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Isojärvi
INFO

Suomen SUURIN

Isojärvi

SUOMESSA ON 31 jäRvEä, jOIdEN 
vIRAllINEN NIMI ON ISOjäRvI. NäISTä 
POMARKUN-SIIKAISTEN ISOjäRvI ON 
ylIvOIMAISESTI SUURIN. SEN PINTA-AlA ON 
38,8 KM² (3 882 hA), jOKA TEKEE SIITä 97. 
SUURIMMAN jäRvEN MAASSAMME.

IsOjärvI kuuluu Karvianjoen 
vesistöön. Turku-Seinäjoki-Oulu 
-linjan länsipuolella Isojärvi on 
Säkylän Pyhäjärven jälkeen 
toiseksi suurin järvi.

IsOjärvestä tekee harvinaisen 
bifurkaatio eli järvellä on kaksi 
laskujokea. Enin osa vesistä virtaa 
Merikarvianjokea pitkin Selkämereen 
ja pienempi osa Salmusojan kautta 
Poosjärveen, joka edelleen laskee 
Pohjajokea pitkin Selkämereen.

IsOjärveN pinnan korkeus 
merenpinnasta on 34,8 metriä. 
Järven syvin kohta on 9,9 metriä 
ja keskisyvyys 3,0 metriä.
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Isojärvi

PääOsaN vedestään Isojärvi saa 
Karvianjoen vesistön yläjuoksulta 
laskevasta Pomarkunjoesta. 
Isojärven pohjoisosaan laskevat 
Otamonjoki ja Leväsjoki.

IsOjärvI on pisimmillään 
venereittiä myöten mitattuna 
Pomarkunjoen suulta Kurikan-
niskan padolle 19 kilometriä. 
Leveimmillään järvi on Kaijan-
selällä, 4,6 kilometriä.

KUvA Pentti Ojala



Kesä, aurinko ja Suomen kaunis luonto, kaikille jotakin.

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

Kahviosta kesän janojuomat ja matkaeväät, tötteröt ja muut jäätelöt, kahvit, 
pullat, leivokset ja sämpylät sekä erilaiset pikkulämpimät ja makeiset.

Lounas arkisin alkaen klo 10.30.

Avoinna: 
Ma-pe   6.00 – 20.00
La   8.00 – 18.00
Su        10.00 – 16.00 PoiKeteSSASi voit MyöS veiKAtA

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

SATAKUNNAN
OSUUSKAUPPA

VUOTTA

95

Sale Pomarkku, Vanhatie 11, 
29630 Pomarkku 
puh. 02 541 1021. 
ma-la 7-21, su 9-21

Sale Siikainen, Tuorilantie 2, 
29810 Siikainen 

puh. 02 552 1485. 
ma-la 8-21, su 12-21

Noormarkku, 
Finpyyntie 10, 29600 Noormarkku 

puh. 02 625 2740
arkisin 7-21, lauantaisin 7-18, 

sunnuntaisin 12-18

Edullinen. Tuore. Helppo.

S a t a k u n n a n  O s u u s k a u p p a
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POMARKUN PÄIVÄ 9.6.2012 klo 10-15
POMARKKULAISEN  OSAAMISEN  MESSUTAPAHTUMA POMARFIN-HALLILLA!

Pomarkun Päivä-messutapahtuma lauantaina 9.6.2012 
Pomarfin Oy:n hallissa ja piha-alueella.  Messuilla esitellään 
pomarkkulaista osaamista ja yrittäjyyttä monipuolisesti 
kuntalaisille, kesäasukkaille ja kaikille Pomarkusta 
kiinnostuneille!  

Ohjelmassa on mm. 

Messut juontaa ja isännöi 

JETHRO ROSTEDT!  

Yleisöllä on messuille vapaa pääsy. 
Katso lisää www.pomarkku.fi

Tervetuloa!
POMARKUN KUNTA

60 messu-osastoa!

• Varraspossutarjoilu 1000 ensimmäiselle messuvieraalle!
• Huutokauppa: Purolehdon alueelta huutokaupataan 
   omakotitalotontti. Ei pohjahintaa!!
• Musiikkiesityksiä
• Messutunnelmaa

Rakennus- ja huoltotyöt
Ilmalämpöpumppu asennukset/huollot

Mökkitalkkari palvelut myös saariin

Puh: +358405562830 
Mail: petri.korpinen@gmail.com

VK-Yhtiöt Oy



Pistäytyjät  
kuuluvat järvelle

PääKIrjOItus
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IsOjärvI ON sivilisaatiojärvi. Ei mikään 
erämaalampi, vaan länsisuomalaisit-
tain suuri ja monimuotoinen vesialue. 
Rantaviivaa on 152 kilometriä ja mök-
kejä melkein tuhat, keskimäärin siis 
152 metrin välein. Mökit ovat kuitenkin 
keskittyneet ryppäisiin, joten vapaata 
ja asumatonta rantaviivaa on paljon. 
Suuri osa järvestä – niin vapaat ran-
nat kuin ulapat – on autiota ja tyhjää 
pääosan kesästä. 

sIvIlIsaatIOsta KertOvat mökit ja 
mökkiläiset, mutta myös vieraat 
kulkijat. Isojärvellä käy kasvava mää-
rä pistäytyjiä.  Esimerkiksi melojia, 
huviveneilijöitä, kalastajia, luontoaktii-
veja ja valokuvauksen harrastajia voi 
bongata järveltä melkein päivittäin. 
Vapaa-ajan liikkuminen yleistyy, joten 
Isojärven tulevaisuuden suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon myös pistäy-
tyjät. 

ON PareMPI kanavoida kävijöiden 
liikkumista ja aktiviteetteja kuin olla 
tekemättä mitään. Keski- ja Itä-
Suomen suurilla järvillä kävijät on huo-
mioitu ja rauhanomainen rinnakkais-
elo ”alkuasukkaiden” ja vierailijoiden 
välillä on pääosin sujuvaa.
  
tarPeeN OlIsIvat Isojärvi-opas sekä 
paperilla että netissä, opastaulut 
tärkeimmissä kohteissa, muutama 
kunnollinen veneenlaskupaikka, 
muutama yleinen pistäytymis- ja ret-
kipaikka laitureineen sekä muutama 
yleinen uimaranta. Tilaa järvellä on 
niin alkuasukkaille kuin vierailijoillekin. 

tOKI vOIMMe olla tekemättä mitään, 
mutta vierailijoita tulee siitä huoli-
matta aina vain enemmän. Siksi 
toimenpiteet Isojärven palvelujen pa-
rantamiseksi vievät kehitystä oikeaan 
suuntaan. Tilanne pysyy näin parem-
min alueen asukkaiden hallinnassa. 
Järven sivilisaatio voi hyvin ja säilyy 
järjestyksessä.

yhteiset ongelmat
IsOjärveN vedeNPINNaN korkeuden 
asettuminen kaikkia osapuolia koh-
tuullisesti tyydyttävään tasoon lienee 
lähempänä kuin koskaan. Ratkais-
tavana on kuitenkin monimuuttuja-
ongelma, joka ei missään tapauk-
sessa ole helppo.

OIKeIN ja HuOlella toteutetulla 
säännöstelyllä tilannetta voidaan 
parantaa. Samalla on tunnustettava, 
ettei luonnolle ja arvaamattomille 
sään vaihteluille voida edelleenkään 
mitään. Eri osapuolten yhteistyön pa- 
raneminen Isojärven ongelmia ratkais-
taessa on hyvä merkki.

jOs luONtO sekoittaa säännöstely-
toimet toisinaan pahan kerran, veden 
laadun suhteen luonnon merkitys on 
pieni. Laatu on pääosin kiinni ihmi-
sistä. Isojärveläisten mahdollisuudet 
vaikuttaa järven veden laatuun 
ovat pienet, sillä ratkaisevassa 
asemassa ovat yläjuoksun ihmiset. 
Pomarkkulaisten ohella kauhajokiset, 
karvialaiset, honkajokiset, kankaan-
pääläiset, lavialaiset ja siikaislaiset 
– porilaisiksi muuttuneita noormarkku-
laisiakaan unohtamatta – määräävät 
asenteillaan ja käyttäytymisellään 
millaisessa vedessä isojärveläiset uivat. 

täMä leHtI toimitetaan myös edellä 
mainittujen kuntien päättäjille, jotta 
he tietäisivät millaiseen ympäristöön 
heidän päätösvallassaan syntyvät 
päästöt lopulta päätyvät ennen jou-
tumistaan mereen. Tietojen vaihtoa 
ja yhteistyötä yläjuoksun asukkaiden 
kanssa ei saa unohtaa.

Pekka Koivunen
päätoimittaja



Kansainväliset kuljetukset ja huolinta

Tarjoamme ulkomaankuljetuksiin ja logistiikkaan optimaaliset ratkaisut ja 
toteutamme ne asiakkaidemme vaatimukset täyttävällä tavalla

PL 273 (Konepajanranta 4), 28100 Pori
puh. 02-52 98 923

e-mail: etunimi.sukunimi@sncargo.com 
tai sncargo@sncargo.com

www.sncargo.com

Oy  SNcargo  Ltd

Kommodori Amiraali

YIT Rakennus Oy 
Satakunnankatu 31, 28130 Pori 
puh. 020 433 7300 | www.yitkoti.fi  

ESITTELY JA MYYNTI 
Porin Kotiportaat Oy 
Yrjönkatu 25, 28130 Pori
puh. 02 641 1890, faksi 02 641 1891
info@kotiportaat.fi   | www.kotiportaat.fi 

Pasaasin Amiraali ja Kommodori 
– päällystötason kodit

Funktionaaliset tilaratkaisut ja laa-
dukkaat materiaalit tekevät asumi-
sesta nautinnollisen. Tasokkaaseen 
varusteluun kuuluvat mm. asuinhuo-
neiden tammilautaparketit, kostei-
den tilojen ja oman saunan lämmite-
tyt keraamiset laattalattiat ja keittiön 
modernit kodinkoneet. Nykyaikainen 
talotekniikka tuo oman lisänsä suju-
vaan arkeen aina tilavasta automaat-
tiovilla varustetusta hissistä ja ovi-
puhelimesta kaapelitelevisiojärjestel-
mään ja valmiiseen tietoliikennekaa-
pelointiin. Amiraalin ja Kommodorin 
talojen keskelle tulee taloyhtiöiden 
oma puistoalue ja autopaikat sijaitse-
vat parkkikannen alapuolella. Ensimmäisenä Riihiketoon valmistuvissa Amiraalin ja Kommo-

dorin YIT Kodeissa eletään mukavasti ilman remonttihuolia. 

Porin Amiraali
Kerrostalo | Itsenäisyydenkatu 38 a 
Arvioitu valmistuminen on 12/2012. 

Esim.   kerros  mh.  vh.   
2 h+kk+s  55,5 m2 2  55 800  186 000
2 h+k+s  59,5 m2 2 60 690  202 300
2 h+k+s 59,5 m2 5 66 960 223 200
3 h+kk+s  64,0 m2 3  68 160 227 200
3 h+k+s  76,5 m2 6 94 620 315 400
3 h+k+s 82,0 m2 4  88 800 296 000

Porin Kommodori
Kerrostalo | Presidentinpuistokatu 1
Arvioitu valmistuminen on 06/2013.

Esim.   kerros  mh.  vh.   
2 h+kk+s  55,0 m2 7  64 200  214 000
2 h+kk+s 57,5 m2 2 57 900  193 000
2 h+k+s 58,0 m2 2 58 800 196 000
3 h+k+s 64,5 m2 3 68 700 229 000
3 h+k+s 74,5 m2 3 75 900 253 000
3 h+k+s 76,5 m2 2 76 200 254 000
3 h+k+s 80,5 m2 6 92 400 308 000
4 h+k+s 97,0 m2 2 99 000 330 000
4 h+k+khh+s 114,0 m2 8 133 500 445 000
4 h+k+khh+s 124,0 m2 8 145 800 486 000

Muista palovaroitin myös mökillä, tarvittaessa häkävaroitinkin 
– huolehdi kunnossapidosta

Osoitetiedot selkeästi näkyviin 
– tien nimi ja kiinteistön numero 

Koordinaatit helpottavat paikannusta varsinkin vesillä ja saaristossa 
– palvelu osoitteesta www.112.fi 

Muista ensiapulaukun sijainti 
– tutustu sisältöön, täydennä tarvittaessa

Alkusammutusvälineet tuovat turvaa 
– sammutuspeite, käsisammutin, sankoruisku

Ennakoi ja ole huolellinen 
– tapaturmavaara ei lomaile

TURVALLISESTI MÖKILLÄ JA VESILLÄ



Yhteinen 
järvemme

PuHeeNjOHtajaN Palsta

tutustuMINeN IsOjärveeN ja isojärvi-
seuralaisiin alkoi omalla kohdallani 
70-luvun alkupuolella. Porista lähdet-
tiin liikkeelle ja puolen tunnin automat-
kan jälkeen saavuttiin Vettenrannan 
venelaituriin. Laiturilla kaikki tunsivat 
toisensa, veneitä tuli ja lähti, järvikuu-
lumiset vaihdettiin. Laiturin vieressä 
pysyvästi asuvaa vettenrannan au-
nea käytiin tervehtimässä  ja häneltä 
kuultiin, jos järvellä oli tapahtunut tai 
tapahtumassa jotain erityistä. Laiturilla 
siirryttiin tyttöystävän perheen paattiin  
ja muutaman minuutin venematkan 
jälkeen oltiin perillä Jänesluodossa. 
Venematka opetti tyypillistä Isojär-
ven veneilyä, kun kipparina toiminut 
nykyinen appiukkoni veikko Hohkuri  
kertoi, mistä kohtaa on turvallista 
ajaa. Mieleen on jäänyt lauseita  
”ajetaan näiden saarten välistä kes-
keltä, tuossa rannempana on pahoja 
kiviä” ja ”tästä kannattaa ajaa, tuolla 
on melkomoinen kari”. 

laajeMMIN IsOjärveeN päästiin tu-
tustumaan kesäisillä, perinteeksi muo-
dostuneilla veneretkillä Kurikanniskaan 
ja toiseen suuntaan Pomarkkuun. 
Näillä retkillä havaitsi, miten monimuo-
toinen vesialue Isojärvi on. Kurikan-
niskalle mentäessä reitti on osittain 
kapeata, kaunista, linturikasta väylää 
ja taas Pomarkkuun mentäessä 
reittimme kulki järven isojen vesien 
kautta eli Ronttoonselän, Kaijanselän 
ja Vähäselän kautta kohti Joensuun-
lahtea ja siitä edelleen Pomarkun-
jokea pitkin kunnan keskustaan. Mie-

leen painunut asia oli myös kaikkien 
vastaan tulijoiden ja rannalta ohitet-
tavien tervehtiminen kättä heilaut-
tamalla, vaikka kohdalle olisi sattunut 
joku tuntemattomampikin. Se tuntui 
hienolta porukkahengeltä osoittaen 
että ollaan isojärveläisiä. Tätä terveh-
timistapaa  meidän kaikkien järvellä 
liikkujien tulisi jatkaa tänäkin päivänä.

aPPIvaNHeMPIeNI sinikan ja Veikon 
mukana minä  ja vaimoni pääsimme 
myös tutustumaan Isojärvi-Seuran 
toimintaan. Opimme ymmärtämään, 
että järven hyvinvoinnin, järven 
ympäristön asukkaiden viihtymisen ja 
järvellä liikkuvien turvallisuuden eteen 
pitää tehdä töitä. Isojärvi-Seura on 
perustamisvuodestaan 1969 lähtien 
toiminut  vahvana edellä mainittu-
jen järviasioiden eteenpäin viejänä 

lukuisien yhteistyötahojensa  kanssa. 
Seuran järjestämät jäsentapahtumat 
ovat aina olleet  hienoja tilaisuuksia  
tavata muita järviasukkaita.    
Tutustuminen ja ihastuminen kaunii-
seen järveemme saivat pysyvämmän 
muodon, kun 80-luvulla hankimme 
vaimon kanssa oman mökin Sauna-
niemestä, järven Siikaisten kunnan 
puoleisesta osasta. Olemme kulu-
neiden vuosien aikana lapsiemme 
kanssa nauttineet  Isojärvestä, sen 
ympäröivän luonnon monista rikkauk-
sista eri vuoden aikoina sekä erityisesti 
isojärviseuralaisista, joihin olemme 
vuosien varrella tutustuneet.

tässä leHdessä kerrotaan Isojärven 
historiasta, nykypäivästä ja lähiajan 
näköpiirissä olevista asioista. Mitä 
tahansa tulevaisuus tuo eteemme, 
Isojärvi-Seura tulee tekemään työtä 
järvemme hyväksi ja toimimaan 
järvemme hyvinvoinnin edistämiseksi.
Jos et vielä ole Isojärvi-Seuran jäsen, 
voit nyt halutessasi helposti liittyä 
jäseneksi postittamalla tästä lehdestä 
löytyvän jäseneksiliittymiskaavakkeen 
tai täyttämällä sen yhdistyksen verk-
kosivuilla, osoitteessa:  
www.isojarviseura.fi

NautItaaN kauniista Isojärvestämme!

