojen nimien keräys toi 15 
uutta nimeä Isojärven etelärannan luodoille läheisille 
Vähäselältä Ekqvistinselä kautta Latoluodon tasalle. 
Valtaosalla luodoista ei ole vakiintunutta nimeä.

Kätevä paikannukseen soveltuva älypuhelimen ilmainen 
karttasovellus on Karttaselain, joka on ladattavissa Ap-
pstoresta ja Google Play-kaupasta. Sovelluskaupoista on 
saatavilla myös suuri joukko muita ilmaisia appeja. 
Maksullisissa sovelluksissa on useita hyödyllisiä ominai-
suuksia, jotka ilmaisversioista puuttuvat. Ne auttavat muun 
muassa reittien suunnittelussa sekä etäisyyksien ja aluei-
den mittauksissa.

Jos käytät tietokonetta, osoitteessa karttapaikka.fi voit tu-
tustua veloituksetta Maanmittauslaitoksen maastokarttoi-
hin, ilmakuviin ja taustakarttoihin. Hakuja voit tehdä koko 
Suomesta muun muassa paikannimillä ja koordinaateilla. 
Kartalle saa näkyviin myös kiinteistörajat ja kiinteistötun-
nukset. Palvelu on kaikille avoin ja maksuton, eikä sen 
käyttö vaadi rekisteröitymistä.

Isojärvellä liikuttaessa kannattaa aina pitää mukana Iso-
järven veneilykartta, josta selviävät kulkukelpoiset väylät. 
Pimeyden, sankan sumun tai rankkasateen yllättäessä 
näkyvyys voi kadota kokonaan. Tuolloin tulee pysähtyä ja 
määrittää sijainti. Vasta kun sijainti on varmistettu, voi jat-
kaa varovasti älypuhelimen karttasovelluksen avulla.

Hätäkeskuslaitoksen 112-sovellus kannattaa ehdottomasti 
ladata puhelimeen. Hätätilanteessa sijaintisi välittyy suo-
raan hätäkeskukseen ja avun saanti nopeutuu.

UPONOR 
Umpisäiliö 5,3 m3 1700 € ja 

Harmaavesisuodatin 1450  €

Pomarkun Kukka ja Hautauspalvelu
02-5411 431

Avoinna arkisin 9-17 ja la 9-13

Pomarkun Shell
02-5411 167

HUOM! VERKKOLIPUT MYYTÄVÄNÄ.

KALASTUSLUVAT 
ISOJÄRVELLE JA 

KYNÄSJOELLE

Kysy lisätietoja 
kalastusasioista 
Reijo Viljaselta 
0400-925129

Järvellä liikkuvan tulisi aina tietää sijaintinsa. Älypuhelimien navigointisovelluk-
set eivät riitä tarkkaan paikannukseen, joska niiden pohjakartat ovat yleensä 
hyvin pelkistettyjä. Mikäli varsinaista ”plotteria” ei ole veneessä, puhelimesta 
löytyy apu.

Missä olen?

Lankosken Sähkö Oy
Puh. 02 528 8800

Myös vikailmoitukset

Vähäselältä löytyivät Kurikkaluoto, Onkikari, Mäntykari, 
Hellunkalliot Kallio-Hellun lounaispuolella ja Paskakari.

Ekqvistinselältä löytyivät Pikkuluoto ja Salmuskari.

Ison Riihisaaren pohjoispuolelta haaviin tartuivat Vähä 
Jussinkari ja Kokkokari, jossa poltettiin 70-luvulla iso 
juhanuskokko Hautalahden mökkiläisten toimesta.

Ison Riihisaaren eteläpuolella on Siltakari. Sen kautta 
on kuljetettu aikanaan lampaita kivisiltaa pitkin mante-
reelta Riihisaareen. Sillan kivetystä on edelleen jäljellä.

Jussiniemen itäpuolella on Lastumies eli Lastumiehen 

kari. Karin asukas vei 70-luvulla silppukopalla ylijäänyttä 
kutterinlastua Hautalahdesta täyttääkseen kivikkoista 
karia. Sitä kutsutaan myös Vuoren saareksi.

Latoluodon itäpuolella löytyvät Simon kari ja Veijon kari.

Kiitokset Raija Alanissille, Jarmo Aaltoselle, Sirpa Ojalal-
le, Ari-Pekka Palmulle ja Jukka Storbergille sekä muille 
ehdotuksia tehneille!

”UUSIEN” LUOTOJEN SIJAINNIT JA 
NIMET OVAT NÄHTÄVISSÄ SEURAAVASSA ISOJÄR-

VEN VENEILYKARTTASSA.

MURTOHÄLYTTIMET JA 
VALVONTAKAMERAT

▪ koteihin 
▪ toimistoihin
▪ tehdasrakennuksiin

TELEASENNUS
TAPANI VIHAKARA

(02) 278 1711
0400 592 192
tapani.vihakara@teleasennus.fi

HINAUSPALVELU 

WIDÉN
0600 02200
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Tervehdys Pomarkusta

Isojärven ystävät
Leväsjoen kylän poikana on ilo päästä kirjoittamaan Pomarkun kunnan tervehdys Isojärvi-leh-

teen. Vaikka Lahnajärvi olikin läheisyytensä takia se ”jokapäiväinen” uima- ja onkimisjärvi, oli 

Isojärvelläkin oma merkittävä osuutensa poikaviikarin elämässä. En ollut himokalastaja, mutta 

kyllä useamman kerran tuli veljien kanssa verkkoja soudettua ja uistintakin kiskottua irti Le-

väslammin ruohoista. Sorsastus samaisella lammilla kuului myös luonnollisesti maalaisnuoren 

harrastuksiin. Varsinaiselta järveltä on erityisesti jäänyt mieleen juhannuksen vietot venereitin 

varrella Kännäisten kalliosaarella. 

Isojärvi valitettavasti tunnettuudeltaan kokoaan pienempi. Osa siitä lienee sen syytä, ettei se 

ole minkään varsinaisen tien varrella, eikä se siinnä mieleen jäävänä näkymänä. Toisaalta sen 

markkinointi on kenties ollut vähän vaatimatonta. Hyvä esimerkki sen tuntemattomuudesta 

ihan paikallisen suusta tuli viime kesänä. Kankaanpääläinen tuttuni näki minut Pomarkussa 

pesäpallo-ottelun tauolla ja tuli kertomaan, kuinka oli pari päivää aiemmin käynyt ensimmäis-

tä kertaa Isojärven rannalla. Hän oli aivan ihmeissään, kuinka iso järvi oli: ”Sehän oli iso kuin 

mikä, isompi selkähän on kuin meri.” 

Pomarkku on liittynyt mukaan Kalaleaderiin, eli Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toi-

mintaryhmään. Sen työnä on toteuttaa Euroopan Meri- ja Kalatalousrahaston paikallisen ke-

hittämisen tehtävää oman strategiansa ja kansallisen toimintaohjelman mukaisesti. Toiminta 

keskittyy kalastukseen, kalankasvatukseen, jalostukseen ja kalastusmatkailuun. Tavoitteena 

Pomarkulla on saada aikaan hankkeita ja rahoitusta erityisesti Isojärven kehittämiseen. Myös 

Siikainen on liittynyt Kalaleaderiin ja luonnollisesti ajatuksena on yhdessä panostaa Isojärven 

hyväksi.

Pomarkku järjestää Siltafest-tapahtuman lauantaina 21.8. peruskorjatun kivisillan kunniaksi. 

Tilaisuus piti olla jo viime vuonna sillan avajaisina, mutta koronapandemian takia se jouduttiin 

siirtämään. Tapahtuman alussa järjestetään monitoimihallilla tilaisuus Pomarkun loma-asuk-

kaille. Siinä on mahdollisuus myös tavata kunnan poliittista- ja virkamiesjohtoa, kuulla kunnan 

suunnitelmista, antaa palautetta sekä kertoa ideoista kunnan palveluiden kehittämiseksi lo-

ma-asukkaille. Jo sitä ennen voi kunnanjohtajalle laittaa ideoita siitä, kuinka tietosuoja-ase-

tuksen (GDPR) puitteissa saataisiin onnistumaan tiedonvälitys ja vuoropuhelu kunnan ja lo-

ma-asukkaiden välillä.

Isojärven kehittäminen tulee olemaan osa Pomarkun elinvoiman kehittämistä ja kunnan mark-

kinointia. Luonto, ulkoilu, loma-asuminen, kotimaan matkailu, metsästys ja kalastus ovat nyt 

suosiossa ja sitä tulee hyödyntää. Isojärven alueen asukkaat, niin vakituiset kuin loma-asun-

non omistavat tai muuten lomailevat ovat voimavara, jota tulee hyödyntää sekä kehittämisessä 

että markkinoinnissa. Alueen hyvinvointi on meidän kaikkien etu. 

Valtaosa loma-asukkaistahan on Isojärven rannoilla, joten jo tässä: Tervetuloa 21.8. tilaisuu-

teen sekä varsinkin Siltafestiin. Iloa kesään!

Jari Rantala 

Pomarkun kunnanjohtaja
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Siikaisten kunnan tervehdys

Siikaisten kunta juhlii 150-vuotista historiaansa poikkeuksellisissa oloissa. Korona-

epidemia on siirtänyt tapahtumia syksyyn, mutta kunnan verkkosivuille olemme 

1.5.2021 – kunnan varsinaisena syntymäpäivänä – avanneet juhlasivuston, jossa tuo-

daan esiin kunnan elämää eri näkökulmista. Sivustolla on julkaistu myös teoksia, jot-

ka kertovat Siikaisista tai muutoin liittyvät Siikaisiin. 

Vanhoista asiakirjoista tosin löytyy kovin niukasti tietoa Siikaisten pitäjän mennei-

syydestä. Eräs keskiajalta peräisin oleva asiakirja kuitenkin kertoo tarinaa mouhijär-

veläisestä kalastajan pojasta nimeltään Otamo. Hän asettui asumaan kalaisan veden 

rannalle ja hänen mukaansa onkin nimetty Siikaisten vanhin kylä, Otamo. Silloisten 

kalarikkaitten vesistöjen mukaan, joista pyydettiin muun muassa runsaasti siikaa, sai 

alue nimekseen Siikainen. Isojärvi liittyy siis kiinteästi jo kunnan syntyvaiheisiin! 

Kunta juhlii myös muun muassa toteuttamalla Porin kaupunginkirjastoon heinä-elo-

kuun vaihteessa juhlavuoden näyttelyn, järjestämällä koko perheen ulkoilutapahtu-

man Haapakeitaalla kunnan Geopark-kohteessa sekä pystyttämällä kantatien varteen 

metallisen ympäristötaideteoksen yhteistyössä Satateräksen kanssa. Siikaisten Päi-

vät toteutetaan tälläkin kertaa yhdistysvoimin, tosin totutusta ajankohdasta poike-

ten vasta elokuussa, 14.8. Siikaisten Yrittäjien organisoimassa iltakonsertissa esiintyy 

muun muassa kunnan oma kasvatti Frans Harju. Mökkeilykautta kannattaa siis jatkaa 

ainakin tuonne saakka. 

Viime keväästä alkoi myös Isojärvellä selvä mökkikauppabuumi. Moni vähemmällä 

käytöllä ollut mökki vaihtoi omistajaa, minkä seurauksena teknisen toimiston puhe-

lin on soinut tiuhaan. Vasarat paukkuvat myös pitkäaikaisten vapaa-ajanasukkaiden 

tonteilla, on tehty terasseja, grillikatoksia, paljualueita ja muita viihtyvyyttä lisääviä 

elementtejä.  Remonttipuuhat ovat ehkä piristäneet myös etätyöläisten päiviä, sil-

lä totta kai vasarannaputuksen ohessa melkein ympärivuotisesti on kuvainnollisesti 

kuulunut näppäimistöjen naputusta Isojärven rannoilla. 

Työ ja vapaa-aika onkin ehkä sekoittunut aiempaa enemmän koronan myötä, mutta 

joka tapauksessa, vapaalla tai töissä, toivotan kaikille energistä ja sopivan kalaisaa 

kesää!

Viveka Lanne, 

Siikaisten kunnanjohtaja
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Jpy:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa turvallisuus-
palveluita kaikille Isojärvellä liikkuville ja siellä oleske-
leville ihmisille. Pelastustoiminnasta yhdistyksellä on 
yhteistoimintasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen 
kanssa. Hätäkeskus (112) välittää kiireelliset tehtävät 
yhdistyksen pelastusalukselle. Kiireettömät tehtävät 
tulee ilmoittaa numeroon  040-5116332. Jpy:llä on kes-
kimäärin 10 tehtävää avovesikauden aikana.

KAKSI PUHEENJOHTAJAA – KOLME ALUSTA
Yhdistyksen kymmenvuotiseen historiaan mahtuu 
kaksi puheenjohtajaa ja kolme pelastusalusta. Yhdis-
tyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Pekka 
Koivunen 2011-2016 ja nykyinen puheenjohtaja on 
Mika Lähteenmäki 2017-. 
Ensimmäisen alus AV (apuvene) Tuiska oli yhdistyksen 
käytössä 2012-2013. Tuiskan korvasi PV (pelastusvene) 
Sotka 2014-2018. Tällä hetkellä yhdistyksellä on käy-
tössään historiansa kolmas pelastusalus PV Loistokari. 
Se on Sotkan tapaan kovapohjainen ilmaponttoonialus 

ISOJÄRVEN 

JÄRVIPELASTUS YHDISTYS 
RY 10 VUOTTA
SMPS Isojärven järvipelastusyhdistyksen perustava kokous pidettiin Pomarkun 
Hakalinnassa 20.11.2011. Alusta alkaen yhdistyksen toiminnan keskiössä on ol-
lut järven turvallisuuden parantaminen yhteistyössä paikallisten viranomaisten 
kanssa. Yhdistyksen toiminta on täysin vapaaehtoista. Sen toimintaa rahoite-
taan jäsen- ja kannatusjäsenmaksuilla, varainhankinnalla ja lahjoituksilla.

(RIB). Loistokari on varustettu hyvällä navigointilait-
teistolla ja muun muassa tutkalla. Yhdistys on itse 
hankkinut alukseen nykyaikaisen viistokaikuluotaimen 
ja lämpötähystimen, minkä avulla voidaan havaita 
muun muassa veden varassa olevia henkilöitä.
Suomen Meripelastusseura luovuttaa meri- ja järvi-
pelastusyhdistysten käyttöön pelastusalukset, joiden 
ylläpidosta yhdistykset vastaavat. Meripelastusseuran 
uusimpana jäsenyhdistyksenä Isojärven jpy on ollut 
seuran aluskierrossa häntäpäässä eli yhdistyksen 
käytössä on ollut käyttöikänsä loppupuolella olevia 
aluksia. Lähitulevaisuuden jpy:n tavoitteena onkin 
hankkia yhdistyksen käyttöön ensimmäinen uusi pe-
lastusalus. Alushankkeen kokonaiskustannusarvio on 
noin 80.000€, mistä yhdistyksen omavastuu Meripe-
lastusseuralle on 15%.

KOULUTUSTA, VIITTAHUOLTOA JA LUOTAUSTA
Pääpaino jpy:n kymmenvuotisen historian ajan on ol-
lut pelastusaluksen miehistön koulutuksessa SMPS:n 

koulutusjärjestelmän mukaisesti. Miehistö harjoittelee-
kin säännöllisesti erilaisia merimiestaitoja sekä muun 
muassa ensiapua ja palonsammutusta. 
Osallistuminen Isojärvi-Seuran viitoitusjärjestelmän 
ylläpitoon on PV Loistokarin miehistölle hyvää harjoi-
tusta niin aluksen käsittelyssä kuin paikallistuntemuk-
sessakin.
Viime kesänä aloitettiin Isojärven pohjan kartoitus te-
kemällä ensimmäiset viistokaikuluotaukset. Tavoittee-
na on saada lähivuosina luodattua veneilyn kannalta 
tärkeimmät Isojärven alueet ja laatia järven pohjasta 
syvyyskartta.

MAASTOETSINTÄRYHMÄ LAAJENTAA YHDISTYK-
SEN TOIMINTAA
Vuodesta 2015 alkaen yhdistyksellä on ollut myös oma 
maastoetsintäryhmä, joka toimii osana Vapaaehtoista 
pelastuspalvelua (Vapepa). Ryhmä täydentää ja mah-
dollistaa yhä useamman henkilön aktiivisen harras-
tamisen yhdistyksessä. Maastopelastusryhmään voi 

liittyä, vaikka ei harrastaisi lainkaan veneilyä.

YRITYKSILTÄ ARVOKASTA TUKEA
Isojärven Järvipelastusyhdistyksen toiminta perustuu 
vapaaehtoisuuteen eli toimintaan osallistuvat eivät 
saa mitään korvausta työstään. Aluksen ja tukikohdan 
ylläpito ja kehittäminen vaativat kuitenkin merkittävän 
summan euroja vuosittain. Viime vuosina erityisesti 
seuraavien yritysten tuki on ollut ratkaisevan tärkeää 
yhdistyksen toiminnan varmistamiseksi: Metsäko-
nepalvelu Yli-Anttila Oy, Maanrakennus Viitanen & 
Viitanen Oy, Vesa Mäesivu Oy ja Rakennuspalvelu 
Lindholm Oy. Kiitokset edellisten lisäksi kuuluvat myös 
Isojärvi-Seuralle ja Susanna Särkijärvelle sekä yhdis-
tyksen toimintaa monin eri tavoin tukeneille.

Tule mukaan toimintaan 
www.isojarvi.meripelastus.fi
/tule-mukaan

Teksti ja kuvat Pekka Koivunen Kuvat ovat Järvipelastusyhdistyksen 
harjoituksesta kesältä 2020.
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0400-724 686 tai 0400-762 458
asennusjasaneeraus@hotmail.com

Meiltä saat kaikki rakentamisen
ja remontoinnin palvelut.

Soita ja kysy!

SASA Asennus ja 
Saneeraus Oy

Myllyselkä ja 
Ekqvistinselkä 1916

Kartan tilukset ja piirirajat on määritetty isos-
sajaossa 1804-1807. Isojärven rajat on määritet-
ty 1901-1916. 

Kartan luovutti lehden käyttöön Jukka Stor-
berg.

Välitie 4, 29900 Merikarvia, 050 569 7453

Ark. 9-18, la 9-14
www.tepepaino.fi

TEPE
Paino  Puoti

Särki 430Särki 400 Särki 410 Särki 475

Kotimaiset, turvalliset Särki veneet Tepeltä
Tee tilaus nyt niin saat veneen vielä kesäksi!

alk. 1470€ alk. 1790€ alk. 1250€ alk. 5800€

MEILTÄ MYÖS LAITURIT JA LAITURITARVIKKEET

Muoviponttooni- ja betoniponttoonilaiturit
Massiivibetonilaiturit
Laituritarvikkeet
Ratkaisut myös avaimet käteen periaatteella
Tilaa omaan rantaasi täysin ilmainen laiturikatselmus, 050-5697453

Myös Merikarvian Krookkaan asennettava iso laituri samalta valmistajalta

Paljon eri malleja!
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Hellut

Ryhti
Jokisuu

POMARKUN 
KESKUSTA
• venelaituri
• veneenlaskupaikka

NAVIGOINTIIN SOVELTUVA  veneilykartta  on saatavilla 
Isojärvi-Seuran hallituksen jäseniltä, Pomarkun ja Siikaisten 
kunnantaloilta sekä Pomarkun Kukka- ja Hautauspalvelulta 
hintaan 30 euroa.

Isojärven retkipaikat Nopeusrajoitusalue

Plootuluoto

KERIMANNI
veneenlaskupaikka
retkipaikka

ISOJÄRVIISOJÄRVI
POMARKUN-SIIKAISTEN

KERIMANNI
· veneenlaskupaikka
· retkipaikka
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Luomat eivät olleet koskaan ajatelleetkaan mökin 
hankkimista. Kun se tuli yllättäen eteen, autoilijana toi-
mivan Erkin ehdot hankittavalle mökille olivat tiukat.
– Mökin piti olla lähellä kotiamme ja sinne piti olla kuor-
ma-autolla ajettava tie.
Myös Ulla-Maijalle läheinen sijainti oli tärkeää. 
– Ostetun mökin etuja olivat kohtuukunnossa olevat ra-
kennukset, sähkö ja vesi sekä tietysti suojainen paikka.
Kauppa tehtiin vuonna 2016. Luomat avasivat heti mai-
seman järvelle ja aloittivat piha-alueen kehittämisen.
– Totta kai Erkin piti päästä kaivinkonettaan käyttä-
mään uudessa kotirannassa, muistelee Ulla-Maija hy-
myillen ensimmäisen kesän tapahtumia.  
– Kun piha- ja ranta-alueen pohjatyöt saatiin valmiik-
si, saimme rakennusluvan mökin muutostöihin. Uu-
distimme sauna- ja pesutilat. Seuraavaksi pihatöiden 
loppuun saattaminen ja myöhemmin jatkamme mökin 
sisätilojen remonttia mm. uusimalla keittiön. 
Tontilla on päärakennus, vierasmaja/varasto, kota ja 
puuliiteri/varasto.
– Rakennustöitä täällä puuhamaassa kyllä jatkossa-
kin riittää, kuvailee Erkki aloittaessaan kuudetta kesää 
mökkiläisenä.
 

Mökki kovassa käytössä
Luomien pojat käyvät mökillä ahkerasti. Vesa-Matti, 
Jussi  ja Tommi, mökkimatka ei Ulla-Maijan mukaan ole 
heille ongelma vaikka asuvat vakituisesti muualla.
– Sanotaan, että nuoriso ei halua käydä mökillä, mut-
ta se ei kyllä meidän pesueen kohdalla pidä ollenkaan 
paikkaansa. Täällä he käyvät usein, ja näin korona-aika-
na he ovat tehneet ajoittain myös etätöitä täällä. On ol-
lut hienoa huomata, että mökkille on käyttöä ja hankita 
ei ole ollut turha.
Ulla-Maijan mukaan Hirvilahden mökillä on melkein 
aina joku.
– Myös sukulaiset ja ystävät vierailevat täällä usein ja 
ovat aina tervetulleita.

Ulla-Maija on monessa mukana
Pian mökin oston jälkeen Isojärveen ihastunut Ul-
la-Maija Luoma liittyi Isojärven järvipelastusyhdistyk-

Risteily johti mökkiläisiksi  
Leväsjokiset Erkki ja Ulla-Maija Luoma ihastuivat Isojärveen, kun ystävät an-
toivat Erkille 50-vuotislahjaksi risteilyn järvellä. Risteilyn jälkeen alkoi mielessä 
muhia oman mökin etsintä ja pian onnisti. Isojärven pohjoisrannalta Hirvilah-
desta löytyi sopiva, puuhamaaksi kutsuttu kesäpaikka.

seen. Nykyään hän on yhdistyksen hallituksen jäsen ja 
osallistuu hälytysryhmän toimintaan. Lisäksi hän toimii 
yhdistyksen maastoetsintäryhmän yhdyshenkilönä. Ul-
la-Maija on myös Isojärvi-Seuran hallituksen jäsen.
– Haluan olla vaikuttamassa Isojärven kehitykseen en-
tistä turvallisemmaksi ja viihtyisemmäksi alueeksi, pe-
rustelee Ulla-Maija aktiivisuuttaan. Järvellä ja yleensä 
luonnossa liikkuminen on Ulla-Maijalle mieluinen har-
rastus. Kerran kesässä toteutetaan Isojärvellä ”Ladyt 
Laineilla” 24 h risteily Taru Hollmenin kanssa. Silloin tu-
tustumme järveen soutuveneellä sähkömoottoria apu-
voimana käyttäen. 
Ulla-Maija on pitkään ollut mukana myös Leväsjoen ky-
läyhdistyksen toiminnassa. 
– Tällä hetkellä Erkki on yhdistyksen puheenjohtaja. 
Toimintaa on korona aikana ollut vähemmän ja esi-
merkiksi Leväsjoki-päivä jouduttiin viime vuonna pe-
rumaan. Seitsemänkymmenpäisen lammaskatraan 
kasvattamisen myötä Ulla-Maija on perehtynyt myös 
paimenkoirien kasvatukseen ja jalostukseen. Luomilla 
on tänään neljä australian working kelpietä, jotka lähte-
vät mielellään mökillekin isäntäväen mukana.