Hannu Hakamäki
puheenjohtaja, Isojärvi-Seura ry
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P omarkussa Isojärven alueella on noin 600 vapaa-ajan 
asuntoa, Siikaisissa noin 350. Suurin osa mökkiläisistä 
tulee Porin seudulta. Molempien kuntien alkuasukkaat 
ovat vähemmistönä mökkiläisten joukossa. 

Pomarkun ja Siikaisten kunnat eivät kuitenkaan ole olleet täysin 
passiivisia Isojärven kehittämisessä. Molemmat kunnat ovat ol-

leet mukana useissa Karvi-
anjoen vesistöön liittyvissä 
hankkeissa. Näistä hank-
keista on kunnanjohtajien 
mukaan saatu tärkeää 
perustietoa vesistöstä.

– Seuraava vaihe olisikin 
konkreettiset toimenpiteet, 
sanoo Pomarkun kunnan-
johtaja Eero Mattsson.

Esimerkkinä Siikaisten 
kunnanjohtaja Päivi Ran-
tanen mainitsee muutaman 
yleiseen käyttöön tarkoite-
tun rantautumispaikan ja 
retkikohteen rakentamisen.

– Tällaiseen hankkeeseen olisi mahdollista saada myös ulkopu-
olista rahoitusta. Ongelmana näissä on kuitenkin rakennettujen 
kohteiden ylläpito, selvittää Rantanen.

– Ne tarvitsevat huoltamista ja korjaamista. Jätehuolto ja 
muut asiat on myös hoidettava.

järvellä ei-niin-sopuisa historia
Isojärven historiaa ovat vuosikymmenien ajan sävyttäneet 
erimielisyydet lähinnä vedenpinnan korkeudesta. 

– Käsittääkseni vedenpinnan nimelliskorkeus ei ole ollut se 
suurin ongelma, vaan vedenpinnan suuret vaihtelut. Luonto 
asettaa suuria vaatimuksia säännöstelyn käytännön hoitamiselle, 
toteaa Eero Mattsson.

– Pomarkun päättäjien suhtautuminen on ollut pidättyväistä 
takavuosien riitojen vuoksi. On pelätty, että astutaan jonkun 
varpaille. Nyt, kun keskusteluvälit ovat parantuneet, alkaa näkyä 
jo yhteneviäkin mielipiteitä.

– Viime vuosien aikana meillä Siikaisissa ei ole tullut esiin 
mitään suurempaa erimielisyyttä. Veden korkeudesta on tietysti 
ollut monenlaisia näkemyksiä, sanoo Päivi Rantanen.

Eero Mattsson kertoo talvella tehdystä valtuustoaloitteesta 
Pomarkunjoen madaltuneen suualueen ruoppaamiseksi. 

Suuri tuntematon
ISOJäRVEä EI OLE TuNNETTu RIITTäVäN hYVIN POMARKuSSA JA SIIKAISISSA. NäIN TOTEAVAT 

MOLEMPIEN KuNTIEN KuNNANJOhTAJAT. VASTA AIVAN VIIME VuOSINA KuNTALAISILLE JA ERITYISESTI 

PääTTäJILLE ON ALKANuT VALJETA JäRVEN MONIPuOLISET YMPäRISTö- JA VIRKISTYSARVOT. SILTI 

KuNTIEN PANOSTuS JäRVEN KEhITTäMISEKSI ON OLLuT hYVIN VAATIMATONTA.

Isojärvi monelle kuntalaiselle

TEKSTI Pekka Koivunen 
KUvA Pentti Ojala

EERO MATTSSON



– Aiomme ajaa ruoppaushanketta aktiivisesti valtion suuntaan. 
Samalla myös Isojärven asukkaita palveleva Kylänlahden alueen 
kehittäminen tulee vahvasti esille. 

Kunnilla vähän rantaa
Molempien kuntien maaomaisuus Isojärvellä on vähäistä. 
Pomarkulla Kerimannin ranta on ainoa. 

– Kerimannin kaava  mahdollistaisi palvelu- ja huoltoraken-
nuksen rakentamisen kunnan maalle, kertoo Mattsson.

– Plootuluoto on UPM-Kymmene Oyj:n omistuksessa. 
Rantakaavan mukaan saari on virkistysalue eli siellä ei ole raken-
nusoikeutta. Maihinnousupaikan rakentaminen, leiripaikka ja 
opastaulut sekä saaren siistiminen olisivat kuitenkin paikallaan 
yhteistyössä maanomistajan kanssa, kaavailee Eero Mattsson.

Päivi Rantasen mukaan Siikaisten kunta ei omista muuta 
ranta-aluetta Isojärvellä kuin Kurikanniskan venesataman ja 
uimarannan lähialueen, kaikkiaan 13,8 hehtaaria. 

– Kurikanniskan alueen kehittämiseen olemme satsanneet. 
Tänään alue on Otamon kyläyhdistyksen hallinnassa ja hoidossa. 
Niin, ja Alisenjärven kunnostussuunnitelmaan kunta antoi 
aikanaan avustusta, summaa 
Rantanen.

Pomarkun ja Siikaisten 
kunnat suhtautuvat kun-
nanjohtajien mukaan positii-
visesti vapaa-ajan asuntojen 
muuttamiseen vakinaisiksi 
asunnoiksi. Tästä valtion 
ympäristöviranomaiset ovat 
kuitenkin tunnetusti eri 
mieltä.

Mattsson maakrapu,  
Rantanen  
mökkiläinen
– Asun 252 metrin päässä 
Pomarkunjoesta. En taida 
aivan täyttää mökkiläisen kriteereitä, nauraa Mattsson ilmeisen 
kateellisena Päivi Rantaselle, joka on ollut kolmen vuoden 
ajan Isojärven oikea ranta-asukas. Yhdessä Timo-pojan kanssa 
hankittu mökki on Rosiluodossa Vuohisalmen ja Haudanselän 
puolivälissä.

– Ongelmana meillä on yhä lisääntyvä vesikasvusto. Muuta-
man vuoden päästä mökiltä ei enää pääse isoille selille, ellei 
jotain tehdä, sanoo Päivi Rantanen.

– Minun mielikuvissani Isojärvi on todella iso järvi, sanoo 
noormarkkulaissyntyinen Rantanen.

– Siksi emme ole vielä uskaltautuneet lähteä veneellä suku-
loimaan järven etelärannalle. Kun aikanaan uskaltaudumme, 
pitänee kai katsastaa samalla Mattssonin ”ranta-asunto” 
Pomarkunjoen rannalla. 

Lankosken Sähkö Oy
P. (02) 528 8800 (myös vikailmoitukset)

 
Paikallinen sähköyhtiösi

Pomarkun ja siikaisten kunnat 
suhtautuvat kunnanjohtajien 
mukaan positiivisesti vapaa-
ajan asuntojen muuttamiseen 
vakinaisiksi asunnoiksi.”
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PäIvI RANTANEN

MITSUBISHI
ELECTRIC

- LÄMPÖPUMPUT 
ASENNETTUNA

SÄHKÖASENNUS 
RISTO LOUNASVAARA
040 767 6206
Maahantuojan ja Tukesin 
hyväksymä lämpöpumppuasentaja

www.sahkolounasvaara.fi

Mikko Rajakangas

0400575415
mikko.rajakangas@luukku.com

• Konetyöt
• Vesirakentaminen
• Puiden kaato ja poiskuljetus
• Traktorityöt
• Mökkitalonmiespalvelut

TUONTIPISTE OY
0400 592 462

Muistathan 
monipuoliset 
palvelumme

Jos tulee haava tai pipi, 

Pomarkun apteekki on liki Aukioloajat:
ma klo 9-18

ti- pe klo 9-17

Vanhatie 17, 29630 Pomarkku
Puh. (02) 5411001
www.pomarkunapteekki.fi

POMARKUN APTEEKKI

Opi sukeltamaan!
meiltä saat koulutuksen, 

varusteet ostaen 
tai vuokraten 

sekä laitehuollot.

Divextreme DC ky, kyntelitie 13, 28610 pORi 
0400 596 152 jari.salli@divextreme.fi

pORin 
sukelluskeskus

•puusepäntyöt
•kuljetukset ja materiaalihankinnat
•mökkitalkkari (tarkistuskäynnit)
•terassit ja laiturit

044 340 0532 Matti
www.mattiporvari.fi

Kaikenlaiset remontoinnit ja korjaustyöt Satakunnan alueella
Satakunnan koti- ja mökkipalvelu



Selkien ja 
saarten järvi

Paikannimet elävät

SuOMEN JäRVISSä KäYTETTY NIMISTö ON VANhAA JA KäYTETTäVäT PAIKANNIMET VAIhTELEVAT. 

YhdELLä PAIKALLA SAATTAA OLLA uSEAMPIA NIMIä. TäMä KOSKEE MYöS ISOJäRVEN SELKIä JA 

SAARIA. ISOJäRVI JAKAuTuu uSEISIIN SELKIIN, JOIdEN RAJAT EIVäT KuITENKAAN OLE SELVäT. SELVää 

EI OLE MYöSKääN JäRVEN SAARTEN MääRä. PERIMäTIEdON MuKAAN ISOJäRVELLä ON YhTä 

MONTA SAARTA KuIN VuOdESSA ON PäIVIä. 

I sojärven itänen osa, 6,9 kilometriä pitkä Vähäselkä on selkeä 
kokonaisuus. Sen katsotaan alkavan Sorviikinlahdelta joki-
suulta ja päättyvän Selkäsaarten tasalle. Tästä lounaaseen ja 
luoteeseen päin katsottaessa avautuu 4,6 kilometriä leveä ja 

5,5 kilometriä pitkä Isoselkä. Näin kuuluu erityisesti Vähäselän 
alueen mökkiläisten keskuudessa järven suurimmasta alueesta 

käytetty nimitys. 
Kuitenkin Isoselkä jakautuu edelleen kahteen pienempään 

selkään. Kaijan saarten ympärillä oleva Kaijanselkä on järven kes-
keisin selkä yhdessä saarten luoteispuolella olevan Ronttoonselän 
kanssa.

Pituudeltaan 2,3 kilometrin ja leveydeltään 1,5 kilometrin 
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TEKSTI Pekka Koivunen 
KUvAT Pentti Ojala

Myllyselkä on selkeä alue Kiilholman mantereen ja saarten kes-
kellä ulottuen lännessä Mykkäluodon ja Vehkasaaren tasalle. 

Ekqvistinseläksi kutsutaan järven eteläisintä osaa Äijäniemes-
tä aina Vehkasaaren tasalle.

Kapean selän pituus on noin neljä kilometriä.
Isojärven pohjoisosassa Lahdenjärvi on oma kokonaisuutensa 

kuten myös Otamoilla sijaitseva Haudanselkä. Siikaislaiset 
kutsuvat näitä yhteisnimellä Alinenjärvi.

Leväslampi on aikanaan ollut oma selkänsä. Tänään se on 
melkein umpeen kasvanut.

Saaria paljon – ja nimiä
Jotkut Isojärven karttoihin merkityt paikannimet ovat vaih-
tuneet. Lövholmasta on vuosien saatossa tullut Lööholma ja 
Iso-Krokholmasta Iso Rooholma. Useat muutkin ruotsinkieliset 
paikannimet on ”suomennettu” eli taivutettu suomalaisempaan 
muotoon.  

Myös uusia nimiä on tullut vanhojen sijaan. Koniluodosta 
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 Kuivaskannanniemen eteläpuolelta. Mäntyluotoja on 
ainakin kolme. Ja – yllätys, yllätys – Plootuluotojakin on kaksi. 
Siikaisillakin on siis omansa. Onkikari lienee yleisin pienen 
luodon tai karin nimi.

Onko perimätieto oikeassa siinä, että Isojärvessä olisi 365 
saarta. On ja ei. Jos saareksi katsotaan saari, luoto tai pienikin 

kari, jolla on kasvillisuutta, puita tai pensaita, perimätieto lienee 
väärässä. Kartalta tapahtuneen tarkistamattoman laskennan 
perusteella näitä olisi noin 230 kappaletta. Jos laskentaan hyväk-
sytään myös kivet ja näkyvät karikot ilman kasvillisuutta, luku 
on moninkertainen.

Suurimmat saaret noin 20 ha
Isojärven suurimman saaren tittelistä kilpailee kolme saarta. 
Kiilholman saariston yhteenkasvanut Lööholma-Kytöluoto-
Huhtaluoto on alaltaan 20 hehtaaria. Saman kokoluokan saari 
on Rosiluoto Vuohisalmen pohjoispuolella. Se on penkereellä 
yhdistetty mantereeseen, mutta saari kuitenkin. Mökki-
määrältään (28 vapaa-ajan asuntoa) ylivoimainen Jänesluoto 
kilpailee kolmannesta sijasta.

Rosiluodossa saaren päästä päähän on kävelymatkaa 1340 
metriä, sama on matka Lööholma-Kytöluoto-Huhtaluodossa.

vedenalaisillakin kareilla nimiä
Isojärven veneilyreiteillä tai niiden lähistöllä olevia kareja on 
kartoitettu vuodesta 1991 alkaen. Samalla jokaiselle karille on 
annettu nimi. Usein nimi on annettu karin löytäjän tai ilmoit-
tajan mukaan. Näistä esimerkkeinä ovat Isohuhdankivet, Ulasen 
kari ja Intonkari. Myös läheisen saaren mukaan on nimetty 
kareja: Vehaan isokari, Mykänkivi ja Liisaluodon kari. Hammas-
kivi, Mumminkari ja Sukevan kivi ovat esimerkkejä nimistä, 
joiden takaa löytyy paikkaan liittyvä tarina.

Täydellinen luettelo Isojärven merkityistä kareista löytyy 
veneilykartasta. 

lövholmasta on vuosien saatossa 
tullut lööholma ja Iso-Krokholmasta 
Iso rooholma.”



K okemäen Peipohjassa syntynyt Sirpa sai kipinän kuva-
taiteeseen jo nuorena.  

  – Kiinnostuin maalauksesta teini-iässä ja viisitoista-
vuotiaana menin mukaan Kokemäen kansalaisopiston 

maalauspiiriin, kertoo Sirpa ammattinsa taustoista.
Opinnot Porin Taidekoulussa ja Porin työväenopiston 

grafiikanryhmässä valmistivat Sirpaa itsenäiseen työskentelyyn ja 
tuotantoon. 

– Aluksi perehdyin eri tekniikoihin ja päädyin lopulta paperille 
maalattaviin vesiliukoisiin guassiväreihin. Erotuksena vesiväreihin 
on, että guassiväreihin kuuluu myös valkoinen, selvittää Sirpa 
käyttämäänsä maalaustekniikkaa.

Sirpa on uransa aikana pitänyt useita yksityisnäyttelyitä eri 
puolilla Suomea ja ollut mukana lukuisissa yhteisnäyttelyissä niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin, kauimmat USA:ssa ja Brasiliassa. 

Isojärvi innoittajana
Isojärvi-sarjaa Sirpa on maalannut jo kaksitoista vuotta. Naivis-
miksi laskettavaan sarjaan kuuluu yli kaksisataa teosta.

– Minulle Isojärvi on ollut erinomainen inspiraation lähde. 
Olen liikkunut järvellä paljon yksin ja myös lasten kanssa, niin, 
ja talvella tietysti koirien kanssa. Aivan upea alue, selvittää Sirpa 
suhdettaan Isojärveen.

– Pohdin pitkään Isojärven kuvittamista. Siinä sitten kävi 
niin, että Isojärven tunnelmat muuttuivat kuviksi. Julkisuuteen 
maalaussarja tuli Porin taiteilijaseuran galleriassa Blue ZZ 
-näyttelyssä vuonna 2000. Isojärvi-sarja on kulkenut muiden 
töitteni ohella. Näyttelyissä sarjan taulut ovat olleet mukana 
harvakseltaan. Kuitenkin ne ovat olleet pääosassa aina Pomarkun 
kesänäyttelyissä.

Tällä hetkellä Sirpan päätyönä on jääteema.   

Sirpa Ojala

Isojärven kuvittaja
SIRPA OJALA ON POMARKKuLAINEN TAIdEMAALARI, JOKA ON ERIKOISTuNuT guASSIMAALAuKSIIN. 

häNEN AIKAISEMPAAN TuOTANTOONSA KuuLuu MYöS METALLIgRAfIIKKAA, PuuPIIRROKSIA JA 

öLJYMAALAuKSIA. MAALAuSTEN LISäKSI SIRPA TEKEE TAIdEKäSITöITä VANERISTA. SIRPAN PuOLISO 

PENTTI ON VALOKuVAAJA. ISOJäRVEN VäLITTöMäSSä LähEISYYdESSä SIJAITSEVA gALLERIA 

KERIMANNI ON SEKä TYöhuONE, ESITTELYTILA ETTä OJALAN PERhEEN KOTI.
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TEKSTI Pekka Koivunen 
KUvAT Sirpa ja Pentti Ojala, 
Pekka Koivunen sekä 
Sirpa Ojalan taulu Isojärvi 
-sarjasta
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OSSI, SIRPA jA PENTTI OjAlA

– Isojärvi on osasyyllinen tähänkin teemaan, kertoo Sirpa Ojala. 
Liikumme järvellä edelleen niin kesällä kuin talvellakin.

Galleria on koti
Kerimannintien varrella, lähellä Kerimannin uimarantaa sijaitse-
vasta kotigalleriasta löytyy maalausten ja metalligrafiikan lisäksi 
vaneristudion tuotteita sekä Pentin valokuvatauluja ja luontokir-
joja. Uniikkikortit kuuluvat myös valikoimiin.

Sirpa ja Pentti pitävät vuosittain näyttelyitä, joilla on tietty 
aukioloaika, mutta Galleria Kerimanniin voi myös tutustua 
muina aikoina sopimuksen mukaan.

Sirpan ja Pentin yhteisnäyttely on Galleria Elisessä Porissa 
heinäkuussa.

Sirpan ja Pentin lapset ovat Lyttylässä asuva kosmetologi 
Noora (25) ja heinäkuussa armeijaan astuva Ossi (18). 

Perheen pihamaalla tallustelee kaksi alaskanmalamuuttia, 
Roki ja Luna. 

Galleria on kesällä 2012 avoinna sopimuksen mukaan.  
Yhteydenotot puhelimitse numerosta 040 353 9430.

– Osallistumme Satakunnan taidetoimikunnan ideoimaan 
Ilon ja valon – tapahtumasarjaan. Galleria on lokakuussa auki 
yleisölle koko tapahtuman ajan.

Sirpan aviomies valokuvaaja Pentti Ojala tekee koulu- ja 
lehtikuvauksia, luontokuvauksia unohtamatta. Kuvauksista voi 
sopia Pentin kanssa (puh. 0400 635 287). Pentti opastaa myös 
tarvittaessa luontokohteissa. 

Luontomies Pentti Ojala

yli 10 000  
otosta  
Isojärveltä
POMARKKuLAINEN PENTTI OJALA 

ON PEREhTYNYT ISOJäRVEEN JA SEN 

LuONTOON EhKä SYVäLLISEMMIN 

KuIN KuKAAN Muu. PENTTI ON KOKO 

ELäMäNSä ASuNuT AIVAN JäRVEN 

TuNTuMASSA KERIMANNISSA JA 

LIIKKuNuT JäRVELLä KOKO IKäNSä. 

KAMERA ON OLLuT MuKANA MELKEIN 

ALuSTA SAAKKA.

O len liikkunut järvellä lapsesta saakka jo 
viisikymmentäluvulta alkaen – kesin 
talvin. Olin isoäitini mukana pitkällä 
siimalla ja liikuimme myös marjassa 

muun muassa Kolkassa, jonne ei vielä ollut kunnon 
teitä tuolloin. Isoäitini veljen Eino Hakasen kanssa 
verkoilla ollessani sain paljon tietoa järvestä.

– Sitten valokuvausharrastuksen ja ammatin 
myötä olen tallentanut järven ja sen luonnon 
tunnelmia kuviksi. Arvostan Isojärvessä sen moni-
muotoisuutta ja avaruutta. Vesikin on tällä hetkellä 
kohtalaisen puhdasta. Toivon, että Isojärvi säilyy 
monipuolisena ja kaikille käyttäjille löytyisi tilaa 
ympäristö huomioon ottaen. 

PENTIllä ON aina 

kamera matkassa.

SIRPA OjAlA
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A nttilan perhe vuokrasi yhdessä Tanjan vanhempien, 
Liisan ja Veikon, kanssa Antti Särkijärveltä 35 neliön 
kesäasuttavan mökin vuonna 2009. Aiemmin mökki 
oli kymmeniä vuosia pomarkkulaisella Santin suvulla. 

Mökki sijaitsee suojaisessa paikassa Huhtaluodon kyljessä sen län-
sipuolella. Maisema avautuu lounaaseen Myllyselälle. Venematka 

Milja (9), Matias (11), Tanja (35) ja Marko (36)

lapsiperhe 
saaressa

MöKKIEN SuuRKuLuTTAJIA OVAT KESKI-IKäISET TAI SENIORIT. MuRROSIKäISIä JA 

NuORIA AIKuISIA KIINNOSTAVAT YLEENSä MuuT VAPAA-AJAN AKTIVITEETIT. TANJA JA 

MARKO ANTTILA OVAT POIKKEuS. hE MöKKEILEVäT LASTENSA MILJAN JA MATIAKSEN 

KANSSA huhTALuOdON VIERESSä OLEVASSA LuOdOSSA JO NELJäTTä KESää.

mökille ”Santin matalikon” läpi vaatii tietoa ja tarkkuutta. Kiviä on 
vaikka muille jakaa.

Saaressa oma maailma
Milja ja Matias innostuivat saarielämästä heti kuultuaan vanhempi-
ensa vuokranneen mökin.

KUvAT Pekka Koivunen 
ja Anttilan perheen 
kuva-albumit
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Matiaksen mielestä parasta saarella on kalastaminen, mutta kes-
kustan mukavuudet eivät unohdu.

– Sähköt olisi saanut olla heti alusta. Nyt on onneksi aggre-
gaatti, sanoo innokas pleikkariharrastaja Matias.

Pelien pelaamisen ohella perinteiset mökkitekemiset eivät ole 
kuitenkaan unohtuneet. 

– Ongella olen saanut pieniä sinttejä, mutta vetouistimella 
kuhan vaarin kanssa Kaijojen läheltä, kehaisee Matias.

Myös Milja on käynyt kalassa, mutta uiminen on kuitenkin 
nuoren ykkösharrastus mökillä.

– Uiminen ja saunominen on kova juttu. Menee joskus monta 
tuntia vedessä ja saunassa, paljastaa Milja.

 
Ei ihan joka päivä
Vaikka Anttiloiden mökkimatka autolla kotoa Ranta-Kiilholman 
venesatamaan ei ole kuin kymmenisen kilometriä, viimeinen puo-
lentoista kilometrin venematka vaatii aina oman aikansa. Kelitkin 
vaikuttavat. Joskus Myllyselällä on aikamoiset aallot.

– Saareen lähteminen on hieman eri juttu kuin mantereella 

sijaitsevalle mökille, sanoo Marko Anttila.  
– Vuorotyö ja mökki saaressa ei ole paras mahdollinen yhdis-

telmä. Mutta silloin kun saareen lähdetään, sinne todella mennään 
olemaan ja ollaan irti mantereen murheista.

Mukavuudet vähissä
Anttiloiden kesäasunto on perinteinen, terassilla varustettu Isojär-
ven ”lautamökki”. Sähköä ei ole, juomavesi tuodaan mantereelta ja 
käytössä on kuivakäymälä. 

– Onhan se oma ruljanssinsa pakata ja lähteä lasten kanssa 
saareen. Tekemistä on vähän ja mukavuuksia ei ole, aggregaatti 
pelasti paljon. Jos lapsilla on kavereita, mökille lähteminen on 
helppoa.

Käymme aina, kun mahdollista, ainakin pari kertaa viikossa. 
Venemiehen tarvitsemme aina, eli lähtö riippuu paljon Markon 
menoista, kertoo Tanja Anttila.

– Saaressa on oma rauha, tunnelma, tuoksut ja äänet. Koko ajan 
ei tarvitse tehdä jotain. Avovettä odottaa joka kevät. Suosittelen, 
päättää Tanja Anttila.   

saaressa on oma 
rauha, tunnelma, 
tuoksut ja äänet.”



VuONNA 1991 ALKANuT ISOJäRVEN VENEILYREITISTöN KEhITTäMISEN TAVOITTEENA ON OLLuT 

RAKENTAA JäRVELLE SEN ERI OSIA YhdISTäVäT TuRVALLISET PääREITIT. JATKOSSA REITISTöä 

KEhITETääN MuuN MuASSA VARMISTAMALLA SYVYYKSIä LuOTAuKSIN JA hARAuKSIN SITEN, ETTä 

KuLKuSYYVYYdEKSI VOITAISIIN ILMOITTAA PääREITEILLä 80 SENTTIä. 

Kartta ja yli sata viittaa
Veneilijöiden turvana

vPK:N PINTAPElASTAjAT 
selvittämässä karikon 

laajuutta.
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KAIKISTA vIITOITUSTA 
KOSKEvISTA 

ONGElMISTA TAI 
POIKKEAMISTA vOI 

IlMOITTAA NUMEROON  
0400 459 000.

TEKSTI jA KUvA  
Pekka Koivunen
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I sojärvellä on käytössä kahden eri järjestelmän merimerkkejä. 
Musta-keltaiset kardinaaliviitat osoittavat miltä puolelta 
matalikko tai karikko pitää kiertää. Näitä merkkejä on yksi 
kullekin pääilmansuunnalle. Lisäksi käytössä on jonkin 

verran punamustaraitaisia karimerkkejä, jotka voi kiertää miltä 
puolelta tahansa.

Vihreät ja punaiset merimerkit ovat lateraaliviittoja, jotka 
ilmaisevat väylän reunat. Punaisen ja vihreän välissä on väylä. 
Nimelliskulkusuuntaan veneiltäessä (vastavirtaan tai satamaan) 
vihreät jäävät oikealle ja punaiset vasemmalle.

Reitistön huolto on jatkuvaa
1990-luvulla pääosa viitoista otettiin talveksi pois järvestä. 
Nykyiset, rakenteeltaan vahvemmat viitat talvehtivat järvessä. 
Muutamia joudutaan kuitenkin avovesikauden alussa siir-
tämään takaisin oikeille paikoilleen ja osa joudutaan myös 
uusimaan jäävaurioiden vuoksi.

Reitistö pyritään huoltamaan kuntoon toukokuun loppuun 
mennessä. Huoltotyöstä vastaa Isojärvi-Seura ja Pomarkun VPK 
sekä muutama yksityinen järven ranta-asukas.

Huoltajat toivovat, että veneilijät ilmoittaisivat kaikista 
viitoitusta koskevista ongelmista tai poikkeamista numeroon 
0400 459 000.

Ampu tuli ja tulee taas
Vuonna 2010 tehtiin viitoituksen historian suurin huolto- ja uusi-
misoperaatio. Tähän liittyi myös kolmen karin räjäyttäminen. 
Eekvistinselällä, Vehkan eteläpuolella räjäytettiin Sukevan kivi. 
Ison kiven huippu on nyt noin metrin syvyydessä. Kiven koh-
dalle jätetään pohjoisviitta väylän ohjausmerkiksi. 
Kiilholman salmen (”Holman suntin”) keskellä ollut Hammas-
kivi räjäytettiin niin, että sen huippu on nyt noin 80 sentin 
syvyydessä. 

Kerimannin ja Hellujen välissä ollut Kerimanninkivi sai kyytiä 
niin, että vettä sen päällä on nyt reilusti yli metrin. Tämänkin 
räjäytetyn kiven kohdalle jätetään pohjoisviitta väylän ohjaus-
merkiksi. 

Kuluvan kesän aikana on tarkoitus räjäyttää ainakin Kerimannin 
rantaan johtavaa väylää haittaavia kiviä ja Salkkikarin kivi Jänes-
luodon ja Surmaluodon välistä.

Viittoja vaihdettiin vuoden 2011 aikana uusiin yli 40 kap-
paletta. Myös viittojen painoja vaihdettiin aiempaa raskaampiin 
ja tehtiin muutamia viittamuutoksia. Merkittävimpänä näistä oli 
Mykkäluodon edustalla käyttöön otetut kaksi lateraaliporttia. 
Eteläviitta jää edelleen Mykänkiven eteläpuolelle.

hara käyttöön
Järven veneilyreittien turvallisuus halutaan tulevina vuosina var-
mistaa harauksin. Isojärvi-Seuran käytössä on tästä kesästä alkaen 
hara, jolla on mahdollista selvittää syvyyksiä aina 120 senttiin 
saakka.

Haraa vuokrataan mökkiasukkaiden käyttöön pientä korvausta 
vastaan. Haraa voi tiedustella Isojärvi-Seuran hallituksen jäse-
niltä.

Reittejä laitureihin
Kuluvana ja ensi vuonna tullaan haraamaan ja merkitsemään 
muutamiin venelaitureihin johtavia väyliä. Ensimmäisina ovat 
vuorossa Kiilholman venesataman reitin ja Kerimannin rantaan 
tulevan reitin haraukset. Myös Salmusojan padolle on tarkoitus 
harata väylä.

Kartasta uusi versio
Uusi ja päivitetty versio veneilykartasta tulee myyntiin kuluvan 
vuoden juhannukseksi. Karttaa on saatavilla Isojärvi-Seuran 
hallituksen jäseniltä sekä muun muassa Pomarkun ja Siikaisten 
kunnantaloilta.   

Nimelliskulkusuuntaan 
veneiltäessä vihreät 
jäävät oikealle ja punaiset 
vasemmalle.”

Isojärvellä käytössä 
olevat viitat

Karimerkin voi kiertää, 
mutta karien laajuus 

vaihtelee.

Kardinaaliviitta 
ohitetaan sen nimen 

osoittamalta puolelta.

Vastavirtaan tai satamaan 
mentäessä punainen jää 

vasemmalle. Huomioi 
nimelliskulkusuunnan vaihtumiset!

Karimerkki
Pohjoisviitta

Länsiviitta

Eteläviitta

Itäviitta



55 km turvallista väylää
ISOJäRVEN NIMEKSI SOPISI PAREMMIN KIVIJäRVI, SANOTAAN. NIIN TäYNNä SE ON MATALIKKOA, 

KIVEä JA KARIKKOA, ETTä VENEEN SAA TAKuuVARMASTI RIKKI, MIKäLI EI PYSYTTäYdY TuNNETuILLA 

REITEILLä. JäRVELLä ON uSEITA VESIALuEITA, JOTKA NäYTTäVäT uPEILTA VENEILYN KANNALTA, 

MuTTA PINNAN ALTA LöYTYYKIN LAAJOJA KARIKKOJA – JOPA SELKäVESILLä. 

Vaativa järvi veneilijälle

TEKSTI jA KUvA  
Pekka Koivunen

Kauppias hoitaa homman!

Eväät onnistunEEsEEn 

KEsään pomEranssista! 

tErvEtuloa! auKioloajat KEsällä 
ma-pE 8-21

la 8-18 
su 12-21



P omarkunjoki puhdistamon veneenlaskupaikalta joki-
suulle on turvallinen väylä syvälläkin uiville veneille. 
Vettä löytyy kolmisen metriä koko jokimatkan ajan 
lukuun ottamatta puhdistamon edustaa pohjassa 

olevien putkien vuoksi. Jokisuulle tultaessa joki madaltuu.