Mökkiläisyyden myötä uusia harrastuksia
Ulla-Maija Luoma tunnetaan aktiivisena liikkujana ja 
luontoihmisenä. Lentopallo, pesäpallo ja suunnistus 
ovat olleet vuosia hänen lajejaan. Mökin ja ajan myö-
tä harrasteet vaihtuu ja tilalle on tullut retkiluistelu ja 
kalastaminen sekä ystävien ja sukulaisten kesken Me-
rikarvian jäähallilla syys- ja kevätkaudella joka lauantai 
pelataan jääkiekkoa. Tähänkin korona aiheutti tauon 
mutta ensisyksynä jatketaan.
– Mökin myötä olen perehtynyt erityisesti talvikalastuk-
sen saloihin, siinä hyvänä opastajana ovat olleet mök-
kinaapurit. Apua löytyy tarvittaessa ja ensimmäisen 
kerran verkot laitoin jäänalle Rusolan Ension kanssa. 
Saalistakin on tullut niin, että ystäville ja sukulaisillekin 
on kalaa riittänyt. Ja sitten voin tietysti kertoa erikoisim-
man kalastusmuistoni, joka ei ole niin sanottu kalajuttu.
Ennen kuin annetaan rouva Luomalle mahdollisuus 
kertoa erikoisimmasta kalastuskokemuksestaan, pitää 
huomauttaa, että kyseessä ei ollut Isojärvellä saatu 
saalis.
– Pyydystin hauen rantavedestä potkaisemalla sitä.
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Teksti ja kuvat Pekka Koivunen 
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Anna-Kristiina, 37, ja Mikko, 32, olivat jo pitkään haa-
veilleet saarimökistä ja nimenomaan Isojärveltä.
– Kun veneilimme syksyllä 2017 Kaijakareille näyttöön 
ja pääsimme saaren rantaan, peli oli selvä – tämän me 
ostamme, kertoo Anna-Kristiina suuren haaveen to-
teutumisesta. Nettihuutokaupasta tuli tiukka kisa, joka 
päättyi perheen kannalta onnellisesti.
– Isojärvi, oma saari, korjauskunnossa olevat raken-
nukset ja erityisesti se, että mökkimatka sujuu veneellä 
kotilaiturista Pomarkusta saareen, olivat tekijöitä, jotka 
johtivat nopeaan päätökseen ostaa juuri tämä mökki.
Välikarin ja Lounaisen Kaijakarin nimellä tunnettu saari 
on sijainniltaan erityinen. Kun aurinko on näkyvissä, se 
paistaa saareen noususta laskuun.

Kunnostus alkoi heti
Kauppa saaresta ja rakennuksista tehtiin syksyllä. Saa-
ren ja rakennusten kunnostus alkoi jo talvella. 

Kesäparatiisi 
keskellä järveä

Pomarkkulaiset Anna-Kristiina ja Mikko Rosendahl onnistuivat neljä vuotta sitten 
pakkohuutokaupassa hankkimaan saaren ja mökin Kaijakareilta keskeltä Isojärveä. 
Kaupan jälkeen kuusihenkisen perheen paratiisisaaressa on tapahtunut paljon. 

– Aloitimme moottorisahahommilla, koska saareen oli 
kasvanut näkymiä peittänyt pusikko, kertoo Mikko Ro-
sendahl jo neljättä vuotta jatkuvan projektin aloitukses-
ta.
– Tietysti sauna laitettiin uusiksi alkuvaiheessa. Mök-
kiin tehtiin pintaremontit niin sisä- kuin ulkopuolelle. 
Samalla uusittiin ikkunat ja asennettiin vuolukivitakka. 
Rakensimme myös portaat sisätiloista mökin yläker-
taan.  
Aurinkopaneelit ja tehokas sähköjärjestelmä asennet-
tiin vuonna 2019.
– Järjestelmän teho ja akuston varaus (1000 Ah) riittää 
meille hyvin tällä hetkellä. Valot, televisio, kahvinkeitin 
ja mikro voivat olla jopa samaan aikaan päällä. 
Mikon mukaan seuraavaksi laajennetaan terassia ja 
vierasmaja puretaan.
– Terassiurakka tehdään lähiaikoina, mutta tuo vieras-
majaprojekti saa odottaa jonkin aikaa. Saattaa olla, että 

jo tämän kesän aikana hankimme vedenpuhdistuslait-
teiston.

Kihlaus Isoselällä
Isojärvi on monessa mielessä Anna-Kristiinalle ja Mi-
kolle erityinen ja rakas paikka. Jo ennen mökin hankin-
taa, he veneilivät järvellä monena kesänä. Järvettömäs-
sä Kairilassa (mitä nyt pari pientä lampea, toim.huom.) 
syntynyt ja lapsuutensa elänyt Anna-Kristiina hurahti 
Isojärveen Mikon tavattuaan. Juhannuksena 2015 pari 
kihlautui – missä muualla kuin keskellä Isoselkää.
Anna-Kristiina kertoo, että Mikolle ja hänen veljilleen 
Isojärvi on ollut tuttua seutua jo lapsuudesta alkaen.
– Tuntuu siltä, että Rosendahlit ovat erityisen kiinnos-
tuneita saarielämästä. Mikon veljistä Jukalla on mökki 

Honkaluodossa ja Samilla Lööholmassa. Pojallani Erk-
ki-Jalmarilla on myös tontti Juliaanaluodossa.

Saarielämää koko kesä
Rosendahlit ovat viettäneet paljon aikaa saaressa ja 
paljon on myös tapahtunut. Saari ja sen rakennukset 
ovat alkaneet uuden omistajapariskunnan aikana elää 
uutta elämää. Mökki tulee olemaan Anna-Kristiinan ja 
Mikon mukaan tiiviissä käytössä tänäkin kesänä. Tär-
keä syy on kätevä matka kotoa saareen. 
– Tulemme kesällä saareen aina kun mahdollista. Mat-
kaa kotilaiturilta Pomarkunjoelta Kaijakareille on tasan 
11 kilometriä. Meille on suuri etu, että tavarat voidaan 
lastata suoraan veneeseen, koska sitä saarten asukkai-
den tavallista automatkaa veneelle ei ole.»

Teksti Pekka Koivunen 
Kuvat Rosendahlien kotiarkisto ja Pekka 
Koivunen
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Mikko näkee mökkimatkassa kuitenkin yh-
den ongelman.
– Jokisuun väylä madaltuu jatkuvasti. Lop-
pukesällä 2019 emme enää päässeet jokea 
pitkin veneellä järvelle. Tähän ongelmaan 
pitäisi eri tahojen löytää ratkaisu mahdol-
lisimman pian.

Vauhdikkaasta elosta saaressa pitävät 
huolta Erkki-Jalmari, 15, Roosa-Maija, 8, 
Adessa, 4, ja Niklas, 2, sekä muutaman 
kuukauden ikäinen Siperian Husky Lumi. 
Erkki-Jalmari kalastaa ja ajaa vesijetillä. 
Roosa-Maija ui omien sanojensa mukaan 
kissaa, koiraa ja myyrää. Adessa ja Niklas 
opettelevat vielä turvallista saarielämää 
vanhempien valvonnassa. 
Vanhemmat kaipaavat saarielämän lisäksi 
isojärveläisten yhteisiä tapahtumia.
– Olisi hienoa, jos Juhannusregatta ja Pos-
sujuhlat taas kokoaisivat järven asukkaita 
yhteen, toivovat Välikarin kesäparatiisin 
Anna-Kristiina ja Mikko Rosendahl. 

Hautalahden
JUKKA JA PÄIVI  

Isojärven länsiosassa sijaitseva Hautalahden tila on jo yli 35 vuotta ollut Jukka 
ja Päivi Storbergin omistuksessa. Monille isojärveläisille Hautalahti on myytti-
nen paikka jossain kaukana kapean ja vaikeakulkuisen venereitin päässä. Po-
markun keskustaan Hautalahdesta on 15 kilometrin venematka.»

Teksti Pekka Koivunen 
Kuvat Storbergien kotiarkisto ja 
Pekka Koivunen
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Nimensä aikanaan Kiilholman kartanoon kuulunut 
Hautalahti on saanut tervahaudoista, joita alueella oli 
1800-luvulla perimätiedon mukaan seitsemän. Hauta-
lahtea isännöivän Jukka Storbergin sukujuuret Hauta-
lahdessa ulottuvat vuoteen 1841.

”Hautalahden Jukka”
Jukka Storberg, joka Pirttijärven kansakoulussa tun-
nettiin nimellä ”Hautalahden Jukka”, otti tilan hoidon 
vastuulleen 24-vuotiaana vuonna 1986. Karjankasva-
tuksesta tilalla luovuttiin 1997. Viljely kuitenkin jatkuu 
edelleen noin 16 hehtaarin alalla. Päätyönään Jukka 
urakoi harvesterilla lähialueilla Satakunnassa.
– Töitä on riittänyt hyvin ja työmaat ovat olleet viime 
vuosina sopivan matkan päässä. Vapaa-aikanakin riit-
tää tekemistä. Suvun ja Hautalahden historian selvittä-
minen ottaa myös aikansa.
Jukka laulaa merikarvialaisessa Proosit-kuorossa ja 
poikkeaa toisinaan myös karaokeilloissa. Suomi-Ame-
rikka yhdistyksen hallituksen jäsenyys vie Jukalta kes-
kimäärin yhden illan kuukaudessa. Hänen työhönsä liit-
tyy luottamustoimi Satakunnan Koneyrittäjissä. Jukka 
on yhdistyksen puheenjohtaja. 

Päivillä on neuloosi töissä ja kotona
Päivi Storberg toimii vastaavana neuvojana Noormar-
kun taitokeskuksessa.
– Meillä taitokeskuksessa on aktiivista kurssitoimintaa 
ja myös materiaalimyymälä, jossa kutojien ja kurssilais-
ten lisäksi voivat asioida kaikki käsityötarvikkeista kiin-
nostuneet, kertoo Päivi, jota vaivaa kotonakin trendikäs 
kansantauti ”neuloosi”, intohimo neulomiseen.
Alun perin lavialainen Päivi (os. Nordlund) ja Hautalah-
den Jukka menivät naimisiin vuonna 1986.

– Tapasin Jukan perinteisellä Lavian Tahostenniemen 
tanssilavalla ja se oli menoa. Isojärven rannalla olen 
asunut jo 35 vuotta.

Tilalla kolme Storbergia, kaksi jo maailmalla
Tilalla asuu tänään kolme Storbergia, Päivin ja Jukan 
lisäksi Jukan äiti, Siiri, 96. Hänelle ja vuonna 1995 edes-
menneelle Reino-isännälle valmistui oma pihapirtti 
1980-luvulla.
Storbergien pojat Julle, 32, ja Juho, 30, kävivät Meri-
karvialla lukion ja lähtivät Tampereelle opiskelemaan. 
Diplomi-insinööreiksi valmistuneet pojat asuvat avo-
puolisoidensa kanssa, Julle ja Karoliina Porissa, Juho ja 
Saara Nurmijärvellä. 
Päivi ja Jukka ovat tulossa isovanhemmiksi elokuussa, 
jolloin Juhon ja Saaran lapsen on määrä syntyä.
Hautalahden Jukalle on ensimmäistä lapsenlasta odo-
tellessa tullut visainen ongelma. 
– Mikähän minusta mahtaa tulla? Vaari, pappa, tuffa, 
ukki, taata … valinnan varaa kyllä on, pohdiskelee tu-
leva isoisä.

Saarelaisten venesatama rannassa
Jo vuosikymmenien ajan Storbergien tilan ranta on toi-
minut lähisaarten asukkaiden venesatamana. Tänään 
Hautalahden laituriyhtymässä noin 30 jäsentä. Heidän 
toimestaan on laituriin johtavaa väylää parannettu vii-
me vuosina. Väylä on merkitty, mutta kapea.
Laiturin lähellä ”Rantahuoneessa” Storbergit säilyttä-
vät venettään. Toisessa päässä rakennusta veneilijät 
voivat säilyttää tavaroitaan. Venesatama on vilkkaassa 
käytössä, mutta Päivin ja Jukan mukaan pihapiirin läpi-
kulkevasta autoliikenteestä ei ole haittaa.  

Hautalahden pihapiiri talvella

Päivi ja Jukka 
Storberg
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Pitkä projekti käyntiin viime kesänä

Järven 
pohjamuodot talteen
Isojärven järvipelastusyhdistys aloitti kesällä 2020 järven pohjan kartoituk-
sen. Luotaus tapahtuu yhdistyksen hankkimalla viistokaikuluotaimella. Ta-
voitteena on saada järven keskeiset reitit ja karikot luodattua parin-kolmen 
vuoden aikana. Yhdistys aikoo julkaista pohjakartan urakan päätteeksi.

Kartoitus aloitettiin Kiilholman suntin luotauksella. Se 
osoitti, että kapeikon keskellä on metrin verran vettä ja 
pohjassa on paksu mutakerros. Kiviä on vain lähellä ran-
toja lukuunottamatta Hammaskiven tynkää (räjäytetty 
1990-luvulla), joka on noin 20 metrin päässä mantereesta 
80 cm syvyydessä.

Karikot laajempia kuin oletettiin
Siikinkarin (Vähä-Kaijan pohjoispuolella Ronttoonsellä) 
laajuus yllätti luotaajat ja johti lopulta pohjoisviitan siir-
toon muutama kymmenen metriä pohjoisemmaksi. Myös 
Pitkäkari ja sen lähistöllä oleva Kalastaja Aholan kari sekä 
Vehaan isokari olivat laajemmat kuin aiemmin on oletettu.

Pomarkunjoki on luotauksen mukaan Kylänlahdelta Joki-
suulle 3 – 6 metriä syvä. Paljon puhuttuja vanhoja uppotuk-
keja löytyi vain muutama, nekin melko syvällä.

Viime kesän suurin hyöty luotauksesta oli uuden linjauk-
sen määrittelemisessä Kirkkosalmesta kohti Haudansel-
kää. Myös Myllyselän pohjoisosassa lähellä venereittiä 
ollut ”uusi” karikko saatiin luodattua. Paikkaan asennettiin 
toistaiseksi karimerkki.

Kiire pois luodatessa
Jpy:n puheenjohtaja Mika Lähteenmäki sanoo luotauksen 
olevan rauhallisen miehistön hommaa.
– Kun veneen nopeus on enintään 7 km tunnissa, ja luodat-
tava alue joudutaan ajamaan ristiin rastiin useita kertoja 
mahdollisimman hyvän tarkkuuden varmistamiseksi, aikaa 
kuluu paljon. Totesimme parhaaksi luotausleveydeksi 30 
metriä, eli 15 metriä molemmin puolin venettä.
Lähteenmäen mukaan mittaukset tallentuvat laitteen 
muistikortille ja myös valokuvien ottaminen pohjan muo-
doista on mahdollista.
– Keskeisten reittien ja karikoiden luotaukseen menee pa-
ri-kolme vuotta. Jos veneilijä havaitsee karttaan merkityllä 
reitillä tai sen välittömässä läheisyydessä mahdollisen ka-
rikon, haluamme saada siitä tiedon ja käymme katsomas-
sa luotaimella onko karikosta vaaraa.

Uusi luotain käyttöön
Kesän 2021 luotauksia varten yhdistys on hankkinut viisto-
kaikuluotaimeen 360°- anturin.  
– Uudella anturilla luodattaessa voimme ajaa suoraan keu-
la edellä kohti karikkoa, koska saamme kuvan nyt myös 
edestä, selvittää Mika Lähteenmäki anturien eroja.
– Alkuperäinen anturi mahdollisti vain veneen alla ja sivuil-
la olevien kohteiden näkemisen. Lisäksi vene tuli olla aina 
liikkeessä, jotta sivukuvaa saatiin.
Lähteenmäen mukaan Pv Loistokari tulee liikkumaan ke-
sän aikana luotaamassa aina kun koulutettua miehistöä 
on saatavilla ja sää tuuleton. Luotaus on hyvää harjoitus-
ta miehistölle myös vaativiin vedenalalisiin etsintöihin ja 
opettaa kohteen tunnistusta pinnan alta.

Jos veneilijä havait-
see karttaan mer-

kityllä reitillä tai sen 
välittömässä lähei-

syydessä mahdollisen 
karikon, haluamme 

saada siitä tiedon ja 
käymme katsomassa 

luotaimella onko 
karikosta vaaraa”

”

”

Kuvassa Siikinkari ja pohjoisviitan 
paikka (WPO22).
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Voiko järven rantatontille rakentaa ilman, että 
alueella on rantakaavaa? 
AJ: Poikkeamislupaa hakemalla.

Miten haetaan poikkeamislupaa? 
AJ: Poikkeamislupaa haetaan, kun poiketaan kaavas-
ta tai alueella ei ole lainkaan kaavaa ja rakennetaan 
rantavyöhykkeelle uutta loma-asuntoa/omakotitaloa 
vanhan loma-asunnon/asunnon tilalle. Kun rakenta-
maton tontti on kaavoittamattomalla alueella rantavyö-
hykkeellä, niin tällöin haetaan poikkeamislupaa, kun 
siihen ollaan aikeissa rakentaa mitä tahansa raken-
nusta (loma-asunto, omakotitalo, sauna, varasto, aitta, 
kesäkeittiö, huvimaja, grillikota).

Mihin tarvitaan purkulupa? 
AJ: Se tarvitaan rakennuksen purkamiseen niin, ettei 
käsitellä uuden rakennuksen rakennuslupaa samaan 
aikaan.

Isojärvellä on kymmeniä mökkejä, jotka on raken-
nettu vuosikymmeniä sitten ilman rakennuslupaa. 
Onko näiden mökkien uusiminen mahdollista? 

AJ: Se on mahdollista kaavan mukaisesti rakennet-
taessa tai poikkeamislupaa hakemalla, mikäli alueella 
ei ole kaavaa ja rantarakennusoikeutta on emätilatar-
kastelun mukaan.

Jätevesimääräykset pähkinänkuoressa? 
AJ: Seuraavista osoitteista löytyy informaatiota jäteve-
simääräyksistä:
https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/mitenkas-ne-mo-
kin-jatevedet/
https://www.pyhajarvi-instituutti.fi/default4.asp?acti-
ve_page_id=184
https://www.eposa.fi/wp-content/uploads/2020/12/
Ymparisonsuojulumaaraykset_07102020.pdf

Lisätiedot
Tekninen johtaja 
Anne Järvenranta 
anne.jarvenranta@siikainen.fi 
044 720 1028 

Järvelle on haettu vuosien saatossa satoja raken-
nuslupia. Miten lupaa haetaan? 
AJ: Siikaisten alueella on rantaosayleiskaava ja joil-
lakin alueilla on ranta-asemakaava. Näiden kaavojen 
mukaisille tonteille haetaan rakennuslupaa. Kunnan 
nettisivuilta löytyy ohjeita ja linkkejä lomakkeisiin.

Kuka päättää luvan myöntämisestä? 
AJ: Rakennustarkastaja päättää luvan myöntämisestä.

Mitä eroa on rakennusluvalla ja toimenpideluvalla? 
AJ: Pieni rakennushanke menee toimenpideilmoituk-
sella, johon liitteeksi asemapiirros ja mahdollisesti 
luonnospohja tai selostus, mitä tekemässä sekä 
minkä kokoinen hanke on. Toimenpideilmoituksen 
rajana ranta-alueella on olemassa olevaan asuntoon/
loma-asuntoon kuuluvan tulisijattoman enintään 10 m2 
suuruisen lämmöneristämättömän talousrakennuksen 
rakentaminen.
Toimenpidelupa tarvitaan, kun suunnittelet pienempiä 
muutostöitä esimerkiksi katoksiin, kattomuutoksiin, 
sisäseinien muutoksiin, jätevesijärjestelmien raken-
tamiseen ja maalämpökaivoihin. Toimenpidelupa on 
rakennuslupaa kevyempi lupamenettely.
Rakennuslupa tarvitaan kokonaan uuden rakennuksen 
rakentamiseen tai rakennuksen laajentamiseen sekä 
rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liitty-
vissä korjaus- ja muutostöissä.
Rakennustarkastajalle kannattaa soittaa ja kysyä min-
kälaisen luvan rakennus vaatii.

Kauanko rakennusluvan saamisessa menee ja mil-
loin voi aloittaa rakentamisen? 
AJ: Mikäli rakennuslupahakemus on täydellinen ja 
hakija on suorittanut naapurien kuulemisen, niin ra-
kennusluvan saa alle kuukaudessa. Rakentamisen voi 
aloittaa, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman ja 
mahdollisesti lupapäätöksessä edellytetyt aloitusko-
kous, sijainnin merkitseminen ja aloittamisilmoitus on 
tehty.

Mikä ero on hakea lupaa kaava-alueelle tai ulko-
puolelle? 
AJ: Kaava-alueella rakennuslupa ratkaistaan kaavan 
perusteella ja kaava-alueen ulkopuolella rantavyö-
hykkeellä tarvitaan poikkeamislupa, jos ei ole ennes-
tään rakennuksia tai rakennetaan uusi loma-asunto/
omakotitalo olemassa olevan asunnon/loma-asunnon 
tilalle/lisäksi. Kaava-alueella noudatetaan kaavan 
määräyksiä ja kaava-alueen ulkopuolella noudatetaan 
kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä mm. raken-
nusoikeudesta.

Mitkä ovat yleiset määräykset? 
AJ: Kunnilla on rakennusjärjestys, jota noudatetaan, 
jos alueella ei ole kaavaa. Kaavan määräyksiä nouda-
tetaan niillä alueilla, joilla kaava on.

Selvyyttä lupaviidakkoon

Rakennuslupa, toimenpidelupa, 
toimenpideilmoitus, 
poikkeamislupa, purkulupa
Mökkien ja muiden rakennelmien rakentamiseen, korjaamiseen ja purkami-
seen tarvitaan sijaintikunnan viranomaisen lupia. Kysyimme lupa-asioista Sii-
kaisten kunnan tekniseltä johtajalta Anne Järvenrannalta. 