12 kilometrin melkein suora (1) 
Pääreitti Jokisuu – Vahtisaari 
Jokisuulla väylä on viime vuosina madaltunut niin, että puo-
lentoista kilometrin matkan aikana joen suuaukolta selälle päin 
syvyys vaihtelee huomattavasti ollen matalimmillaan vain 60 
senttiä. Hyvänä puolena on se, että pohja on pehmeää savea ja 
hiekkaa. Potkurivauriot ovat jokisuulla siksi harvinaisia. 

Jokisuun ”rännin” viimeisen portin jälkeen seuraa kahdek-
san kilometriä pitkä viivasuora ja turvallinen reitti Leipisaaren 
tasalle. Tärkeää on muistaa pysytellä lähempänä pohjoisrantaa 
kuin keskiviivaa. Kerimannin ja Hellujen välissä oleva pohjois-
viitta jää vasemmalle. 

Leipisaaren tasalla on pieni kurssin muutos ja taas seuraa 
kahden ja puolen kilometrin suora aina Vahtisaaren tasalle 
saakka.

Suntin läpi Ekqvistinselälle (2)
Pääreitiltä voi suunnata heti pohjoisviitan jälkeen kohti Kiil-
holman suntia. Sen läpi voi ajaa keskeltä. Syvyyttä on noin 80 
senttiä. Heti suntin jälkeen suunta kohti Vähä-Rooholman ja 
Plootuluodon välistä aukkoa. Myllyselältä voi ajaa Kiilholman 
venesatamaan tai kahta eri reittiä kohti Kaijanselkää. Toinen 
kulkee Myllyselän pohjoispuolta, toinen eteläpuolta.

Jatkettaessa Ekqvistinselälle tullaan Limppukallion kohdalle, 
missä on valittava joko vasemmalle reitti Salmusojalle tai 
oikealle toinen järven pääreiteistä kohti Kaijanselkää ja edel-
leen Ronttoonselkää.

Ekqvistinselältä vahtisaaren edustalle (3)
Toinen järven pääreiteistä kulkee Onkiluodosta Vehkasaaren 
eteläpuolitse ja Kaijan saarten länsipuolitse Vahtisaaren tasalle. 

reitin ajaminen 
vaatii erityisesti 
Kuivaskannanniemen 
kohdalla suurta 
tarkkuutta ja pientä 
nopeutta.”

Reitin pituus on kahdeksan kilometriä ja se vaatii muutaman 
suunnanvaihdoksen. Eekvistinselältä Kaijanselälle on suoraa, sit-
ten on tehtävä kurssin korjaus kohti Kaijan länsipuolta. Seuraava 
korjaus hieman vasemmalle Nimettömän karin tasalla.

Ronttoonselältä Kurikanniskalle (4)
Isojärven vaativin venereitti kulkee Ronttoonselältä Vuohisal-
men kautta Lahdenjärvelle ja edelleen Haudanselälle, jonka 
pohjoispäässä on Kurikanniskan padon vieressä Otamon venesa-
tama. Reitin pituus Rahaluodon tasalta Otamoille on seitsemän 
ja puoli kilometriä. 

Tämä reitti on paikoin vain yhden veneen levyinen ja kivet 
aivan väylän reunassa. Syvyys vaihtelee ollen alimmillaan noin 
80 senttiä. Reitin ajaminen vaatii erityisesti Kuivaskannanniemen 
kohdalla suurta tarkkuutta ja pientä nopeutta. Reitti on merkitty 
useilla porteilla.

Pysy väylällä
Edellä esiteltyjen pääreittien lisäksi Isojärvella voi liikkua 
pääreittien yhdysreiteillä esimerkiksi Myllyselällä, Kaijanselällä 
ja Ronttoonselällä. Näillä kannattaa kuitenkin pysytellä karttaan 
merkityillä väylillä. 

Mielenkiintoisena reittinä on Vahtissaaren edustalta Jänes- ja 
Surmaluodon välistä Ruokosuonniemen laituriin ja Vettenrannan 
laituriin johtavat väylät. Katso reitit sivulta 28. 

Spring 2012
Stock sales

Tehtaanmyymälä
Avoinna
Ark 9-17
La 9-14

Pomarfin Oy
Tehtaantie 1 (Shellin vieressä)
29630 Pomarkku
puh. (02) 634 3100

info@pomar.fi
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TEKSTI Anne Mallius
KUvA Pekka Koivunen
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I sojärven mielenkiintoa melojien keskuudessa lisää vielä se 
tosiasia, että Karvianjoen vesistö on yksi Suomen hienoim-
mista melonta-alueista lukuisine järvineen ja monipuolisine 
jokireitteineen. Molemmat Isojärveltä merelle johtavat 

reitit ovatkin melojien suosiossa.
Yöpyminen on mahdollista luonnossa, kunhan löytää so-

pivan telttapaikan. Niitä ei järven asutuksen ja toisaalta tiheän 

rantakasvillisuuden vuoksi paljoa ole. Kerimannista, Otamoilta 
ja Loma-Kalliolta löytyy kuitenkin hyviä telttapaikkoja.

Melojan kannattaa varata ruoka ja vesi koko matkaa var-
ten. Muonatäydennys on mahdollista vain kaukana järveltä 
Pomarkussa, Siikaisissa tai Tuorilassa. Juomaveden täydennystä 
kannattaa rohkeasti kysyä järven asukkailta. Yleisiä vesipisteitä 
ei ole.

ISOJäRVI ON JäRVIMELOJAN PARATIISI – TAI AINAKIN MELKEIN. LuONTO ON uPEAA JA MELOJAN 

KANNALTA MIELENKIINTOISIA JA MYöS hAASTAVIA KOhTEITA LöYTYY KYMMENIä. VARSINAISIA 

MELONTALAITuREITA ISOJäRVELLä EI OLE. PALVELuTKIN OVAT MINIMISSääN. SIKSI ISOJäRVI MuISTuTTAA 

ERäMAAJäRVIä, VAIKKA SE ON hYVIN TIhEääN ASuTTu.

Melkein 
erämaajärvi

Järvimelojan Isojärvi



23

Upeat saaristot
Näsinniemen, Ronttoon ja Aholuodon kautta Saunaniemeen 
johtavan linjan länsipuolella sijaitsee melojan kannalta hieno 
ja suojainen läntinen saaristo. Alueen pohjoisosassa voi kovalla 
tuulellakin meloa rauhassa. Keskiosassa tuulet vaikuttavat, 
mutta eteläpää on taas suojainen. Aivan saariston eteläpäässä 
sijaitsee mielenkiintoinen sisäjärvi, Pakkalanlahti. Sinne johtaa 
Kaijanselältä kaksi aukkoa. Lahdella Ison Riihisaaren takana voi 
matkata kilometrin verran tuulilta suojassa.

Toinen mielenkiintoinen alue on Kiilholman saaristo eli 
Pirttiluodon-Mykkäluodon tasalta Kiilholman sunttiin sijoit-
tuva saaristo. Saarien välistä löytyy kapeita ja kivikkoisia salmia, 
joiden kautta voi vaihtaa selältä selälle. Liikkuminen saarten 
väleissä on mahdollista vain kajakeilla tai inkkareilla. Veneille 
vedet ovat liian matalia ja kivikkoisia.

Tuulista riippuen tästä saaristosta löytyy aina myös suojainen 
puoli.

Ekqvistinselän saaristo on laaja, mutta hyvin altis länsi- ja 
luoteistuulille. Tämän saariston mielenkiintoisin kohde on 
Plootuluoto.

Isojärven aallokko on 
tunnetusti terävää, mikä on 
varsinkin kokemattomalle 
melojalle jopa vaarallista.”

ASUNTOLAINA
ASUNTOLAINASÄÄSTÖPANKIN

MYÖS MEILTÄ

KYSY

MYÖS MEILTÄ
MYÖS MEILTÄ
MYÖS MEILTÄ
MYÖS MEILTÄ

KYSY

ASUNTOLAINATARJOUS

FIKSUIN ASKELIN LUUKUSTA LUKAALIIN
Säästöpankin asuntolainalla teet asuntohaaveistasi 

helposti totta. Tule käymään lähimmässä 
konttorissa tai pyydä lainatarjous suoraan 

osoitteessa www.säästöpankki.fi 

Eura • Huittinen • Kokemäki • Pori 
Säkylä • Ulvila • Vammala • Äetsä

www.saastopankki.fi /huittistensp • puh. 010 841 5700

Rakennustyöt

Uudisrakentaminen

Korjaukset

Terassit ja laiturit

Rakennusliike Ville Jalaja T:mi

Pyrytie 6, 28220 Pori 
040 591 8355   ville.jalaja@gmail.com

Mahdollisuus kotitalousvähennykseen, 
myös loma-asunnon remontissa.

Suomen 
SähkökaluSte

     edullisia valaisimia ja sähkötarvikkeita
    myymälä avoinna ma-pe 12-19 la 9-15

Vanhatie 54 29630 Pomarkku
044 538 3182 uft@dnainternet.fi

www.sähkökaluste.fi

Satakunnan Lähivakuutus
Pori, Kankaanpää, Merikarvia
puh. (02) 630 7100

Satakunnan Lähivakuutus

www.lahivakuutus.fi

Suuria selkiä, teräviä aaltoja
Isojärven selät ovat melojan kannalta suuria. Esimerkiksi 
Kaijanselkä vaatii ylitykseen melkein tunnin, jossa ajassa säätila 
saattaa vaihtua nopeasti ja tuuli nousta melonnan kannalta 
epämiellyttävän kovaksi. Isojärven aallokko on tunnetusti 
terävää, mikä on varsinkin kokemattomalle melojalle jopa 
vaarallista.

Aallotonta menoa
Reitti Kuivaskannanniemen tasalta Otamoille on aallokon kan-
nalta rauhallinen melkein tuulilla kuin tuulilla. Järvimelonnan 
aloittelijoille reitti Otamoilta etelään kohti Ronttoonselkää on 
hienoa harjoittelumaastoa. Kuitenkaan Kuivaskannanniemeltä 
ei kannata jatkaa enää selälle, jos tuuli on etelän ja lännen 
välissä. Aallokko on alueella usein melojalle vaativa.

Bonuksena jokimelontaa
Isojärveen laskee kaksi pientä jokea, joista Otamonjokea 
on mahdollista nousta jopa yli kaksi kilometriä ylävirtaan. 
Isojärveä ei voi sanoa tuntevansa ennen kuin on kokenut Ota-
monjoen maisemat.

Leväsjoki tai oikeammin Leväslammin reitti kannattaa myös 
käydä katsastamassa, vaikka meloja ei paljon maisemia näe joh-
tuen korkeasta vesikasvillisuudesta. Silti käyminen Leväsjoen 
suulla on paikallaan.

Kohti merta
Isojärveltä johtaa kaksi reittiä merelle. Kurikanniskalta alkava 
reitti on vaativa varsinkin Merikarviaa lähestyttäessä. Reitti Sal-
musojalta Poosjärvelle ja edelleen merelle vaatii kokemusta. 
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Oma vene 
tähtäimessä
ISOJäRVEN VESILIIKENTEEN 

TuRVALLISuuSASIOITA EdISTäMääN 

TARKOITETTu JäRVIPELASTuSYhdISTYS 

PERuSTETTIIN POMARKuN hAKALINNASSA 

VIIME MARRASKuuSSA. PERuSTAJAJäSENINä 

OLI 23 YKSITYIShENKILöä JA KAKSI YhdISTYSTä. 

VAPAAEhTOISVOIMIN TOIMIVA YhdISTYS TuLEE 

TOIMIMAAN KIINTEäSSä YhTEISTOIMINNASSA 

SATAKuNNAN PELASTuSLAITOKSEN JA MuIdEN 

VIRANOMAISTAhOJEN KANSSA. VARSINAINEN 

TOIMINTA JäRVELLä ALKAA VuONNA 2013.

Isojärven järvipelastusyhdistys

Kuurintie 1
29600 Noormarkku
Puhelin (02) 548 0025
Faksi (02) 548 4132 
www.noormarkunapteekki.fi

Logo
Noormarkun apteekki

Värit

PMS 376 C   I   cmyk 50, 0, 100, 0   I   RGB 163, 192, 42   I   html #a3c02a

Black   I   cmyk 0, 0, 0, 100   I   RGB 32, 31, 36   I   html # 201f24

Logoa voidaan käyttää myös valkoisena värillisellä / kirjavalla pohjalla 
tai negatiivina (mustana). Logosta on 2 versiota, pysty ja vaaka.

Liikemerkkiä voidaan käyttää erillisenä graafisena elementtinä. Myös 
logon tekstiosuutta voidaan tarvittaessa käyttää ilman liikemerkkiä.

Avoinna
MA-PE 9-17

LA 9-14

Myymälä

•Posti

•Valaisim
ia

•Lahjatavara
a

Pomarkun Asennustyö

Keisarinkuja 2 Pomarkku
(02) 5411566 pom-as-tyo@pp.inet.fi

Sähköasennukset
Antenniasennukset
Sähkösuunnittelu

Wanha Navetta

Lomakallio
Caravanleirintäalue,matkailutila
Pomarkku
P. 02 341 5837 Soita!

Vuokrattavana vaunupaikkoja 
kesäksi tai pidemmäksi 
ajaksi sekä Kahviriihen 

tiloja tilaisuuksiin.

Kestopuuta, laituritikkaat ja
-ponttoonit, maalit, kiinni-
tystarvikeet ja työvälineet.
Kaikenlaista tavaraa raken-
tamiseen ja puutarhaan.
Soutuveneitä, kalastusväli-
neitä ja grillaustarvikkeita.neitä ja grillaustarvikkeita.
Nestekaasua

Pomarkun Kukka ja Hautauspalvelu
Pomarkun Shell (myös sunnuntaisin)

Kalastusluvat 
Isojärvelle ja 

Kynäsjoelle

Kysy lisätietoja kalastusasioista 
Reijo Viljaselta
0400-925129



TEKSTI Ilpo Nummelin
KUvA heikki Wichmann

järvipelastusyhdistyksen 
hallituksen jäseniä 
ovat juhani jokela 
Pomarkusta, Pekka Koski 
Porista, Mikko Kumpu-
niemi Pomarkusta, Mika 
lähteenmäki Porista, 
Ilpo Nummelin ulvilasta, 
Pentti Nurmi Porista, risto 
Peltomaa Pomarkusta 
ja Matti tervakangas Sii-
kaisista. Puheejohtajana 
toimii pomarkkulainen 
Pekka Koivunen ja vara-
puheenjohtajana po-
rilainen Hannu Hakamäki.

j ärvipelastusyhdistyksen ydintoimintoja tulevat olemaan 
pelastustehtävien lisäksi vesillä liikkujien avunanto ja 
erilaiset palvelutehtävät sekä turvallisuusvalistus. 

– Osallistuminen viitoitusjärjestelmän ylläpitoon 
ja kehittämiseen tulee olemaan yhdistyksen näkyvin toiminta-
muoto, kertoo puheenjohtaja Pekka Koivunen.

– Kuluvan vuoden aikana keskitymme jäsenhankintaan ja 
hankkimaan varoja uutta venettä varten. Henkilöstön koulut-
taminen on myös ohjelmassa, samoin Turvallinen Isojärvi 
-tapahtumaan osallistuminen kesäkuun 16. päivä Kiilholman 
suntissa. Varsinainen käytännön toiminta omalla kalustolla on 
tarkoitus aloittaa avovesikaudella 2013, selvittää Koivunen.

Kesäasukkaat tervetulleita jäseniksi
Järvipelastusyhdistys on yleishyödyllinen yhteisö, joka joutuu 
itse vastaamaan varainhankinnastaan. Siksi yhdistyksen perusta-
jat ottavat avosylin vastaan jäseniä myös kannatusmielessä.

– Kaikki työ on vapaaehtoista eli kenellekään ei makseta palk-
kaa, selvittää yhdistyksen varapuheenjohtaja Hannu Hakamäki. 

– Sen lisäksi, että haluamme saada mahdollisimman monet 
järven asukkaista jäseniksemme, otamme mielellämme vastaan 
myös lahjoituksia. Joudumme keräämään omarahoitusosuutena 
noin 20 prosenttia eli 25 000 euroa tulevan veneen hankintaan. 
Vene tulee olemaan monikäyttöinen työvene, joka palvelee 
myös muuta kuin pelastustoimintaa. Isojärvi tarvitsee kunnon 
veneen. 

Järvipelastusyhdistyksen jäsenhakemuksia on saatavilla hal-
lituksen jäseniltä sekä osoitteessa www.isojarviseura.fi. 

“Let’s go lehmät, 
naapurissa on pellot kalkittu!”

www.maanparannus.com
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PUUTYÖT
J.LIUKONEN

Puutarhakalusteet
Keinut
Leikkimökit, varastot
Kesämökkien ikkunat ja ovet
Tapetoinnit, maalaukset
Kiinteistöhuollot

Kettumäentie 5
29630 Pomarkku
050 465 9058
0500 724 257

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

- Kaikki maarakennustyöt
- Sepelin myynti Otamon kalkkilouhokselta 

kuormattuna tai perille toimitettuna  

Kesäkahvila Kahvimylly 

LankoskellaItseleivotut kahvileivät ja ihana lahjapuoti

Avoinna joka 
päivä klo 9-19 

elokuun puoliväliin

Kärmesniementie 1 29790 Tuorila 

p.02 551 4191 (Köffi)
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jUKKA hIETAMäKI

järvi yhteis- 
omistuksessa

Isojärvellä viisi osakaskuntaa

O sakaskunnan tehtävänä on huolehtia yhteisen 
alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muidenkin 
asioiden hoidosta. Osakaskunta päättää kaikista 
yhteistä aluetta koskevista asioista samalla tavalla 

kuin kiinteistön omistaja päättää omasta kiinteistöstään. Hallin-
nointi on Isojärvellä järjestetty siten, että järven viisi osakaskun-
taa (kalastuskuntaa) ovat sopineet yhteistyöstä.  Muun muassa 
kalastusluvat hoidetaan yhdessä koko järvialueella. 

Juridisena yksikkönä kalastuskuntaa ei siis enää ole. Kalas-
tuskuntaa voidaan kylläkin käyttää edelleen nimityksenä, mutta 
sillä tarkoitetaan nykyään yhteisen vesialueen osakaskuntaa. 

Kuriositeettina voidaan mainita, että Kiilholman kylän 
kalastuskunta (nyk. osakaskunta) on perustettu jo 1927, se on siis 
vanhin Satakunnan alueella.

Isojärven kalastusalue
Isojärven osakaskunnat kuuluvat Isojärven kalastusalueeseen. 
– Hallinnollisesti Isojärven kalastusalue on paljon muutakin kuin 
Isojärvi. Alueeseen kuuluu muun muassa Siikaisjärvi ja jokialu-
eita, kertoo Satakunnan kalatalouskeskuksen kalatalousneuvoja 
Tero Ylikylä.

– Kalastusalue on julkisoikeudellinen yhteistoimintaelin, joka 
edistää toimialueensa kalataloutta. Sille kuuluu myös viranomais-
luonteisia tehtäviä. Se on yhden tai useamman kunnan alueella 
sijaitseva yhtenäinen alue, jonka kalastusoloja järjestettäessä voi-
daan noudattaa samankaltaisia toimenpiteitä. Kalastusalueita on 
maassamme 223, selvittää Ylikylä.

– Kalastusalueissa kalavesien omistajat ja käyttäjät eli ammat-
tikalastajat ja vapaa-ajan kalastajat etsivät rakentavia ratkaisuja 
alueensa kalatalouden kehittämiseen. Käyttö- ja hoitosuunni-
telmiin kirjataan linjaukset kalavesien kestävän käytön periaat-
teiden mukaisesti, kertoo Isojärven kalastusalueen puheenjohtaja 
Jukka Hietamäki.

Kalastusalueelle kuuluu julkisoikeudellisia hallintotehtäviä, 
kuten rauhoitusalueista päättäminen. Kalastusalueet voivat 
hoitaa kalaveden osakaskunnille ja muille kalavesien omistajille 
kuuluvia tehtäviä erillisillä sopimuksilla. 

ISOJäRVI, KuTEN PääOSA SuOMEN JäRVISTä, ON SEN VAIKuTuSPIIRISSä MAATA OMISTAVIEN 

YhTEISOMISTuKSESSA. JäRVEä hALLITAAN YhTEISOMISTuKSESTA SäädETYN LAIN NOJALLA. YhTEISEN 

VESIALuEEN OSAKKAITA OVAT NE hENKILöT, JOTKA OMISTAVAT KIINTEISTöN, JOLLA ON OSuuS 

YhTEISEEN ALuEESEEN. ISOJäRVELLä NäIdEN OSuuKSIEN OMISTAJIEN OSAKASKuNTIA ON VIISI.

• käyttö- ja hoitosuun-
nitelman hyväksyminen

• kalastuksenvalvonta
• kalastuksesta päät-

täminen yleisellä 
vesialueella järvessä 
(kalastuslaki 7 §)

• yleiskalastusoikeuden 
kieltäminen ja rajoit-
taminen määräajaksi, 
enintään kuudeksi kuu-
kaudeksi (kalastuslaki 
11 §)

• asetuksessa määritel-
lyn tuulastusrajoituksen 
muuttamien tai poista-
minen (kalastusasetus 
12 §)

• vesialueen vuokrauske-
hotus ammattikalastus-
ta varten (kalastuslaki 
16 §)

• kalastuskieltoalueen 

muuttaminen pado-
tussa vedessä (kalas-
tuslaki 26 §)

• asetuksessa määritel-
lystä solmuvälistä poik-
keaminen (kalastuslaki 
32 §)

• pyydysten käyttökielto 
ja rajoittaminen (kalas-
tuslaki 32 ja 37 §)

• asetuksesta poikkea-
van ja muun alamitan 
määrääminen (kalas-
tuslaki 35 §)

• rauhoituspiirin perusta-
minen ja lakkauttami-
nen (kalastuslaki  
43 ja 46 §)

• kalastuksenhoito-
maksu- ja viehekalas-
tusmaksuvarojen 
jakaminen vesialuei-
den omistajille.

Kalastusalueen julkiset 
hallintotehtävät

TERO ylIKylä



Isojärveläisiä 
palvelevat:
Apteekit

Merikarvian apteekki Kauppatie 35 Merikarvia 02 551 1599 www.apteekit.org/merikarvia/
Noormarkun apteekki Kuurintie 1 Noormarkku 02 548 0025 www.noormarkunapteekki.fi
Pomarkun apteekki Vanhatie 17 Pomarkku 02 541 1001 www.pomarkunapteekki.fi

Elintarvikkeet, päivittäistavarat
K-Market Osteri finbyntie 5 Noormarkku 02 548 0599 esa.tuisku@k-market.com
K-Market Pomeranssi Vanhatie 28 Pomarkku 02 541 1181
leväsjoen Kyläkauppa Leväsjoentie 1212 Leväsjoki 040 966 4117 www.levasjoki.fi
s-Market Noormarkku finpyyntie 10 Noormarkku 02 625 2740
sale Pomarkku Vanhatie 11 Pomarkku 02 541 1021
sale siikainen Tuorilantie 2 Siikainen 02 552 1485
satakunnan Osuuskauppa Itäkeskuksenkaari 1 Pori 02 625 1400 www.s-kanava.fi

Grillikioskit
Grillis Mäensivu Vanhatie 32 Pomarkku 02 541 1795

huoltoasemat, kahviot, polttoainemyynti
shell Pomarkku Tehtaantie 4 Pomarkku 02 541 1167
teboil söörmarkku Vaasantie 1139 Söörmarkku 02 677 0385
tuorilan seO-Palvelu Oy Merikarviantie 2 Tuorila 02 631 1900

Ilmalämpöpumput
lännen lämpötekniikka Oy Putimäentie 53 Pori 040 833 9999 www.lannenlampotekniikka.fi  

Kalastusluvat
Pomarkun Kukka- ja Hautaus-
palvelu

Palokuja 2 Pomarkku 02 541 1431

Kalastustarvikkeet
Porin Kalastus ja erä Kalevanpuisto 2 Pori 02 633 8862 www.porinkalastus.com

Kalaverkot
salmela aila tmi Valtasentie 4 Pomarkku 044 541 5788

Kauneudenhoitopalvelut
Kauneushuone rauha Kivijärventie 211 Pomarkku 041 436 3455 www.kauneushuonerauha.nettisivu.org

Kiinteistönvälitys
Porin Kotiportaat Oy Yrjönkatu 25 Pori 02 641 1890 www.kotiportaat.fi

Konekorjaamot- ja huollot
auto- ja Konekorjaamo juha 
Koivunen

Vesterinkuja 6 Pomarkku 044 541 1646

Konehuolto e Haavisto Mikkolantie 14 Pori 0500 662 096
Konehuolto rauäng Ky Vanhatie 19 Pomarkku 044 356 5767 www.konehuoltorauang.fi

Kulttuuripalvelut
Galleria Kerimanni Kerimannintie 44 Pomarkku 040 353 9430 www.sirpaojala.com

Kunta, yhteispalvelupiste
Merikarvian kunta Kauppatie 40 Merikarvia 044 7246 333 www.merikarvia.fi
Pomarkun kunta Vanhatie 14 Pomarkku 02 550 5666 www.pomarkku.fi
siikaisten kunta Kankaanpääntie 1 B Siikainen 044 720 1020 www.siikainen.fi

leipomotuotteet
Porin leipä Oy Karjalankatu 8 Pori 020 770 2500 www.porinleipa.fi

logistiikkapalvelut
Oy sNcargo ltd Konepajanranta 4 Pori 02 529 8923 www.sncargo.com

lounaspaikat, pitopalvelut
juhlapalvelu Hakalinna Vanhatie 25 Pomarkku 02 541 1102 www.hakalinna.net

lämpö- ja vesijohtoasennukset
saarinen ja Pojat Vanhatie 34 C Pomarkku 02 541 1104
vesi ja lämpö juhola Oy Laviantie 3 Noormarkku 0400 592 058

Maanparannuskalkit
Nordkalk Oy ab Kurikanniskantie 36 Siikainen 020 753 7810 www.nordkalk.com

Maanrakennus
eumer Ky Korpimatintie 2 Merikarvia 0400 560 281
j ruuhimäki Ky Viidanperäntie 218 Ala-honkajoki 0500 322 356
Konetyö Koskimäki Oy Koskimäentie 21 Tuorila 0400 532 738 www.koskimakioy.fi 
Maanrakennus Oy viitanen  
& rajamäki

Vanha Söörmarkuntie 
165

Söörmarkku 0500 228 201

Yhtymä sileäkangas Kiilholmantie 595 Pomarkku 02 541 5883
Matkailupalveluita, kesäkahvila, Caravan-alue

lomakallio Isojärventie 215 Pomarkku 02 541 5837
lankosken Köffi Ky Vaasantie 83 Tuorila 02 551 4191 www.lankoski.com

Mökkitalonmiespalvelut
rajakangas Mikko Rajakankaantie 37 honkakoski 0400 575 415
vK-Yhtiöt Oy PL 4 Merikarvia 040 556 2830
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TäMä KARTTA  
EI SOvEllU  

NAvIGOINTIIN!



23

2600

2600

E8

Uudenkyläntie

Kiilholm
antie

Is ojä rv

entie  

Isojärventie

(1)

(1)

(4)

(2)

(3)

POMARKKU

POMARKUN 
KESKUSTA
• venelaituri
• veneenlaskupaikka

MERIKARVIA

SIIKAINEN
LEVÄSJOKI

ALINENJÄRVI

OTAMO

PIRTTIJÄRVI

KIILHOLMA

UUSIKYLÄ

KIVIJÄRVI

Kolkanmaa

Vähä-Kolkka

Kuivaskannanniemi

Vuohisalmi

Rosiluoto

Kurikanniskan pato

Nunna

Lahdenjärvi

Haudanselkä

Leväslammi

Kevätsalmi

Nordkalk

Kaivannonlahti

Näsinniemi

Kakkoluoto

Rahaluoto

Vettenranta

Saunaniemi

Ruokosuonniemi

Haapaniemi

Karhuniemi

Hautalahti

Pakkalanlahti

Leveälahti

Honkalahti

Keitaanniemi

Lomakallio

Salmusojan pato

Ekqvist

Vanhan sahan 
ranta

Eekvistinselkä

Ronttoonselkä

Kaijanselkä

Vähäselkä
Myllyselkä

Kiilholman 
venesatama

Salmusoja

Uudenkylän kylätalo

Jänesluoto

Surmaluoto

Ronttoo

Aholuoto Iso-Kaija Selkäsaaret

Kuolemanniemi

Kerimanni

Sepänniemi

Viita-Mykkäluoto Honkaluoto

Lööholma

Kiilholma
Vehka

Plootuluoto
Hellut

Ryhti
Jokisuu

Pomarkunjoki

Otamonjoki

Siikinkari

Leipisaari

PORI
8

SIIKAINEN
OTAMO
• venelaituri
• veneenlaskupaikka
• uimaranta ISOjäRvI

Pomarkun-Siikaisten

SELKIä, SAARIA, VENELAITuREITA, KYLIä...

NAvIGOINTIIN SOvElTUvA veneilykartta 
on saatavilla juhannuksesta alkaen 

Isojärvi-Seuran hallituksen jäseniltä sekä 
Pomarkun ja Siikaisten kunnantaloilta 

hintaan 20 euroa.



Nuohoojat
Koirikivi seija Pomarkku 040 573 4399
Kujanpää lauri Siikainen 040 578 9222

Pankkipalvelut
Huittisten säästöpankki Pohjoiskauppatori 1 Pori 010 841 5740 www.saastopankki.fi/huittistensp
länsi-suomen OP siikainen Kankaanpääntie 2 Siikainen 02 624 1210 www.op.fi
länsi-suomen OP Pomarkku Vanhatie 17 Pomarkku 02 624 1230 www.op.fi

Parturi- ja kampaamopalvelut
Parturi-Kampaamo johanna Yrjönkatu 22,  

Kauppakeskus BePOP
Pori 02 632 5706

Peltityöt
suomen Puhdasilma Oy Siikaistentie 704 Siikainen 040 593 1054 www.suomenpuhdasilma.fi

Pitopalvelut
lanki jukka Pitopalvelu Esterpakankuja 3 Luvia 0400 799 122

Pizzeriat
Porin Mestaripizzat Länsipuisto 16 Pori 02 641 5439  www.porinmestaripizzat.fi

Portit ja kaiteet
Kipinä-tuote Teermossantie 133 Noormarkku 0400 736 966. www.kipinatuote.fi

Posti
Pomarkun asennustyö Oy Keisarinkuja 2 Pomarkku 02 541 1566

Puutyöt
Puutyöt j. liukonen Kettumäentie 5 Pomarkku 0500 724 257

Rakennus- ja remonttipalvelut
vr services Koivuluodontie 24 Söörmarkku 045 311 5553 www.remonttipori.fi
rakennusliike ville jalaja t:mi Pyrytie 6 Pori 040 591 8355
sa asennus ja saneeraus ay härkämäentie 2 Pomarkku 0400 724 686 www.pomarkku.fi/rakentajat/_017.htm
satakunnan Koti- ja  
Mökkipalvelu

Vaulontie 7 Pori 044 340 0532 www.mattiporvari.fi

vK-Yhtiöt Oy PL 4 Merikarvia 040 556 2830
YIt rakennus Oy Satakunnankatu 31 Pori 020 433 111 www.yit.fi

Ranta- ja vesirakentaminen
Finnboom Oy Myllykaari 22 Kankaanpää 040 375 8442

Rautakaupat
Konetuorila Oy Kievarintie 1 b Tuorila 02 551 3230 www.konetuorila.fi
rauta-riihimäki, O. riihimäki Oy Vesterinkuja 8 Pomarkku 02 541 1880

Räjäytys- ja sukellustyöt
Kallion räjäytys ja sukellustyö Arvontie 3 Vanha-ulvila 0500 522 860 http://kallionlouhinta.fi

Sukellus
Porin sukelluskeskus  
divextreme dC Ky

Kyntelitie 13 Pori 0400 596 152 www.sukelluskeskus.fi

Sähköasennukset
Mäntylä & Koskinen  
sähköasennus

Laurilantie 4 Siikainen 0400 590 675

sähköasennus  
risto lounasvaara

hirsikatu 3 as 24 Rauma 040 767 6206

Sähköliikkeet
Pomarkun asennustyö Oy Keisarinkuja 2 Pomarkku 02 541 1566
Pomarkun rakennussähkö Oy Kettumäentie 7 Pomarkku 0400 796 458

Sähkötarvikkeet
suomen sähkökaluste Vanhatie 54 Pomarkku 044 538 3182 www.sahkokaluste.fi

Sähköyhtiöt
lankosken sähkö Oy hirvijärventie 8 Siikainen 02 528 8800 www.lankoskensahko.fi
vatajankosken sähkö Oy Vuohiniityntie 2 Kankaanpää 02 578 257  www.vatajankoski.fi

Taksit
Ilari Isoviita 0400 121 555
Pomarkun taksipäivystys 02 541 1009

Tehtaanmyymälät
Pomarfin Oy Tehtaantie 1 Pomarkku 02 634 3100 www.pomar.fi

Tilitoimistopalvelut
PK-laskenta Ky Teljänkatu 8 d 1  Pori 02 641 8500 www.pk-laskenta.fi

Turvallisuuspalvelut
satakunnan pelastuslaitos Satakunnankatu 3 Pori 02 621 1500 www.satapelastus.fi
satakunnan poliisilaitos Satakunnankatu 5 Pori 07187 40501 www.poliisi.fi/satakunta

Työkalu- ja tarviketukkukaupat 
Porin tuontipiste Oy Isojärventie 143 A Pomarkku 0400 592 462

Uusiomuovin jalostus
suomen Käyttömuovi Oy, Malén Sahatie 7 Pomarkku 0400 533 616 www.kayttomuovi.fi

vakuutuspalvelut
lähivakuutus gallen-Kallelankatu 9 A Pori 02 630 7100 www.lahivakuutus.fi

veneet, venekorjaamot
Porin vene- ja Moottorikorjaamo Karjarannantie 33 Pori 040 059 8216 www.porinvene-jamoottorikorjaamo.com
Porin vene-Paja Lestikatu 3 Pori 0500 503 802 www.vene-paja.fi
venepori Oy Karjarannantie 35 Pori 02 631 7400 www.venepori.fi

MUISTA MyöS ylEINEN 
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TURISTIlUPA, jonka voi lunastaa  

henkilö, joka ei asu paikkakunnalla

• Merkitsemättömät pyydykset 

poistetaan kalastuksenvalvojan 

toimesta.