Teksti Pekka Koivunen 
Kuvat Pekka Koivunen ja 

kuvapankki Freepik
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Ari-Pekka, 58, asui Toejoella aina vuoteen 1985, jol-
loin hän rakensi Noormarkun keskustan kautta Ru-
danmalle, Kivirannan entisen koulun lähelle hirsita-
lon, jossa hän ja tyttärensä Annina, 12, vakituisesti 
asuvat. Onkiluoto on kuitenkin perheelle SE paikka.
Ari-Pekka Palmun isovanhemmat rantautuivat Iso-
järven eteläisimpään saareen, Onkiluotoon vuonna 
1958. Aivan mantereen kyljessä sijaitsevassa saa-
ressa Palmuilla on tänään kolme rakennusta, kaksi 
mökkiä ja varasto. Mökeistä isompi on talviasuttava. 
Sähköt saarelle vedettiin vuosituhannen vaihteessa.
– Minulle Onkiluoto on jo lapsuudesta alkaen ollut 
enemmän koti kuin Toejoki. Vietämme saaressa 
ison osan kesästä. Meidän lisäksi Tampereella asu-
va tyttäreni, Pauliina, 20, käy usein saaressa. 

VAKAVA SAIRAUSKOHTAUS MUUTTI ELÄMÄN
Ari-Pekan liikkumista rajoittaa vuonna 2011 tapah-
tunut vakava sairauskohtaus. Kaulavaltimon tukok-
sen seurauksena hänen vasen puolensa halvaantui 
siten, että vasen käsi on edelleen poissa pelistä, 
mutta rauhallinen kävely sujuu. Ennen sairastumis-
ta Ari-Pekka toimi kolmekymmentä vuotta Rajala 
Cameran Porin toimipisteen myymäläpäällikkönä ja 
valokuvaajana. 
– 1980-luvun alkupuolella kouluttauduin ammattiva-
lokuvaajaksi ja sitä kautta ajauduin Rajalaan töihin. 
Ari-Pekka asui 80-90 luvulla Onkiluodon silloisessa, 
vielä sähköttömässä mökissä miltei ympärivuoti-
sesti käyden sieltä töissä. 
– Sairastumisen jälkeen perustin erätarvikkeita tar-
joavan yrityksen. Jatkan myös jo lapsena aloitta-
maani kirjoittamista ja valokuvaamista.»

Mökkiläinen jo kolmannessa polvessa

PalmuPalmu
OnkiluodossaOnkiluodossa
Porilaisen Ari-Pekka Palmun elämässä Isojärven Onkiluoto on ollut ja on edel-
leen paikka, joka on hänelle enemmän koti kuin Toejoki tai Rudanmaa. 

Ari-Pekka Palmu ja kumppani Terttu Hermansson, 
joka työskentelee Geoparkin toiminnanjohtajana Par-
kanossa.

Teksti Pekka Koivunen
Kuvat Ari-Pekka Palmu, Terttu Hermansson 
ja Pekka Koivunen
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LUONTOMIES
Luonto on ollut Ari-Pekka Palmun elämäntapa jo pik-
kupojasta alkaen. 
– Tein muistiinpanoja luontoretkistäni jo 10-vuotiaana. 
Se oli sellaista pienen pojan pohdintaa lintuharrastuk-
sesta, metsästyksestä ja luonnonsuojelusta. Mukana 
minulla oli aina kynä ja vihko. Aikuisuuden kynnyksellä 
kirjoitin muistiinpanot puhtaaksi jo oikealla Remingto-
nilla.
Kynän ja muistiinpanovihkon lisäksi nuoren Ari-Pekan 
luontoretkillä oli mukana myös rippilahjaksi saatu ve-
näläinen Zenith-järjestelmäkamera.
– Harjoittelin Zenithillä luontokuvausta, ja jo silloin alkoi 
nykyinen tuhansien kuvien kokoelmani karttua.
Kun Ari-Pekka yhdisti kolme intohimoaan, luonnon, 
kirjoittamisen ja valokuvauksen, lopputuloksena oli 
ensimmäinen kirja. Vuonna 2020 julkaistu esikoisteos 
”Eräelämää kynällä, kameralla ja kiväärillä” kertoo mo-
nipuolisesti hänen omakohtaisista kokemuksista met-
sästyksestä, kalastuksesta ja luontovalokuvauksesta.
Ari-Pekan seuraava kirja on tulossa kauppoihin kevääl-
lä 2022.
– Tarkoitus on saada se valmiiksi ensi talvena. Siihen, 
kuten myös ensimmäiseen kirjaani, olen kirjoittanut 
myös Isojärven luonnosta. 

Kaksitoistavuotias Annina on ollut mukana isänsä kalahom-
missa  jo pienestä ja hurahti kalastukseen pari vuotta sitten 

intohimoisesti. Tähän mennessä nuoren neidin suurin kala 
on 3,5 kilon hauki saatuna Vehkan läheltä isänsä ikivanhalla, 

jarruttomalla umpikelalla.

Ari-Pekan Isojärvi
Ari-Pekka Palmulla on pääosin positiivinen kuva Isojär-
ven nykytilasta. 
– Jos muistelee omaa nuoruutta 1970-luvulla, niin ka-
lakanta, varsinkin kuhan osalta, on siihen verrattuna 
huikea. Kuha oli tuolloin melko harvinainen, vaikka se 
olikin rauhoitettu koko kesäkuun kutuajan.
Isojärven vedenkorkeuden vaihtelu ei kuitenkaan saa 
Ari-Pekalta hyvää arvosanaa. 
– Olen koko ikäni seurannut järven vedenkorkeuden 
vaihtelua ja tuntuu siltä, että homma ei ole oikein ke-
nenkään hanskassa. Kesä 2019 oli kaiken huippu. Mei-
dänkin mökiltä pääsi vain soutamalla järvelle. Ihmette-
len sitä, että juoksutukset katsotaan kalenterista.
Ari-Pekka ei muista sinilevää esiintyneet hänen nuo-
ruudessaan.
– Vaikka veden laatu on tänään melko hyvä, sinilevää 
esiintyy silti. 
Yhtä asiaa, joka ei liity suoraan ympäristöön eikä luon-
toon, Ari-Pekka kaipaa.
– Kyllä Kallion Kahviriihen kesätapahtumat jäivät mie-
leen. Olisi hienoa, jos ainakin kerran kesässä isojär-
veläiset voisivat kokoontua yhteiseen tapahtumaan. 
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Iskelmälaulaja Jaana Lammi aloit-
ti keikkailun jo lukioaikana. Kun hän 
voitti Tangokuningatar-tittelin vuonna 
1990, laulamisesta tuli hänelle päätyö. 
Rankan keikkailun vastapainoksi Jaa-
na ja hänen miehensä Kauko Uusita-
lo hankkivat Isojärveltä mökin vuon-
na 1994. 
Jaanan ja Kaukon kiinnostus Isojärveen virisi siskon 
vuokramökillä Reserviluodossa 1990-luvun alussa.
– Nuo vierailut siskon mökillä sytyttivät haaveen omas-
ta mökistä. Aloimme toteuttaa haavetta ja vuokrasim-
me Tauvo Nissiseltä vuodeksi mökin, joka kuitenkin jäi 
aika vähälle käytölle.
Pian kävi ilmi, että Isojärventien varrella kaupattiin 
pientä saunamökkiä ja keskeneräistä isompaa mökkiä 
Isojärventien varressa lähellä Honkalahtea.
– Kaupat syntyivät nopeasti ja aloimme heti viimeistel-
lä isompaa mökkiä.  

Löylyjä puulla ja sähköllä
Jaana ja Kauko saunoivat pikkumökissä vuoteen 2005, 
jolloin iso mökki koki suuren muutoksen. 
– Teimme tuolloin aika ison remontin. Sauna sähkökiu-
kaineen, suihku ja vesivessa lisäsivät mökin käytettä-
vyyttä merkittävästi. Laitoimme silloin myös jätevesijär-
jestelmän vastaamaan tiukentuneita vaatimuksia. 
Tänään pikkumökki on perheen kakkossauna puukiu-
kaineen, tai ykkössauna, miten vain. Iso mökki on tal-
viasuttava ja varustettu nykyvaatimusten mukaan, mut-
ta silti kaikki ei ole kuin Strömsössä.  

Vesiongelmia
Jaana harmittelee talousvesiongelmaa. Juomavesi kun 
on rahdattava mökille Porista.
– Kaivomme vesi on hyvin rautapitoista ja siten juoma-
kelvotonta. Toiveenamme on, että tänne Isojärventien 
varrelle vedettäisiin vesijohto.
Jaanan mielestä Isojärven vedenpinta saisi olla nykyis-
tä kesäkorkeutta hieman korkeammalla.
– Mökkimme on matalan lahden rannalla ja sinilevää 
esiintyy valitettavan usein. Näiden kahden vesiongel-
man kanssa kyllä pystyy elämään, mutta olisihan se 
hieno juttu, jos kraanasta tulisi juomakelvollista vettä ja 
uida voisi vähän syvemmässä vedessä. 

Luontoon pitää päästä
Jaana Lammi on intohimoinen luontoihminen.
– Tykkään luonnosta ja myös puutarhahommat ovat 
mieleen. Mustikassa käynti ja sienestys ovat ohjelmas-
sa aina, kun mahdollista. Liikunta- ja tukielinvaivat ovat 
hieman haitanneet puutarha- ja luontoharrastuksia, ja 

Kahden 
saunan laulava 
mökkiläinen

ne ovat vaikuttaneet myös keikkailuun, tunnustaa Jaa-
na.
Lammi-Uusitalon pariskunta veneilee, mutta ei kalasta.
– Isännällä on pulpettivene, jolla käydään silloin tällöin 
tuttujen luona. Kaupassakäynnit Pomarkussa ovat jää-
neet mieleen Pomarkunjoki kun on erilainen kokemus 
järven ranta-asukkaalle.
Kalastaminen ei ole Jaanan ja Kaukon juttu. 
– Mato-ongintaa tuli kyllä harrastettua, kun Elli-tytär 
oli pieni. Tänään Elli, 22, on sairaanhoidonopiskelija ja 
asuu Porissa. Mökillä hän on viime vuosina käynyt har-
vakseen, mutta nyt näyttää kiinnostus jälleen herää-
vän. Pitääköhän kaivaa onki esille, pohdiskelee Jaana 
hymyillen. 

”Aina väärässä paikassa”
Jaanan ja Kaukon elämässä on kolme paikkaa, joita he 
ylläpitävät. Omakotitalo Tuulikylässä Porissa, Isojärven 
mökki ja Kaukon kotitalo Siikaisten Leppijärvellä.
– Tuntuu siltä, että olemme aina väärässä paikassa, 
naurahtaa Jaana Lammi.
– Usein käy niin, että täällä mökillä huomaan, että Tuuli-
kylän kodissa pitäisi tehdä jotain, tai toisin päin. Ja Lep-
pijärvi asettaa vielä omat haasteensa.
Jaanan mukaan perheen cockerspanieli Piki, 11, pitää 
Isojärven mökkiä parhaana paikkana näistä kolmesta.

Rosvoja käynyt kaksi kertaa
Isojärveä on ajoittain vaivannut kutsumattomien vierai-
den käynnit mökeillä. Vähäselän rannalla voroille kel-
pasi vuosia sitten koko mökin irtaimisto. Lammi-Uusi-
talon menetykset ovat olleet vähäisemmät.
– Meillä käyneille hämärämiehille kelpasivat televisiot, 
kodinkoneet ja muun muassa moottorisaha ulkovaras-
tosta. Tänään meille ei kannata kuitenkaan tulla ilman 
lupaa. Olemme varautuneet, sanoo Jaana Lammi.