• Pyydys on merkittävä luvan-

haltijan nimellä ja lupa on oltava 

mukana pyyntitilanteessa.

• Pohjaverkko merkitään 1 lipulla 

molemmista päistä, pintaverkko 2 

lipulla.

• Lupa on esitettävä kalastuksen-

valvojalle pyydettäessä.

• Huom! Pyydyslupa on ruokakun-

takohtainen. Lupaa ei saa luovut-

taa ruokakunnan ulkopuoliselle 

henkilölle.

• Pyydettävän kuhan minimipituus 

on 37 cm ja taimenen 40 cm.

Lupaa lunastaessa valtion kalas-

tuksenhoitomaksu täytyy olla myös 

voimassa. Kalastuksenhoitomaksu 

on pyydettäessä esitettävä Isojär-

ven osakaskuntien luvanmyyjälle.

• huom! Ethän aseta verkkojasi 

veneilyreitille.

PyydyKSISTä ON  
PääTETTy SEURAAvAA:

• Verkon pituus on 30 m, minimi 

silmäkoko 50 mm, korkeus 3 m.

• Muikkuverkossa maksimi silmäkoko 

on 19 mm.

• Pyydysten etäisyys toisistaan 

50 m, 5 verkkoa jata.

Isojärven osakaskuntien 

kalastuslupien hinnat 
ja pyydyksiä koskevat määräykset 1.1.2012 alkaen

30 
euroa /vuosi

10 
euroa /vuosi

PERUSlUPA, jonka voi lunastaa 

alueella vakituisesti tai ns. kesä-

asukkaana asuva henkilö

• 5 verkkoa tai 3 luokkarysää,  

   joiden luokan korkeus 1 m

• 3 katiskaa

• 1 uistin

• Kalakoukkulupa 10 koukkua

• Pitkäsiimalupa (ei matosyöttiä)  

   50 koukkua

Peruslupaan voi ostaa lisäluvan  

yhdelle uistimelle á 10 e/vuosi  

+ vierasluvan á 10 e/vuosi

• Lupa oikeuttaa yhteen uistimeen. Muista!

ISOjäRvEN KAlASTUS-
OSAKASKUNTIEN  
KAlASTUSlUPIEN MyyjäT

Kiilholma
Lomakallio p. (02) 541 5837 

Särkijärvi Matti p. (02) 541 1374 

Ekqvist Pentti p. (02) 541 5850 

Storberg Jukka p. (02) 548 7800 

leväsjoki
Leväsjoen Kyläkauppa 

p. (02) 552 7146 

Lankosken Köffi p. (02) 551 4191 

Isoviita Tauno p. (02) 541 5813

ulanen Timo p. 0400 909 691

Virtanen Kari p. 050 582 3074

Uusikylä
grönholm Kauko p. 040 738 6031 

Pomarkku
Pomarkun Kukka p. (02) 541 1431 

Kivijärvi
Isoviita Tauno p. (02) 541 5813

KAlASTUKSENvAlvOjAT  
ISOjäRvEllä 

hakanen Alpo p. 0400 246 787 

huhtaniemi Tauno p. 050 362 7191 

Isoviita Tauno  p. (02) 541 5813, 

040 526 7418 

Kuusisto Juha-Matti 

p. 045 637 4630 

Kuusisto Kimmo p. 044 087 2121 

Kuusisto Mika p. 045 136 5473 

Rusola Ensio p. (02) 538 2111 

Ylikoski Santeri p. 044 552 5537 

Ylinentalo Kari p. 050 592 7560 

grönholm Kauko p. 040 738 6031

grönholm Veikko p. 0400 176 736

Lähteenmäki Pentti 

p. 0400 595 168

Kortesniemi Kalevi p. 0400 725 253

Jokela Jouko p. 040 507 7118
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TEKSTI Pekka Koivunen 
KUvA Pentti Nurmi

K alajussien ohjelmaan on 
perustamisesta lähtien 
kuulunut kalavesien 
hoitotyö, jota on toteu-

tettu muun muassa kalanistutuk-
silla. Leader-tuen turvin seura on 
vetänyt Pomarkun virkistyskalas-
tuksen ja retkeilyn kehittämiskam-
panjaa. Kampanjaan on liittynyt 
Pomarkun Kalapaikkaoppaan 
kokoaminen, kalastusharrastusta 
käsittelevät oppitunnit kouluilla 
sekä vieheiden tekokurssit.

Kalajussit ylläpitää Riut-
tansalmen leirikeskusta, joka 

on suosittu leiripaikka muun 
muassa koiraharrastajille syrjäisen 
sijaintinsa vuoksi. Riuttansalmen 
ja Harjakosken padon välisellä 
alueella on noin kuusi kilometriä 
pitkä Kynäsjoki, Kalajussien hal-
linnoima kalamiesten suosima 
jokialue laavuineen.

Tärkeimmät kalastuspaikat 
ovat Kukonkoski, Vääräkoski ja 
Kynäskoski. Kynäsjoen yleisimmät 
saaliskalat ovat taimen, kirjolohi 
ja harjus.

Isojärvellä Kalajussit järjestää 
talvisin pilkkikilpailuita. 

Pomarkun Kalajussit ry  
VAPAA-AJANKALASTuKSEN JA KALAVESIEN hOIdON 

KEhITTäMISEKSI PERuSTETTu POMARKuN KALAJuSSIT 

ON KOhTA NELJäNNESVuOSISAdAN AJAN EdISTäNYT 

KALASTuSKuLTTuuRIA KARVIANJOEN VESISTöN 

ALuEELLA.  SEuRA KuuLuu JäSENENä SATAKuNNAN 

KALAMIESPIIRIIN JA SITä KAuTTA VALTAKuNNALLISEEN 

SuOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN 

KESKuSJäRJESTööN. JäSENIä SEuRASSA ON NOIN 150. 

KAlAjUSSIEN  
TAPAhTUMIA 
vUOdEN 2012  
AIKANA:
• 15.–17.6. 
Lounais-Suomen kalamiespiirin  

nuorten leiri Riuttansalmella.

• 11.–12.8. 
Piirin perhokalastuksen 

mestaruuskisat Kynäsjoella.

• 25.–26.8. 
Naisten perhokalastuksen 

SM-kilpailut Kynäsjoella.

• 22.9. 
SM-perhokalastuksen karsintakilpailu 

Kynäsjoella.
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K aikilla järvellä kalastavilla tulee olla kalastuslupa, 
jonka myöntää Isojärven osakaskuntien yhteenliit-
tymä. Jokaiselta viideltä osakaskunnalta ei siis tarvitse 
ostaa erillistä lupaa, vaan sama lupa kelpaa kaikkialla 

järvellä.
Järven kalastusluvan edellytyksenä on valtion kalastuksen-

hoitomaksun maksaminen. Kalastuksenhoitomaksu on valtion 
veroluontoinen maksu. Se pitää suorittaa, jos on 18–64-vuotias ja 
harrastaa muuta kalastusta kuin pilkkimistä tai onkimista. Maksu 
on suoritettava, vaikka kalastaisikin vain omalla vesialueella. 
Koko vuoden ajaksi maksu on 22 euroa. Viikon kalastuskaudeksi 
riittää seitsemän euron maksu. Katso s. 31.

lisäksi peruslupa tai turistilupa
Isojärven vakinainen asukas tai kesäasukas saa 30 euron perus-
luvalla laajemmat kalastusoikeudet kuin alueen ulkopuolelta 
tuleva. Kympin hintainen turistilupa oikeuttaa vain yhteen uisti-
meen, peruslupa oheisen taulukon mukaisiin pyydyksiin.

– Tällä halutaan varmistaa, että järven varsinaisten ranta-asuk-
kaiden kalastusmahdollisuudet turvataan, kertoo osakaskuntien 
kokoonkutsuja Reijo Viljanen.

– Kalastajilla on velvollisuuksia, joiden 
toteutumista valvotaan kalastuksenvalvojien toi-
mesta. Valtion kalastuksenhoitomaksu pitää olla 
maksettu kuten myös peruslupa tai turistilupa. 
Pyydykset tulee merkitä ja varustaa luvanhaltijan 
nimellä. Ne tulee sijoittaa venereittien ulkopuo-
lelle.

Reijo Viljasen mukaan lupamaksuista suurin 
osa käytetään järven kalakannan kehittämi-
seen.

Kalakanta kunnossa
Isojärven pääkalat ovat kuha, ahven ja 
hauki. Taimen ja lohi on myös käynyt pyy-
dyksiin. Rapukantakin on Viljasen mukaan 
elpymässä.

– Ahvenen koko on viime vuosina 
kasvanut ja muitakin merkkejä järven tilan 
paranemisesta on näkynyt. Jatkossa tulee 
kuitenkin kiinnittää entistä enemmän 
huomiota veden laadun parantamiseen. 

Huonolaatuinen vesi näkyy heti myös kalakannassa, selvittää 
Reijo Viljanen.

Kalastusalueelle suunnitelma
Isojärven kalastusalue käsittää koko järven vaikutusalueen. Siihen 
kuuluu alueita Pomarkun ja Siikaisten lisäksi myös Noormarkun 
alueelta Porista. Tällä hetkellä koko kalastusalueelle on valmis-
teilla käyttö- ja hoitosuunnitelma, jonka avulla niin istutukset 
kuin muut hoitotoimenpiteet saadaan aiempaa paremmin suun-
nitelmalliseksi ja koordinoiduiksi.

– Valtion viranomaisten toimenpiteet, järven kalastuskuntien 
hyvä yhteistyö ja tietysti järven asukkaiden ja vierailijoiden 
lisääntynyt valveutuneisuus on merkittävästi parantanut kalastuk-
sen laatua Isojärvellä. Kalastuslakiuudistuksen myötä pyrimme 
saamaan myös valvontatoiminnan palvelemaan entistä parem-
min kalakannan kehittämistä, päättää Reijo Viljanen. 

Kalapiällysmies Reijo Viljanen:    

ISOJäRVEN VAPAA-AJANKALASTuS ELää TäLLä hETKELLä MYöTäTuuLESSA. TAKAVuOSIEN 

VALLOILLEEN RIISTäYTYNYT, LuPAEhTOJEN VASTAINEN KALASTuS ON PääPIIRTEITTäIN SAATu KITKETTYä 

TEhOSTuNEEN TIEdOTTAMISEN JA VALVONNAN KEINOIN. ISOJäRVEN KALASTuSASIOITA hALLINNOI 

VIIdEN OSAKASKuNNAN YhTEENLIITTYMä.

Kalastus  
tasapainossa

Isojärven kalastusmääräykset löytyvät myös 
Isojärvi-seuran kotisivuilta www.isojarviseura.fi

Kysy lisätietoa kalastusasioista myös Reijo 
Viljaselta, puh. 0400 925 129

TEKSTI jA KUvA
Pekka Koivunen



 Kosmetologin palvelut
 Evelace kotiputiikki, josta löydät  
  alusasut niin naisille, miehille kuin  
  lapsillekin.

Kivijärventie 211, 29630 Pomarkku
041 436 3455, niina.kukkonen@live.fi
www.kauneushuonerauha.nettisivu.org

Hyvä, jos ei haittaa, sillä OP-bonuksilla ne ovat kaikki totista totta. Laske 
oma tilanteesi bonuslaskurilla osoitteessa op.fi/bonuslaskuri

Yhdessä hyvä tulee.

Juhla- ja pitopalvelu Jukka Lanki 
0400 799 122 Luvia

Sinulle, joka arvostat 
laatua ja yksilöllisyyttä

Viidanperäntie 218, 38910, Ala-Honkajoki 0500322356Kiehtovat kiharat, valloittavat värit
ja loistavat leikkaukset kauniiseen

kesään Johannasta!

Yrjönkatu 22, BePOP, 2. krs. 
Puh. (02) 632 5706

Avoinna ma, pe klo 8-18, ti, 
ke, to 8-17, la klo 8-14

HANNELE MARJATTASATURIITTA JOHANNA

Vatajankosken Sähkö – Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Paikallinen 
energia-
yhtiösi

puh. 02 578 257  www.vatajankoski.fi 

PK-LASKENTA KY

www.pk-laskenta.fi

Kirjanpitopalvelut
Maksuliikennepalvelut
Palkkahallintopalvelut
Konsultointipalvelut

Teljänkatu 8 D 1
28130 PORI
puh (02)6418 500
fax (02)6418 509

Taloushallintoliiton jäsen

SÄHKÖASENNUS
Mäntylä & Koskinen

A-ryhmän sähköurakoitsija

Sähköasennukset ja -suunnitelmat

Laurilantie 4
29810 Siikainen
Email mksahko@gmail.com           
Puh  02 5521 347 
Fax  02 5521 447
Gsm  0400 590 675 
Gsm 0400 724 901

045 311 5553 ville13@gmail.com
VR Services

Rakentaminen
Remontointi
Mökkitalonmiespalvelut
Putkiasennus
Vinyyliverhous

www
.rem

ontt
ipor

i.fi

Sähköasennukset ja -suunnittelu

Kettumäentie 7 • 29630 Pomarkku

Salo
0400 796 458
Juhala
0400 796 457
Korpilammi
040 513 6458

Sähköasennukset ja -suunnittelu

Kettumäentie 7 • 29630 Pomarkku

Salo
0400 796 458
Juhala
0400 796 457
Korpilammi
040 513 6458

Sähköasennukset ja -suunnittelu

Kettumäentie 7 
29630 Pomarkku

Salo
0400 796 458
Juhala
0400 796 457
Korpilammi
040 513 6458

Vanhatie 34 C
29630 Pomarkku
0400 706 870 
050 384 8669

Saarinen ja Pojat Putkiasennukset 
Tarvikkeet
Maa/Aurinkolämpö

SUOMEN PUHDASILMA OY – SIIKAINEN
Lisätietoa www.suomenpuhdasilma.fi tai 040 355 9557/Saarinen

MEILTÄ AMMATTITAITOISESTI ASENNETTUNA:
• Laadukkaat ilmalämpöpumput takuuasennettuna (mm. Mitsubishi, Fujitsu)
• Kaikki peltialan työt (huuvat, saumapeltikatot, kattotikkaat ja vesikourut)
• Kaikki IV-alan työt suunnittelusta asennuksiin

Yrityksellämme 
on TUKESin 

lupa kylmäalan 
asennustöihin sekä 
A-sähköasennus-

töihin.

TraileriT alk. 790€
laiTuriT

alk. 660€

peräkärryT alk. 599€

Karjannantie 35 28100 Pori 026336336 www.venepori.fi

Vesi ja Lämpö Juhola Oy
Putkiasennukset, lämpöpumput ja 
öljypoltinasennukset sekä huollot

Laviantie 3, 29600 Noormarkku Puh. 042 493 001 Fax 025481929 juhola.oy@dnainternet.net
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S atavesi-ohjelma on vuodesta 2002 alkaen edistänyt 
kymmenien paikallisten ja alueellisten vesienhoitohank-
keiden toteutumista. Ohjelma ideoi hankkeita, osal-
listuu niiden suunnitteluun ja tarjoaa tukea hankkeiden 

toteuttajille muun muassa etsimällä yhteistyökumppaneita ja 
rahoitusta.

Sataveden kohdealueena ovat sekä sisävedet että Satakun-
nan lähirannikko. Sataveden toimintaa pyörittää vuoden 2013 
loppuun saakka vesien- ja luonnonhoidon hanke VELHO 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Toiminnan tavoitteena on 
saattaa vesistöjen parissa toimivat sekä vesiasioista kiinnostuneet 
tahot yhteen pohtimaan vesistöjen tilan parantamiseen liittyviä 
ongelmia ja ratkaisuja niihin. 

Satavesi-ohjelma toimii Satakunnassa neljän vesistöalueryh-
män kautta. Ryhmien päätehtävänä on kartoittaa keskeisiä vesien 
tilan parantamiseen liittyviä haasteita ja toimenpidetarpeita, ja 
näiden pohjalta pohtia kullekin alueelle parhaiten soveltuvia 
keinoja vesien tilan parantamiseksi. 

Keskustelufoorumeina toimivat vesistöalueryhmät kokoon-
tuvat muutaman kerran vuodessa. Toiminnassa on mukana 

kaikkiaan kymmenien eri tahojen edustajia yhteiskunnan eri 
sektoreilta. 

Myös Isojärvi-Seura osallistuu Karvianjoki-ryhmän toi-
mintaan. Karvianjoki-ryhmä kokoontui 11.5.2012 Kankaan-
päässä ja seuraavan kerran alustavasti syksyllä 2012. Sataveden 
koko päivän kestävä seminaarimuotoinen ohjelmakokous järjes-
tetään loppuvuodesta 2012. 

Satavesi yhdistää toimijat

yhteistyötä Satakunnan 
vesistöjen hyväksi

SATAVESI ON VARSINAIS-SuOMEN ELY-KESKuKSEN, SATAKuNTALIITON JA SATAKuNNAN 

ELY-KESKuKSEN YhTEISTYöOhJELMA, JONKA TARKOITuKSENA ON TEhOSTAA TOIMIA 

SATAKuNNAN VESIEN TILAN PARANTAMISEKSI. 

TEKSTI Johanna Rinne
KUvA Minna uusiniitty-Kivimäki

Lisätietoja Sataveden tapahtumista ja 
kokousmuistiot löytyvät Sataveden Internet-sivuilta: 
www.ymparisto.fi/satavesi

lisätietoja:
Johanna Rinne, koordinaattori, VELhO-hanke
puh. 040 769 9092
johanna.rinne@ely-keskus.fi

jOhANNA RINNE



K arvianjoen vesistöalue on kalataloudellisesti erittäin 
arvokas vesistöalue. Sen mereen laskevat uomat (Meri-
karvianjoki, Pohjajoki, Eteläjoki-Noormarkunjoki) ovat 
aikanaan toimineet niin harjuksen, meritaimenen, lo-

hen, vaellussiian, vimpaan kuin nahkiaisenkin kutujokina. Vael-
luskalakantojen elvyttämistyöryhmän mietinnössä Karvianjoen 
vesistöalue nimettiin 1. kiireellisyysluokan kunnostuskohteeksi. 
Kalatalouden kannalta olennaista on joen oma geneettisesti 
ainutlaatuinen taimenkanta sekä vesistöalueen merkittävä poten-
tiaali virtakutuisten vaelluskalalajien lisääntymis- ja poikastuotan-
toalueena. Koko vesistöalue on määritelty kalastuslain 119 §:n 
mukaiseksi lohi- ja siikapitoiseksi vesistöksi. 

Tavoitteena luonnollisesti uusiutuva kalakanta
Kunnostukset tähtäävät erityisesti joen oman taimenkannan 
elvyttämiseen. Karvianjoen vesistöalueella kunnostuksilla 

pyritään myös kohentamaan muun muassa harjuksen ja rapujen 
elinoloja ja kaiken kaikkiaan tavoitteena on parantaa joen ekolo-
gista tilaa. Pyrkimyksenä on myös se, että kalakannat pysyivät 
vastaisuudessa kalastettavina luonnostaan, eikä niitä tarvitsisi 
pitää yllä istutusten avulla. Karvianjoen vesistöalueella koskikun-
nostusten ja kalateiden suunnitteluun ja toteutukseen on tähän 
mennessä ohjattu valtion varoja yli 500 000 euroa.  

Mereltä vatajankoskelle
Karvianjoen vesistöalueella on tavoitteena, että taimenen ja 
miksei myös lohen nousu mahdollistuisi merestä Vatajankosken 
voimalaitospadolle, eli Karvianjoen puolivaiheille saakka 
kaikkia kolmea vaellusreittiä pitkin. Kunnostussuunnitelmiin 
sisältyy tämän vuoksi myös kalateiden suunnittelua ja ra-
kentamista. Merikarvianjoelle on jo rakennettu Lankosken 
kalatie ja Isojärven Luusuassa sijaitsevan Kurikanniskan padon 

Karvianjoen vesistöalue:

Kalataloudelliset 
kunnostukset

ERITYISEN ARVONSA VuOKSI KARVIANJOEN VESISTöALuE ON OLLuT 

KESKEISIN KALATALOudELLISTEN KuNNOSTuSTEN KOhdE SATAKuNNAN 

ALuEELLA. KuNNOSTuSTöIdEN TAVOITTEENA ON PALAuTTAA MENNEINä 

VuOSIKYMMENINä PERATuT JA PAdOTuT JOET KALATEITä RAKENTAMALLA 

JA KOSKIA KuNNOSTAMALLA SELLAISIKSI, ETTä VIRTAKuTuISILLA 

VAELLuSKALALAJEILLA OLISI MAhdOLLISuuS LIIKKuA JA LISääNTYä NIIN KuIN 

NIIdEN LuONNOLLISEEN ELINKIERTOON KuuLuu. 

TEKSTI Kalastusbiologi 
Leena Rannikko, 
Varsinais-Suomen 
ELY-keskus, väliotsikot 
toimituksen

AUTO- JA KONE-
KORJAAMO

Juha Koivunen
Vesterinkuja 6

29630 POMARKKU
Puh. 044 5411 646, 0500 723 912

• Pienkoneiden huolto, tarvike- ja
  varaosamyynti
• Moottorisahat, metsuritarvikkeet
• Ruohonleikkurit •Öljyt,bensat
• Polkupyörähuolto ja tarvikkeet
• Husqvarna,Klippo,Gardena,Tunturi
 -myynti,edustus ja huolto

Avoinna arkisin 9-17
Kesälauantaisin10-14
Vanhatie 19, 
29630 Pomarkku
044 356 5767
www.konehuoltorauang.fi

lEENA RANNIKKO



kalatien suunnittelu on käynnistymässä osana ELY-keskuksen 
hallinnoimaa VELHO-hanketta. Salmusojan säännöstelypadon 
kalatie mahdollistaa Pohjajoen kautta nousevien kalojen pääsyn 
Isojärveen. Pomarkunjoen padot estävät toistaiseksi kalojen 
pääsyn Isojärvestä Kynäsjokeen, mutta vähitellen pyritään aloit-
tamaan myös Pomarkunjoen kalateiden suunnittelu. Eteläjoki-
Noormarkunjoella on jo vireillä neljä kalatiehanketta, joiden 
valmistuttua vaelluskala pääsee nousemaan eteläisintä vaellusreit-
tiä pitkin Kynäsjoelle ja aikanaan Karvianjoelle asti. 

Kutupaikkoja ja poikasille tilaa kasvaa
Koskialueilla tehtävissä kunnostuksissa virta-aluetta pyritään 
muotoilemaan sellaiseksi, että se sopii mahdollisimman hyvin 
virtakutuisten kalojen kutuun ja poikasten kasvuympäristöksi. 
Kutusoraikkojen rakentaminen koskien niska-alueille, poikasille 
sopivien suojaisten hidasvirtaisten ja suojaisten elinalueiden 
muokkaaminen, virran ohjaaminen uomaa kynnystämällä 
ja kiveämällä sekä suurien kivien ja suojakuoppien sijoittelu 
isompien kalojen oleskelua varten ovat tärkeimpiä koskialueilla 
tehtäviä toimenpiteitä. Kosken uoman poikkileikkauspinta-alaa 
levittämällä muodostetaan pienpoikasille sopivia hidasvirtauksi-
sia reuna-alueita ja toisaalta estetään tulvahaittojen syntymistä. 

hiljaa hyvää tulee
Koskien elinympäristökunnostuksissa on edetty vaiheittain, 
joki tai joenosa kerrallaan. Kunnostustyöt aloitettiin Pohjajoella 
vuonna 1995, minkä jälkeen työt ovat vähitellen edenneet 
Merikarvianjoella, Karvianjoella, Kynäsjoella ja Pomarkun-
joella. Elinympäristökunnostuksia on tehty myös Karvianjoen 
sivuluomissa, jotka ovat Karvianjoen taimenen keskeisiä 
lisääntymisalueita. Seuraava suuri kokonaisuus on Eteläjoen-
Noormarkunjoen kalataloudellinen kunnostus, jota päästään 
toteuttamaan arviolta vuosina 2014–15. Lisäksi Merikarvianjoella 
on jo aloitettu täydentävien kunnostusten suunnittelu, jossa 
tavoitteena on parantaa vaelluskalojen lisääntymisoloja vielä 
kunnostamattomilla koskilla ja virta-alueilla. Kunnostuksilla täh-
dätään myös virkistyskalastusmahdollisuuksien parantamiseen, 
erityisesti Merkarvianjoella, mutta yhtä lailla myös muillakin 
jokialueilla. 

Satakuntalaisseuraa savolaissukuisille kaloille
Elinympäristökunnostukset eivät yksin riitä Karvianjoen oman 
taimenkannan vahvistamiseen. Kunnostusten valmistuttua 
tarvitaan tuki-istutuksia, jotta koskille rakennetut poikasalueet 
pystyttäisiin varaamaan taimenten elinalueiksi ja koskille 
saataisiin muodostumaan kalasto, johon kuuluu monenikäisiä 
taimenia.  Karvianjoen taimenistukkaita ei ole toistaiseksi saata-
villa, mutta ELY-keskus on yhteistyössä Karvian Kalalaitoksen 
kanssa keräämässä taimenen emokalastoa Karvian viljelylaitok-
selle poikasviljelyn käynnistämistä varten. Hankkeeseen sisältyy 
emokalojen pyynti, emojen yksilöllinen merkintä ja alkuperän 
varmistaminen DNA-testien avulla. Geneettiset tutkimukset ovat 
tarpeen, koska Karvianjokeen on istutettu muitakin taimenkanto-
ja, muun muassa Rautalammen reitin taimenta. Emokalapyynnin 
ja DNA-tutkimusten kustannukset katetaan Karvianjoen alueen 
turvesoiden kalatalousmaksuilla. 

Melojatkin huomioon
Kunnostustoimien suunnittelussa ja toteutuksessa onkin tärkeää, 
että myös muut käyttömuodot huomioidaan ja että haittoja ja  
ristiriitoja ei synny. Esimerkiksi melonnan asiantuntijat ovat 
olleet mukana kunnostustöiden toteuttamisen aikana ja 
yhteistyössä on päästy hyviin tuloksiin esimerkiksi Kynäsjoella. 
Toisaalta suurten kivien sijoittelu koskialueille nopeuttaa talvisin 
jääkannen muodostumista ja jäiden liikkeellelähtöä, jolloin 
hyyde- ja jääpatotulvien riski vähenee. 

Kunnostukset tähtäävät 
erityisesti joen oman 
taimenkannan 
elvyttämiseen.”

www.porinkalastus.com

Kalevanpuisto 2 
28120 Pori
Puh: 02 633 8862

Hanki
vehkeet
viimesen

päälle
0400-724 686 tai 0400-762 458
sa.asennusjasaneeraus@pp.inet.fi

Meiltä saat kaikki rakentamisen
ja remontoinnin palvelut.

Soita ja kysy!

SA Asennus ja 
Saneeraus Ay
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O mat vedet paremmiksi -kampanja on Satavesi- ja 
Pro Saaristomeri -ohjelmien kansalaistoimintaa. 
Omatoimisen vesistöseurannan lisäksi kampan-
jassa järjestetään vesiensuojeluaiheisia koulutuksia 

sekä neuvotaan vesiensuojeluun ja -hoitoon liittyvissä kysy-
myksissä. Keväällä 2012 alkaa Satakunnassa vesistöopetuspäivät 
alakouluille kummikoulutoimintana. Kampanja on myös 
Facebookissa.

Satavesi-ohjelma käynnisti vuonna 2004 Omat vedet parem-
miksi -vesistöseurannan, jossa vesistöjen käyttäjät seuraavat 
omatoimisesti lähivesistöjensä tilaa. Vuonna 2011 vesistöseuran-
ta laajeni VELHO-hankkeen myötä Varsinais-Suomeen. 

Uudet havainnoitsijat ovat jatkuvasti tervetulleita mukaan. 
Havainnoitsijoille järjestetään yhden illan mittaisia koulutuksia, 
joissa käydään läpi vesien tilaan liittyviä asioita sekä opetetaan 
vesistöseurannan käytäntöjä. Kurssilaisille jaetaan näkösyvyys-
levyt sekä havainnointikansiot, joissa on vesistöseurantaan 

tarvittava materiaali. Seurantakurssimateriaali löytyy myös 
Satavesi- ja Pro Saaristomeri -ohjelmien internetsivuilta. 

Vesistöseurannassa kehotetaan säännölliseen, noin kerran 
viikossa tapahtuvaan havainnointiin, mutta osa seuraajista 
havainnoi lähivesistöään harvemmin ja tarkkailee vain paria 
muuttujaa. Osa havainnoitsijoista on myös ilmaissut mielen-
kiintonsa lähettää havainnot esimerkiksi älypuhelinten avulla. 
Puhelinten GPS-paikannus- ja kameratoiminnot voivat mahdol-
listaa tulevaisuudessa aivan uudenlaisen tavan havaintojen 
tulosten lähettämiseen (kuten Järviwikin Levävahti). 

Satakunnassa on saatu seurantatuloksia 33 havaintopisteestä. 
Havainnot vuosilta 2004–2007 löytyvät Sataveden Internet-
sivuilta. Vuosien 2008–2010 havainnoista ei ole vielä koostettu 
raportteja. Koko Lounais-Suomen alueen vuoden 2011 havain-
not on julkaistu Lounaispaikassa ja Järviwikissä sekä Sataveden 
ja Pro Saaristomeren Internet-sivuilla. Isojärvi ei ole ollut 
seurannassa mukana – vielä. 

Omat vedet paremmiksi -kampanja myös Isojärvelle

Omatoiminen  
vesistöseuranta  

käynnistyy
OMATOIMISELLA VESISTöN TARKKAILuLLA PYRITääN 

TäYdENTäMääN VIRANOMAISTEN VESISTöSEuRANTOJA. 

VAPAAEhTOISET VESISTöSEuRAAJAT hAVAINNOIVAT VEdEN 

NäKöSYVYYTTä, LäMPöTILAA JA LEVäTILANNETTA SEKä VEdEN 

KORKEuTTA. KALASTAJAT VOIVAT SEuRANTA KALASTON KEhITYSTä 

KALASTuSKIRJANPIdON AVuLLA. ISOJäRVELLE KAIVATAAN 

VAPAAEhTOISIA TARKKAILIJOITA.KATI SAARNI
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KUMMIKOUlUPäIvä 
Varsinais-Suomessa 
syksyllä 2011. 
Kyllä lapsetkin 
osaavat tarkkailla 
näkösyvyyttä.

lisätiedot ja vesistöseuranta-
kurssille ilmoittautumiset:
  
Kati saarni, suunnittelija
VELhO-hanke
p. 040 769 9059
kati.saarni@ely-keskus.fi
 

linkit:
www.ymparisto.fi/satavesi
www.ymparisto.fi/prosaaristomeri
www.ymparisto.fi/velho
www.facebook.com/omatvedetparemmiksi
www.jarviwiki.fi
www.lounaispaikka.fi

Ilmoittaudu 
mukaan!