Korona vei keikat
Maaliskuussa 2020 Jaanan työ laulajana päättyi kuin 
seinään.
– Korona hiljensi keikkamarkkinat täysin. Asetin syksyl-
le toiveita, mutta korona pilasi syksyn ja talven, mitä nyt 
yhden keikan tein syksyllä. Suunnittelin myös 30-vuo-
tisjuhlakonsertteja, mutta kävi kuin kävi, ne jouduin pe-
rumaan.
Keikkailun lisäksi Jaana Lammi on esiintynyt menes-
tyksellisesti myös useissa kesäteattereissa viime vuo-
sina.
Jaana odottelee korona-ajan ja rajoitusten päättymistä 
ja työmahdollisuuksien avautumista uudelleen.
– Jos tulisi eteen sopivia kappaleita, voisin harkita jopa 
levyn tekemistä. Suunnitelmat ovat kuitenkin keikkai-
lussa ja näyttelemisessä, päättää Jaana Lammi-Uusita-
lo ja toivottaa hyvää kesää kaikille isojärveläisille!

Teksti ja kuvat Pekka Koivunen
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MaailmanmatkaajanMaailmanmatkaajan  

ONNELAONNELA
Kolme vuotta kestänyt mökkiprojekti edistyy, vaikka Tuomas Ruokoskella, 45, on 
parisataa matkapäivää vuodessa. Asunto Kankaanpäässä ja Onnelaksi nimet-
ty talviasuttava kesäpaikka Haudanselän reitin varrella Sundqvistin naapurissa 
ovat Tuomaksen kotimaan tukikohtia.»

Teksti ja kuvat Pekka Koivunen
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Tontin, vanhan hirsimökin ja varasto/autotallin oston 
jälkeen kului useita vuosia ennen kuin Ruokosken pro-
jekti varsinaisesti lähti liikkeelle.
– Siitä on nyt kolmisen vuotta, kun tämän uuden mö-
kin rakentaminen alkoi, kertoo Tuomas päätöksestä 
pystyttää aivan uusi rakennus tontille, ja jättää vanha 
hirsimökki odottamaan kunnostusta.
Siikaisten kuntaa Tuomas kiittää lupaprosessin help-
poudesta ja sujuvuudesta.
– Loistavaa toimintaa, siitä oli byrokratia kaukana.
 
Paketti Kuusamosta 
Hirsihuvilatyyppejä on Suomessa myynnissä satoja. 
Valintaprosessi ei tässä tapauksessa vaatinut paljoa 
pohdintaa.
– Laajasta valikoimasta Kuusamon Hirsihuvila Nuuna 
60 täytti vaatimukset ja, vaikka rakennus on vielä vii-
meistelyä vailla, se on osoittautunut oikeaksi valinnaksi. 
Pääosan rakennuksen pystytystyöstä Tuomas on teh-
nyt itse. Hän vertaa pystytystä Lego-talon rakentami-
seen.
– Hirsitalopaketti oli selväpiirteinen kokonaisuus, hyvin 
ohjeistettu ja hyvin numeroitu. Helppo homma raken-
teiden osalta.
Aivan yksin Tuomas Ruokosken ei tarvinnut taloa ra-
kentaa. 
– No, onhan tässä ollut muutama kaveri mukana ja 
erikoishommat on teetetty ammattimiehillä. Veljistäni 
Teemusta ja Tapanista on ollut paljon apua. Teemulla 
näyttää bassokitaran lisäksi oikeat työkalutkin pysyvän 
hyvin hallinnassa, hymyilee keskimmäinen veljeksistä.
Putki- ja sähkötyöt sekä pesuhuone on Tuomaksen 
mukaan tehty ammattilaisten voimin. 

Mökki kuntoon ja sitten pihatöihin
Kolme vuoden aikana projekti on uudisrakennuksen 
osalta saavuttanut viimeistelyvaiheen.
– Ikkunapielet vaativat työtä, samoin kaakelointi on 
jonkin verran kesken. Terassi valmistunee tänä kesänä. 
Piha saa vielä odottaa. Teemu on ottanut tehtäväkseen 
vanhan mökin kunnostuksen ja Tapanikin avittaa aina 
sopivan hetken tullen.
Tuomas ei halua ottaa stressiä projektista, vaan kään-
tää sen pitkän keston edukseen.
– Tästä edesmenneen appiukkoni nimeämästä Onne-
lasta on tullut minulle todellinen onnela. Työtä riittää 
tuleviksi vuosiksi, mutta se on hyvää vastapainoa jatku-
valle reissaamiselle.
Tuomas kertoo maailman hälinöiden jäävän Onnelassa 
taakse. Pääasiallisena äänenä on kaulushaikaran ään-
tely, joka ei kuitenkaan häntä häiritse. 
– Tänne tulee aina mielellään, vaikka matkaa kotoa 
Kankaanpäästä on 63 kilometriä ja ajoaika noin yksi 
tunti. Veneitäkään ei ole häiriöksi asti. Niitä on ihan mu-
kava seurata. Sanonta, että mökistä nauttii todella vain 
kaksi kertaa – kun mökki valmistuu ja kun se myydään 
– ei minun kohdallani pidä ollenkaan paikkaansa. 

Tuomas Ruokoski toivoo, että 
korona-ajan päätyttyä mökki-

läisille järjestettäisiin aiempaa 
enemmän yhteisiä tapahtumia.

KUUDEN MILJOONAN EURON 
KUORMAN KULJETTAJA
Jo viiden vuoden ajan Tuomas on kuljettanut Toyota Ga-
zoo Racing Europen ralliautoja ympäri maailmaa. Työ 
on epäsäännöllistä, välillä jopa yli kuukauden reissuja, 
ja vapaa saattaa kestää myös jopa kuukauden. Toyotan 
rallikisoja kiertävään karavaaniin kuuluu 10 rekkaa ja 
sata henkilöä sekä tietysti kuljettajat Sebastien Ogier, 
Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä. 
Matkapäiviä Tuomakselle kertyy vuosittain keskimäärin 
200. Korona-epidemian aikana matkat ovat kuitenkin 
vähentyneet merkittävästi ja aikaa on jäänyt Onnelan 
kehittämiseen aiempaa enemmän.

RUOPPAUSTYÖT ISOJÄRVELLÄ KELLUVALLA KALUSTOLLA. TILAUKSET 0503271889

Avoinna: ma 9-18, ti-pe 9-17, la 10-14

Tervetuloa
Pomarkun Apteekkiin!

TILAUSLIIKENNE 

MÄENSIVU OYMÄENSIVU OY

Tilausliikenne ja inva-kuljetukset 
0400 740 343 mari@maensivu.fi

Vanhatie 34 C
29630 Pomarkku
0400 706 870 
050 384 8669

Saarinen ja Pojat

Putkiasennukset 
Tarvikkeet
Lämpöpumput

LVI-HUOLLOT 
VUOSIKYMMENTEN 

TUOMALLA 
KOKEMUKSELLA

POMARKUSSA 
SEKÄ PORIN JA 
KANKAANPÄÄN 

ALUEELLA

Meiltä kalastuskortit, kaasupullot ja tarvikkeet.  
Autohuollosta varaosat, korjaus- ja katsastuspalvelut.

Kahviosta kesän janojuomat ja matkaeväät, jäätelöt, kahvit, pullat, leivokset ja sämpy-
lät sekä erilaiset pikkulämpimät ja makeiset. Lounas arkisin klo. 10.30 eteenpäin.

KESÄ, AURINKO JA SUOMEN KAUNIS LUONTO
–KAIKILLE JOTAKIN

Ma-Pe    5.00 – 18.00
La   7.00 – 15.00
Su  Suljettu
Tarkista aukioloajat verkkosta tai 
soittamalla numeroon 02-5411 167

Tehtaantie 4, 29630 Pomarkku
puh. 02-5411 167 , fax 02-541 1168 
shell.pomarkku@pp.inet.fi

SHELL POMARKKU
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lä kerralla oli tosiaan Vettenrannan laiturin kupeessa. 
Seurueen muut jäsenet viettivät aikaa ulkona venelai-
turin lähellä, jonne Tenhokin oli saapunut mopollansa 
Vaasan tien kupeesta, Jorin jäädessä jo Porin 
kotiinsa. Vielä oli jäljellä kaksi katiskaa. Toinen poikani 
Tero oli laskenut ne suoraan venelaiturilta veteen, mui-
den paikalla olleiden ollessa tietysti hengessä muka-
na. Laiturikatiskoista ensimmäinen näytti olevan tyhjä, 
mutta seuraavassa olikin sitten jo elämää. Teron ylös 
nostamassa katiskassa polski suurinpiirtein samaa ko-
koluokkaa oleva hauki (2,3 kg) kuin saamamme mateet 
(2,2 ja 2,3 kg). Sekin oli hyvä saalis. 
Made ja hauki olivat liikkuneet hyvin kuluneen viikon 
aikana, kun katiskat olivat vedessä. Ihan hyvä saalis.  
Me ranta-asukkaat olimme tyytyväisiä saaliiseen, jonka 
Isojärvi tällä kerralla antoi.
Seuraavaksi tietenkin alkoi jo saunan odotus olemaan 
päällimmäisenä mielessä. Oravakin naskutti pihakuu-
sessa laiturin oikessa kupeessa olevassa saaressa, jos-
sa meidän majoitus tällä kerralla oli. Katselin oravaa, ja 
totesin hiljaa itsekseni, että siinä on ainakin yksi eläin, 
jonka me tapaamme täältä talvellakin, samoin kuin 
vaeltelevan tiaisten sekaparvenkin, joka lensi meidän 
lähellemme oikealta lahden pohjukassa olevasta ranta-
metsiköstä. Bongasin parvesta kolme eri tiaislajia: tali, 
sini ja hömötiaisen. Tämä on sellainen ajan kohta vuo-
desta, että mitä nyt syksyllä nähdään ja kuullaan, niin 
ne havaitaan myös talvellakin. Kaikki alkavat olemaan 
vähitellen talvireviireillään.
Iltapäivä kului lopulta niin pitkälle, että päästiin vihdoin-
kin saunaan. Ainakin seuralaiseni Mira tykkäsi kovasti 
tästä syksyisestä saunaillasta, ja varmasti jälkikasvu-
nikin puolisoineen ja niinikään jälkikasvuineen. Siihen 
väliin mahtuu vielä Antolatkin, jotka myöskin ovat suku-
laisiani. Hienot ulkotulet siellä ainakin paloivat. Saunan 
jälkeen kun nautimme saunamakkaroista. Me samaan 
mökkiin majoittuneet olimme erittäin tyytyväisiä mök-
kiretken antiin tähän mennessä.

Sunnuntai
Aamu valkeni lopulta samanlaisena kuin lauantaikin. 
Ilma oli aivan samanlainen. Pakkaselta vältyttiin nipin 
napin. Aamu oli sen verran tunnelmallinen, että päätin 
tehdä kameran kanssa vielä pienen kierroksen lähiym-
päristössä ennen kuin lähdetään. Tilhien metallinen he-
linä saattoi minua aamuiselle kamerakävelylle. Niitä oli 
yön aikana lentänyt pihapiiriin noin 70 linnun parvi. To-
dellinen talven airut tämä pohjoisessa Lapissa pesivä 
kaunis laji. Takasin päin kävellessäni Viljasen Jussikin 
ajoi veneellä vaimonsa kanssa Jänisluodosta veneran-
taan ja suoraan trailerin päälle. Itse nostimme omam-
me ajan säästämiseksi jo lauantai-iltapäivällä. 
Ilmassa oli kaikki myöhäissyksyn elementit. Meilläkin 
alkoi kaikilla olemaan kamat pakattuna, ja kun kalatkin 
oli perattu järven rannassa, niin edessä oli sitten kotiin 
paluumatka hyvin onnistuneelta mökkiretkeltä. Laituri-
talkoot sentään olivat viikon päästä, jonka jälkeen järvi 
rauhoittui ja hiljeni lopullisesti talviaikaan.

Perjantai
Saavuimme kohtalaisen isolla porukalla Vettenrannan laiturin 
lähiympäristöön Leväsjoen puolella Isojärveä hyvissä ajoin 
perjantai-iltapäivällä viiden aikoihin. Jakaannuimme kaikki 
laiturin lähiympäristössä oleviin mökkeihin. Samaan aikaan 
rantaan saapui Viljasen Jussikin vaimonsa kanssa, samoin 
kuin alueen todellinen alkuasukas Tenho Monto kotitaloltaan 
Vaasan tien vaarrelta, aivan Kiparintien risteyksen kupeesta. 
Lisäksi tuli Vären Jori Porista perjantai-illan viettoon,  Oli oike-
astaan hyvä että he tulivat, Jori kun on lisäksi vielä ammatiltaan 
eräopas, tosin nyt jo eläkkeellä. Monton Tenho on puolestaan 
kokenut eränkävijä. Molemmat tietävät kyllä, mihin paikkaan 
ulkonuotion voi ja uskaltaa sytyttää. Viljasetkin tunsivat hy-
vin nämä molemmat ”rantojen miehet” hyvin, ja vähän aikaa 
meidän kanssa juteltuaan Viljaset suunnistivat mökillensä Jä-
nisluotoon, meidän muiden jäädessä rantaan suunnittelemaan 
illan ohjelmaa. Ainakin nokipannukahvit nuotiolla paistettujen 
bratwurstiien ja makkaroiden kera oli tiedossa sekä tietysti 
nuotiopiirin tunnelmaa.

Ilta oli syksyisen tunnelmallinen, joskin myöhäinen ajankohta 
laittoi meidät jo hyvissä ajoin siirtymään sisätiloihin. Rantamet-
säkin oli jo puhdas lehdistä samoin kuin Isojärven saaretkin, 
mikä kertoi varsin myöhäisestä ajankohdasta – syksystä. 
Seuraavana päivänä oli edessä katiskoiden kokeminen. Madet-
ta ainakin minä itse toivoin sieltä saavani. 

Lauantai
Aamu valkeni pilvisen harmaana. Näin heti, että pakkasta yöllä 
ei ole ollut. Sitten ei muuta kuin aamupalalle ja lähtö katiskoille 
Naurissaaren edustalle. Katiskat oli tarkoitus nostaa ylös täl-
lä kerralla, vapusta asti niillä oli kalastettukin. Sydänkesän ne 
ovat sentään olivat olleet kesätauolla kuivalla maalla.
Lähdimme kahdella veneellä katiskoita kohti. Kun pääsimme 
lyhyehkön venematkan jälkeen katiskoille havaitsimme, että 
ensimmäinen oli tyhjä – ei kovin mieltä nostattanut juttu. Sou-
dimme seuraavan kohdalle. Poikani Jere oli airoissa, joten minä 
sain kunnian nostaa katiskan. Koska nostin katiskaa kohtalai-
sen tyynessä säässä, näin heti, että tämä katiska ei ollut tyhjä. 
Sen sisällä oli elämää. Kun sain sen nostettua veneeseen, si-
sällä potki kaksi runsaan kahden kilon painoista madetta. Hyvä 
saalis, joka nosti mielialaakin! 
Samaan aikaan neljä laulujoutsenta lensi matalalla järven pin-
nan lähellä kohti isoa selkää äänekkäästi toitottaen. Laulujout-
senien näkeminen on aina hieno hetki.
Sitten ei muuta kuin veneillä takaisin mökkirantaan, joka täl-

Syksyinen viikonloppu Syksyinen viikonloppu 
IsojärvelläIsojärvellä

Teksti ja kuvat Ismo Vähäsavo

Ismo Vähäsavo
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Ulvilan Ravanissa syntynyt Ensio tapasi mennä, aina 
kun mahdollista, Kokemäenjoen rannassa asuneen ka-
lastajan mukaan joelle lohia saalistamaan.
– Lohet liikkuivat Kokemäenjoessa vielä 1940-luvulla 
hyvin, mutta hiljalleen joki muuttui melkein viemäriksi 
ja lohet katosivat. Nyt tilanne on siellä parantunut.
Myös Isojärven vesi- ja kalatilanne on Ensio Rusolan 
mielestä parantunut merkittävästi verrattuna 1960-lu-
kuun, mistä saakka hänellä on kokemusta järven tilasta.
– Järvi oli huonossa kunnossa ja ilmentymänä siitä 
oli valtava roskakalakanta. Tuolloin roskakalan hävit-
tämiseksi pidettiin jopa kilpailuja. Paras kalastaja oli 
muistaakseni Isoviidan Tauno, joka kesän aikana sai yh-
teensä yli 1000 kiloa särkeä ja pientä ahventa katiskalla.
Ensio kertoi itse saaneensa ”vain” 400 kilon saaliin 
kahdella katiskalla.
– Minä käytin syöttinä yleensä leivänpaloja, mutta pa-
ras syötti oli ehdottomasti vehnäjauhoista tehty pallo.
Koska kalaa tuli paljon, Ensio vei saaliin kotiin Ulvilaan 
ja hautasi sen kesantopeltoon.
– Tein vältillä vaon, laitoin kalat vakoon ja ajoin vaon 
nurin. Ketut kävivät toisinaan kaivamassa saalista pel-
losta, naurahtaa Ensio roskakalan hautausoperaatiota 
vuosikymmenten takaa.
– Tuolloin myytiin muikkuverkkolupia markan kappale 
roskakalan hävittämisen edistämiseksi. Meikäläinen 
joutui keittämään verkkoja padassa, jotta verkot saatiin 
puhtaiksi kaloista. Niin paljon niitä oli.

Kalakanta vahvistunut, muikutkaan eivät ole täysin 
hävinneet
Viimeisen kymmenen vuoden aikana Isojärven kalati-
lanne on Ension mukaan parantunut huomattavasti.
– Kuhakanta on lisääntynyt, viime syksynä sain kaksi 
yli puolimetristä kuhaa mökkilaiturin vierestä katiskalla. 
Näin matalasta vedestä en ole koskaan ennen saanut 
kuhia, saati näin isoja.  Ahven on kasvanut ja roskakala 
on käytännössä hävinnyt. Kun tulimme järvelle vuonna 
1968, kahdella muikkuverkolla sain pesovatillisen muik- 
kuja. 
Ensio sanoo Isojärven muikkukannan vaihtelevan vuo- 
sittain suuresti. Toisinaan muikku on lähes kadoksissa 
useitakin vuosia. 
– Joka syksy loka-marraskuun vaihteessa olen laskenut 

Ensio Rusola, 88, Isojärven kalakannasta:

Parempaan päin 
ollaan menossa
Vuonna 1968 Ensio Rusola osti Aulis Uusitalolta tontin Isokivenlahden rannalta 
ja alkoi rakentaa mökkiä. Samalla alkoi – tai oikeammin jatkui – hänen jo lap-
suuden mieliharrastus, kalastus. Intohimoinen sellainen.

muikkuverkkoja, ja joka vuosi on saaliiksi tullut jonkin 
verran Isojärven muikkua. Viime syksynä parhaalla ker-
ralla kolmessa verkossa oli 15 muikkua ja huonoimmal-
la kerralla kolme.
Ensio muistelee mateen tilanteen olleen 1960- ja 70-lu-
vuilla huonon.
– Tuolloin talviset madesaaliit olivat suuria, mutta ma-
tikkojen maksat olivat täynnä patteja ja kalat olivat pie- 
niä. Tänään mateet ovat terveitä. 
Ennen yleinen lahna on taantunut voimakkaasti, mutta 
sille on ilmestynyt korvaaja.
– Tilalle on tullut pasuri, jonka monet sekoittavat 
lahnaan. Sulkavaa oli 1980-luvulla paljon, se on nykyään 
hävinnyt. Siikaa oli, kun sitä istutettiin järveen, mutta 
tuo pikkusiika ei kasvanut isoksi. Sain kuitenkin kerran 
yhdeksän siikaa yhdestä verkosta, mutta siitä on jo vu-
osia.
Harvinainen harjus on uinut Ensio Rusolan verkkoon 
kahdesti.
– Siitä on jo kolmisenkymmentä vuotta. Tuolloin sain 
myös kaksi mitat täyttävää taimenta. Nykyään niitä ei 
enää esiinny. Uusina lajeina järvessä ovat nyt toutain 
ja täplärapu.

Oma lahti ja ”Kaijan nurkat”
Kalamiehet eivät yleensä paljasta parhaimpia kalapaik-
kojaan. Ensionkin vastaukset ovat melko suurpiirteisiä. 
Alue, jossa Ensio käy kalassa on pääosin Kaijanselkä.
– Vähä-, Mylly ja Ekqvistinselät ja järven luoteis- ja 
pohjoisosat ovat minulle tuntemattomia. Isokivenlahti 
ja Kaijan nurkat ovat tuttuja.
Kesällä kalastus rajoittuu katiskapyyntiin. Virveli- ja 
jigikalastus eivät ole nekään Ensiolle vieraita lajeja. 
– Verkot eivät sovellu lämpimän veden pyydyksiksi. 
Talvella taas verkoilla saa joskus liikaakin saalista.
Moni varmaan ihmettelee, minne kaikki Ension saalis- 
kalat menevät.
– Lapsille eli yhdelle pojalle ja kolmelle tyttärelle sekä 
heidän perheilleen kelpaa kala.  Itse syön kalaa päivit-
täin, ei tartte kaupasta ostaa.
Energinen Ensio Rusola on esimerkki Isojärven kalojen 
päivittäisen syönnin positiivisista vaikutuksista (toim.
huom.).
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- Kiinteistöhuolto
- Pienet remontit
- Tonttien harvennus ja puutyöt
- Mökkitalkkarityöt 
- Mökkien tarkistuskäynnit
- Tulen myös saareen

Kiinteistöhuolto ja remontointi 
Jokela

Kiilholmantie 635, 29630 Pomarkku
040-8360942  jussi.jokela@luukku.com

Mikko Helminen
LKV, KiAT 

050 053 8602
mikko.helminen@spkoti.fi

Kati Aro
KiAT

044 574 2496
kati.aro@spkoti.fi

Jani Kranni
LKV, 

045 233 0511
jani.kranni@spkoti.fi

Elina Ekko
LKV, KiAT 

040 530 4587
elina.ekko@spkoti.fi

VARAA ILMAINEN ARVIOKÄYNTI!KUKAS SE PAIKALLISET 
KODIT JA MÖKIT TUNTEE,
JOS EI TOINEN PAIKALLINEN.

Markku Hannimäki
LKV, KiAT

050 461 8851
markku.hannimaki@spkoti.fi

OTA YHTEYTTÄ
SPKOTI.FI

POMERANSSI

Vanhatie 28
29630 Pomarkku

02-5411181

Ma-Pe  8.00-21.00 
La   8.00-21.00
Su   9.00-21.00

KESÄISEEN MENOON!

TERVETULOA UUDISTUNEESEEN K-MARKET POMERANSSIIN

Pomarkun Autohuolto Oy

Pesut

Auto- ja pienkonehuollot

Renkaat ja kaasut

02-5411037
Vanhatie 1
29630 Pomarkku

Kahviosta 
herkut!

ISOJÄRVEN KALASTUSOSAKASKUNTIEN 
KALASTUSLUPIEN MYYJÄT

KIILHOLMA
Heinilä Keijo
puh. 050 360 5209
Storberg Jukka
puh. 040 063 2856

LEVÄSJOKI
Liljan lankakauppa
puh. 040 911 1066
Lankosken Köffi
puh. 02 551 4191
Ulanen Timo
puh. 0400 909 691
Virtanen Kari

puh. 050 582 3074
Mahlamäki Mikko
puh. 0400 137 378

UUSIKYLÄ
Grönholm Kauko
puh. 044 305 8062

POMARKKU
Pomarkun Kukka
puh. 02 541 1431

Shell Pomarkku
puh. 02 541 1167

Isojärven kalastusosakaskuntien 
kalastuslupien hinnat 
ja pyydyksiä koskevat määräykset 1.1.2021 alkaen
PERUSLUPA, 
jonka voi lunastaa alueella vakituisesti tai ns. kesä-
asukkaana asuva henkilö
• Hinta 30 € / vuosi, oikeuttaa:
• 5 verkkoa tai 3 luokkarysää tai 5 rapumertaa
• 3 katiskaa
• 1 uistin
• Kalakoukkulupa, 10 koukkua
• Pitkäsiimalupa, 50 koukkua
• Peruslupaan sisältyy 5 kpl pyydysmerkkejä
• Peruslupaan voi ostaa lisäluvan yhdelle uistimelle á 10 € 
/ vuosi

TURISTILUPA, 
jonka voi lunastaa henkilö, joka ei asu paikkakunnalla
• Hinta 20 € / vuosi, oikeuttaa:
• Yhteen (1) uistimeen (lisäoikeus tai vaihtoehto kalaston-
hoitomaksuun sisältyvään oikeuteen)

Pyydyksistä on päätetty seuraavaa:
• Verkon pituus on 30 m, minimi solmuväli on 50 mm, kor-
keus enintään 3 m
• Muikkuverkossa maksimi solmuväli on 19 mm
• Pyydysten etäisyys toisistaan 50 m, 5 verkkoa jata
• Luokkarysän korkeus enintään 1 m

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ:
• Lupaa lunastaessa valtion kalastonhoitomaksu pitää olla 
voimassa.
• Pyydyslupa on ruokakuntakohtainen. Lupaa ei saa luo-
vuttaa ruokakunnan ulkopuoliselle henkilölle.
• Lupa on oltava mukana pyyntitilanteessa ja on esitettävä 

kalastuksenvalvojalle.
• Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalas-
tusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää pyydyksen 
uloimman pään lippusalon yhteyteen. Merkitsemättömät 
pyydykset poistetaan kalastuksenvalvojan toimesta.
• Pyyntiin asetetut kiinteät ja seisovat pyydykset tulee va-
rustaa vähintään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulot-
tvaan lippusalkoon kiinnitetyllä vähintään 20 senttimetriä 
korkealla ja leveällä neliön muotoisella lipulla.
• Jos pyydys on asetettu pyyntiin siten, että pyydys tai jokin 
sen osa ulottuu 1,5 metriä lähemmäksi veden pintaa, lippu-
salkoon on kiinnitettävä kaksi (2) em. päällekkäistä lippua.
• Jos pyydys tai usean yhteen liitetyn pyydyksen muodos-
tama kokonaisuus on pituudeltaan yli 10 metriä, on pyy-
dykset merkittävä molemmissa päissä.
• Jos pinnan läheisyyteen asetetun pyydyksen pituus ylit-
tää 120 metriä, sen suunta on osoitettava käyttämällä vä-
hintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuvaa 
kohoa jokaista alkavaa 120 metriä kohden.
• Ethän aseta verkkojasi veneilyreitille.
• Pyydettävän kuhan minimipituus on 42 cm  

HUOM! (KALASTUSLAKI)
• Jokaisella on oikeus veloituksetta onkia ja pilkkiä.
• Jokaisella kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jo-
kaisella alle 18-vuotiaalla ja 65 vuotta täyttäneellä on oi-
keus harjoittaa viehekalastusta.
• Vapaa-ajan kalastajilla (virkistys- ja kotitarvekalastus) ei 
ole oikeutta kerrallaan käyttää verkoja, joiden yhteen las-
kettu pituus on pyynti- tai venekuntaa kohden enemmän 
kuin 240 metriä.

KALASTUKSENVALVOJAT ISOJÄRVELLÄ

Berg Jukka
puh. 0500 123 838

Hietamäki Jukka
puh. 0500 688 196

Kiviharju Teemu
puh. 0440 968 181

Mahlamäki Mikko
puh. 0400 137 378

Takanen Jukka
puh. 040 537 4320

Vitikainen Matti
puh. 050 558 4885

Ylinentalo Jani
puh. 040 526 9753
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VIISI VAIKEAA

1. Kuinka monta mökkiä (vapaa-ajan asuntoa) Isojär-
ven saarissa on peruskartan mukaan? 
a) 227 b) 306 c) 124

2. Isojärvessä on vettä noin 114 000 000 m³. Kuinka 
pitkä säiliöautojono on, jos säiliöautoon ja täysperä-
vaunuun mahtuu yhteensä 50 000 litraa vettä ja yhdis-
telmän pituus on 22 metriä? Autojen väli on 0 m.

3. Mistä Selkäluotojen länsipuolella oleva Kuoleman-
kari on saanut nimensä?

4. Erityisesti viikonloppuisin Isojärven taivaalla näkyy 
yleensä useita lentokoneiden aiheuttamia tiivistymis-
juovia. Niitä syntyy lentokoneiden pakokaasun sisäl-
tämän vesihöyryn tiivistyessä nestemäisiksi vesipisa-
roiksi sopivissa kosteus- ja lämpötilaoloissa, yleensä 
8-12 kilometrin korkeudessa.
Isojärven taivaalla on bongattavissa useita manner-
tenvälisiä lentoja. Mitä seuraavien lentoreittien koneita 
ei ole nähtävissä Isojärven taivaalla?
a) Tokio – Pariisi
b) Rooma – Reykjavik
c) Helsinki – New York
d) Seul – Frankfurt
e) Minsk – Dublin

5. Minkä luodon läheisyydessä (länsipuolella) sijaitsee 
Isojärven syvin kohta?

KAKSI SEITSEMÄSTÄ ON OIKEIN

1. Mitä seuraavista kaloista ei ole havaittu 
Isojärvellä? 
a) sulkava
b) suutari 
c) sorva
d) säyne 
e) salakka
f) särki
g) seipi

2. Mitä seuraavista eläimistä ei ole havaittu 
Isojärven alueella?
a) ahma
b) minkki
c) saukko
d) naali
e) lumikko
f) vesikko
g) majava

3. Mitä seuraavista linnuista ei ole bongattu 
Isojärvellä?
a) merimetso
b) kotka
c) isotörmäpääsky
d) muuttokyyhky
e) varpushaukka
f) laulujoutsen
g) kalasääski

TOTTA VAI TARUA?

1. Valkkioja laskee Isojärveen.
2. Ronttoo on Siikaisten kunnan alueella.
3. Vähäkiilholma on saari.
4. Kotoneva on Kotolahden rannalla.
5. Kolmosluodot on yksi saari.
6. Viluluodosta näkyy Housuluotoon.
7. Kuusiluodossa on retkipaikka.

Oikeat vastaukset löydät 
Isojärvi-Seuran nettisivuilta 
www.isojarviseura.fi.

Isojärvi-visa

SNcargo
Kansainväliset kuljetukset ja huolintapalvelut

www.sncargo.com

Suomesta maailmalle – maailmalta Suomeen

www.siikainen.fi

www.facebook.com/siikainen

150 vuotta!
Juhlavuoden kunniaksi julkaisemme 

sivuillamme toukokuun alussa materiaalia 
menneiltä vuosilta! 

Seuraa 
sinäkin!

Vesa Mäensivu Oy

Konttorilinja Oy
Pohjoispuisto 3

28100 Pori
02 641 4400

konttorilinja.fi

Seija Koirikivi 040 573 4399

Nuohouspalvelua Isojärven alueella 
40 vuoden kokemuksella

Konetuorila Oy
Harjuntie 5, 29790 Tuorila

02 551 3230

OY
RAUTA – MAATALOUS

www.konetuorila.fi

www.konetuorila.fi

Rautanet Merikarvia
Kauppatie 49, 29900 Merikarvia

02 551 0050
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Pomarkku

Seuraa Grilligurun 
vinkkejä

www.grilliguru.fi 

S-mobiilissa etuja 
JUURI SINULLE!

Palvelemme laajoin aukioloajoin ma-la 7-22, su 9-22
Vanhatie 11, 29630 Pomarkku • Puhelin 029 009 6985. Seuraa meitä myös Facebookissa.

puheenjohtaja
Ilpo Nummelin

puh. 044 554 9813

varapuheenjohtaja
Anne Liinamaa

puh. 050 346 2412

jäsen
Keijo Heinilä

puh. 050 360 5209

rahastonhoitaja
Pentti Nurmi

puh. 0400 724 532

facebook-vastaava
ja jäsenkirjuri

Risto Rosendahl
puh. 050 911 0268

jäsen
Ulla Luoma

puh. 0500 883 544

jäsen
Teemu Kiviharju
puh. 044 096 8181

jäsen
Markku Hannimäki

puh. 050 461 8851

jäsen
Juha Tommiska
puh. 040 727 5001

jäsen
Jari Salli

puh. 0400 596 152

jäsen
Pertti Viitanen

puh. 0500 228 201

Isojärvi-Seuran hallitus 2021

sihteeri
Juuso Ala-Uotila
puh. 0400 596 979

JÄSEN-
MAKSU

20 €
/VUOSI

Liity mukaan! Liity mukaan! 
      

Olemme yhdistys, jonka tehtävä on toimia IsojärvenOlemme yhdistys, jonka tehtävä on toimia Isojärven
edunvalvojana. Tämä rooli pitää sisällään mm.edunvalvojana. Tämä rooli pitää sisällään mm.
seuraavia tehtäviä:seuraavia tehtäviä:
• Järven tilasta huolehtiminen• Järven tilasta huolehtiminen
• Virkistyskäytön yleinen kehittäminen• Virkistyskäytön yleinen kehittäminen
• Veneily- ja retkeilymahdollisuuksien kehittäminen• Veneily- ja retkeilymahdollisuuksien kehittäminen
• Turvallisuuden kehittäminen• Turvallisuuden kehittäminen
• Kalastuksen kehittäminen• Kalastuksen kehittäminen
• Seuran jäsenille tapahtuva valistustoiminta.• Seuran jäsenille tapahtuva valistustoiminta.

Postimerkki

Isojärvi-Seura ry
Liisankatu 26 as. 46 
28100 Pori

Nimi

Syntymäaika

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Minulla on vapaa-ajan asunto Isojärvellä

       Kyllä  Ei 

Jos vastasin kyllä, paikan osoite:

Paikka ja pvm.

Allekirjoitus

ALUSTAVA OHJELMA

Klo 10
Suopotkupalloturnaus

Klo 12
Tilaisuus loma-asukkaille 

monitoimihallilla

Klo 12
Pomarkun Yrittäjien polkuautokilpailu 

pesäpallokentällä

Klo 14
Markkinat alkavat ja 

kojut aukeavat

Klo 14
Lapsille puuhaa touhumaassa

Klo 16
Sillalla puheita , palkintoseremoniat, 

moottorimarssi,
Kahden Tonnin Duo, Riesa, Pelle ym.

Klo 18 
Nuorten oma ohjelma ja 

musiikki jokirannassa

Klo 18
Iltaohjelma alkaa, useita eri yhtyeitä

• TANSSIMUSIIKKIA
• HENHOUSE HEROES

• RAUTALANKAYHTYE THE SPECTRE
• REMIX

Ruokakojuja, anniskelualue
ja ravintolapalvelut

PÄÄTAPAHTUMA JA MARKKINAT 
SILLAN MOLEMMIN PUOLIN

Lämpimästi
tervetuloa viihtymään!

osoitteessa osoitteessa www.isojarviseura.fi www.isojarviseura.fi 
tai täytä alla oleva lomaketai täytä alla oleva lomake
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