 
Oman vesistön 
seurantakurssi 

järjestetään Pomarkussa 
keskiviikkona 6.6.2012 
klo 17–20 Lomakallion 

lomakylän Kahvi-Riihessä. 

TEKSTI Kati Saarni
KUvA Kati Javanainen



40

h anke painottui vesistöalueen suurimpien järvien eli 
Isojärven, Karhijärven ja Karvianjärven tilan ja paran-
tamistoimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Karvian-
joen vesistöaluetta tarkasteltiin järvet, joet ja valuma-

alueet käsittävänä kokonaisuutena. Valuma-alueilla tehtävien 
toimenpiteiden lisäksi tarkasteltiin järvikunnostusten vaikutuksia. 
Vedenlaadun ohella arvioitiin toimenpiteiden vaikutuksia veden 
määrään. Ekologisten vaikutusten lisäksi hankkeessa arvioitiin 
toimien taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. 

Ekologinen tila hyvä
Isojärvi on voimakkaasti humuspitoinen. Se on kuitenkin luoki-
teltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. Kasviplankton- ja kalastomit-
tarit ilmentävät hyvää tilaa, vaikka esimerkiksi leväkukintoja on 
esiintynyt säännöllisesti. Järven ekologinen tila ei kuitenkaan 
täytä kaikkien käyttäjien tarpeita ja toiveita. Kyselytutkimukseen 

vastanneista Isojärven ranta-asukkaista (noin 220 henkilöä) vain 
noin puolet oli sitä mieltä, että vesi soveltuu uimiseen hyvin. Liki 
85% vastaajista ilmaisi, että Isojärven tilaa tulisi parantaa. 

Katse koko vesistöön
Isojärvellä fosforikuormituksen taso suhteessa järven sietokykyyn 
ylittyy ja järven ulkoista kuormitusta tulisi vähentää liki 
viidennes. Suurin osa valuma-alueen vesistä ja noin 70 % fosfori-
kuormituksesta tulee Pomarkunjoen kautta Isojärven yläpuolisesta 
vesistöstä. Siksi vesiensuojelutoimenpiteitä tarvitaan koko Karvi-
anjoen vesistössä Isojärven lähivaluma-alueen lisäksi. 

vesienhoidolle hintalappu
KarTuTa-hankkeessa arvioitiin eri toimenpiteille ”hintalappu” 
eli laskettiin, kuinka paljon yhden fosforikuormituskilon 
vähentäminen maksaa. Hakkuualueiden suojavyöhykkeet arvioi-

Karvianjoen tulevaisuus  
tarkastelussa

VuOSINA 2008-2012 TOTEuTETuN KARVIANJOEN TuLEVAISuuSTARKASTELuT –hANKKEEN 

(KARTuTA) KESKEISENä TAVOITTEENA OLI TuOTTAA TIETOA REALISTISTEN TAVOITTEIdEN  

JA TOIMENPITEIdEN MääRITTäMISEKSI VESIENhOIdOLLE. 

MIKA MARTTUNEN ElINA jOENSUU
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tiin kustannustehokkaimmiksi kaikilla tarkastelluilla järvillä. Yh-
den fosforikuormituskilon alentaminen maksaa noin 50 euroa. 

Turvetuotannon toimenpiteet kuuluvat myös kustannustehok-
kaimpien joukkoon (noin 100 euroa / fosfori kg). 

Maatalouden fosforikilon vähentäminen tulisi halvimmaksi 
kosteikoilla, noin 300 euroa fosforikiloa kohti ja kalleimmaksi 
monivuotisella nurmiviljelyllä, noin 5 000 euroa fosforikiloa 
kohti. 

Haja-asutuksen toimenpiteet jätevesien käsittelyn tehostami-
seksi ovat varsin kalliita. Niillä voidaan kuitenkin tuntuvasti 
alentaa fosforikuormitusta ja parantaa veden hygieenistä laatua.

Vesistön kaikissa osissa kilomääräisesti eniten fosforikuormi-
tus vähenisi kosteikoilla, optimaalisella lannoituksella sekä 
haja-asutuksen jätevesienkäsittelytoimenpiteillä. Kullakin näistä 
toimenpiteistä voidaan kokonaisfosforikuormitusta alentaa 
enintään noin 5–7 prosenttia. Vähiten fosforikuormitusta kiloissa 
voidaan vähentää hakkuualueiden suojavyöhykkeillä sekä loma-
asutuksen kiinteistökohtaisilla jätevesienkäsittelytoimenpiteillä.

virkistystä voi mitata rahassa
Hankkeessa arvioitiin myös, kuinka suuria euromääräisiä hyötyjä 
vedenlaadun paranemisesta syntyy virkistyskäytölle. Arvioinnin 
lähtökohtana oli, että veden laadun muuttuminen muuttaa 
virkistäytymisestä syntyvää hyötyä tai arvoa. Veden laadun hei-
kentymisen myötä saattaa virkistäytymisen miellyttävyys vähetä, 
käyttäjälle aiheutua lisätyötä tai lisäkustannuksia, käytön määrä 
vähetä sekä ääritapauksessa vesistöä ei ole enää mahdollista käyt-
tää lainkaan virkistykseen. Virkistyskäytölle aiheutuvan vaikutuk-
sen lisäksi vedenlaatu saattaa muuttaa rantakiinteistöjen hintoja. 

lISäTIETOA löytyy hankkeen kotisivuilta 
(www.kartuta.fi) ja Suomen ympäristökeskuksen 
julkaisusta  ”Vuorovaikutteinen ja kokonaisvaltainen 

vesienhoidon suunnittelu - Yhteenveto Karvianjoen 
tulevaisuustarkastelut - hankkeen tuloksista” (Suomen 
ympäristö 15/2012). Seminaari tulosten hyödyntämistä 
järjestetään viranomaisille ja kansalaisille Satakunnassa 
syksyllä 2012. 

Eräässä MTT:ssä tehdyssä valtakunnallisessa tutkimuksessa 
vedenlaadun paraneminen tyydyttävästä erinomaiseen käyttökel-
poisuusluokkaan nostaa mökkitontin hintaa noin kolmanneksen.

yhteistyössä eteenpäin
Karvianjoen tulevaisuustarkastelut –hanke toi runsaasti uutta 
tietoa alueellisen ja paikallisen vesien hoidon ja kunnostuksen 
tueksi. Eri toimenpiteiden vaikutusten ymmärtäminen on hyvän 
vesienhoidon edellytys. Tulokset antavat myös hyvät lähtökohdat 
eri osapuolten väliselle keskustelulle toimenpiteiden alueellisesta 
kohdentamisesta ja priorisoinnista. Kyseessä on valtakunnallinen 
pilottihanke, jossa kehitettyjä ja testattuja menetelmiä voidaan 
soveltaa muuallakin Suomessa. 

järven ekologinen tila ei 
kuitenkaan täytä kaikkien 
käyttäjien tarpeita ja toiveita.”

TEKSTI Mika Marttunen, 
johtava asiantuntija, Suomen 
ympäristökeskus sekä Elina 
Joensuu, projektipäällikkö, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus
KUvAT Pentti Ojala, Kati Saarni
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K arvianjoen kunnostusohjelmassa vuosille 2007–2015 
on todettu Alinenjärven nopea umpeenkasvu johtuen 
järvenlaskuista ja liettymisestä. Alinenjärvellä käynnis-
tettiin kunnostushanke, jossa järvenosan virtauksia, 

kalaston ja linnuston olosuhteita sekä virkistyskäyttömahdol-
lisuuksia parannetaan talkootyön ja EU-hankerahoituksen 
tuella. Toimenpiteinä ovat esimerkiksi niitot ja ruoppaukset, 
kalastonhoito, ekologiaa parantavat toimet sekä virkistyskäyttöä 
edistävät toimet.

Vuonna 2005 perustettu Leväsjoen Alinenjärviseura ry 
toteuttaa yhdessä Siikaisten kunnan ja Lounais-Suomen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa projektin, jonka 
keskeisimmät toimenpiteet liittyvät niitettävien ja ruopattavien 
alueiden ja erilaisten yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen, 
veden sameus- ja korkeusmittauksien tekemiseen sekä oma-
toimisen vesienhoidon kehittämiseen. Asukkaiden tietämystä 
alueen ekologiasta, vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä 
sekä vesienhoidon ja kunnostusten mahdollisuuksista ja mene-

telmistä parannetaan. 
Ilman näitä toimenpiteitä järven tila huononisi jatkuvasti ja 

kunnostukseen tarvittava työ kasvaisi vuosi vuodelta suurem-
maksi kaislikoiden pinta-alan lisääntymisen myötä. Järven 
kunnolla on merkitystä myös ympärillä oleville kyläyhteisöille ja 
sillä on vaikutusta myös liiketaloudellisesti.

Talkoissa yli 50 henkilöä
Hallituksen avuksi perustettiin työryhmä organisoimaan käytän-
nön toimintaa.

Talkootyöhön osallistui kaikkiaan yli 50 henkilöä.  Työryh-
män vetäjinä ovat toimineet Matti Vaajasaari, Tarmo Ketola ja 
Matti Harju. Tavoitteena oli, että jokaisesta mökistä asukkaat 
tekisivät vähintään 15 tuntia talkootyötä, jonka osuuden voi 
myös maksaa rahana. Haasteeksi koettiin se, miten saadaan 
loma-asuntojen omistajat ja muut yhteistyötahot aktivoitua 
mukaan. Mitä pidemmälle näkyvää saatiin aikaan, sitä parem-
min talkoolaisia tuli mukaan. Useat kokivat yhdessä tehdyn 

Alinenjärvi  
kuntoon hankerahalla ja talkootöillä

ISOJäRVEEN KuuLuVA LuONNONVARAINEN ALINENJäRVI MuOdOSTuu LAhdENJäRVEN JA 

hAudANSELäN ALuEISTA. JäRVI LASKEE SELKäMEREEN MERIKARVIANJOEN KAuTTA.  JOKI KuuLuu 

SuOMEN SuOSITuIMPIEN VIRKISTYSKALASTuSKOhTEIdEN JOuKKOON. ALINENJäRVEN ALuEELLA 

NOIN SATA KESäMöKKIä JA MYöS OTAMON KYLäYhdISTYKSEN hOIdOSSA OLEVA uIMARANTA. 



talkootyön mukavana, koska saivat tutustua toisiin mökkiläisiin ja 
järven aluekin tuli tutummaksi.  

Tuloksia on jo saatu
Vesikasveja on niitetty kolmena kesänä ja ruoppaustakin saatiin 
tehtyä kahtena talvena. Veden virtaus parani ja näkyvyys lisääntyi 
mittausten mukaan huomattavasti. Niitto aloitettiin pahimmilta 
alueilta ja veneväyliltä. Merkitty venereitti johtaa Isojärveltä aina 
Kurikanniskalle asti. Urakoitsijan niittämä kaisla kuljetettiin venei-
den avulla rantaan ja vietiin siitä koneellisesti sovituille läjityspai-
koille. Osa kaislasta päätyi maatalouteen kompostoitavaksi ja pieni 
osa jopa käsityötarpeiksi.

Työ jatkuu
Päämäärämme on, että meillä on kaunis järvi käytettävissä myös 
tuleville sukupolville. Kunnostustoimenpiteitä on tarkoitus jatkaa 
EAKR-rahoituksen turvin ainakin ensi kesänä ja omatoimisesti sen 
jälkeen. Kokonaiskustannusavio on 119 300 euroa, josta noin puo-
let tulee EAKR:lta ja valtiolta.  Omarahoituksesta puolet tehdään 
talkootyönä ja loppu tulee kerätä rahana. Kaikkiaan talkootyötä on 
tehty reippaat 4 000 tuntia.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii puheenjohtaja Juha Tom-
miska. Vastuuhenkilöt ovat tehneet pitkän päivätyön, sillä jo hallin-
nointi ja talkootyön järjestely vievät aikaa.

Yhdistystämme ovat tukeneet Konetyö Koskinen Oy, Isojärvi-
Seura ry, Nordkalk Oy, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva,  
Lankosken Sähkö Oy, Eumer Ky, Merikarvian kalakierros ja 
Juhani Starck Oy. 

 

TEKSTI jA KUvAT Anja Vaalto
Leväsjoen Alinenjärviseuran sihteeri

A linenjärven alueella kaislan hävittäminen on 
melko yksinkertaista, mutta vaatii niin kone- 
kuin käsityötäkin. Sen sijaan lumpeen hävit-
täminen on vaikeampaa.

– Kone ei voi mennä kaikkialle, on kiviä tai matalaa. 
Siksi olemmekin sopineet, että vesialue 50 metriä rannasta 
on jokaisen omalla vastuulla, kertoo Alinenjärviseuran 
sihteeri Anja Vaalto.

Hänen mukaansa kunnostus on usean vuoden projekti.
– Peruskunnostusta tulisi jatkaa kolmesta viiteen vuotta. 

Senkin jälkeen tulee todennäköisesti olemaan tarvetta 
jatkaa ylläpitotoimenpiteitä säännöllisin väliajoin.

Anja Vaallon mukaan kolmen vuoden kunnostusprojekti 
on lähentänyt mökkiläisiä.

– Tämä projekti on tuonut uudenlaista läheisyyttä mök-
kiläisten välille, sanoo Anja Vaalto.

– Tärkeätä on, että olemme kunnostusprojektissa mah-
dollisimman tasapuolisia kaikkia järven asukkaita kohtaan.

Anja Vaallon mukaan tänä kesänä ainakin niitetään.
– Niitto ajoittuu aikaan ennen kaislan kukkimista. Aloi-

tamme juhannuksen jälkeen ja niitto kestää kolmesta vii-
teen viikkoon.

– Koko 
Isojärven 
tulevaisuus on 
kiinni kaikkien 
isojärveläisten 
tahdosta. 
Vain kuntien, 
yhdistysten 
ja yksityisten 
yhteistyöllä tur-
vaamme entistä 
viihtyisämmän 
tulevaisuuden 
järven ranta-
mille, päättää 
Anja Vaalto. 

yhteistyöllä 
parempi järvi
LEVäSJOEN ALINENJäRVISEuRA PERuSTETTIIN 

VuONNA 2005 ERITYISESTI PAhASTI 

uMPEEN KASVANEEN JäRVIALuEEN 

KuNNOSTAMISEKSI. MYöS VIRKISTYSKäYTöN 

LISääMINEN hAudANSELäN JA 

LAhdENJäRVEN ALuEELLA ON YKSI SEuRAN 

TAVOITTEITA. VuONNA 2009 ALKANuT 

JäRVEN KuNNOSTuS NIITTäMäLLä JA 

RuOPPAAMALLA JATKuu EdELLEEN. MuuN 

MuASSA ISOJäRVI-SEuRA ON TuKENuT 

KuNNOSTuShANKETTA.

Osa kaislasta päätyi 
maatalouteen 
kompostoitavaksi ja pieni 
osa jopa käsityötarpeiksi.”
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I sojärvi-Seuran alkusanat lausuttiin Lauri Merivaaran pihalla 
16.6.1968 klo 19. Läsnä oli 88 osanottajaa, myös Lauri. 
Tampereen vesipiirin edustaja ehdotti kokouksessa järviyh-
distyksen perustamista. Kokouksessa valittiinkin kymmenen 

hengen valmistelutoimikunta: Eino Jokela (kokoonkutsuja), 
Antti Aromaa, Heikki Hirvikoski, Reino Storberg, Paavo 
Nykänen, Eino Åkerman (sihteeri), Kauko Haavisto, Vilho 
Haapaniemi, Altti Levander ja Lauri Laine. Näistä elossa ovat 
Nykänen ja Laine. 

– Isojärvi-Seuran varsinainen perustava kokous pidettiin 
sitten Ravintola Itäpuistossa Porissa 30.5.1969. Ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Eino Jokela, muistelee Lauri Laine, 
joka on ollut kahta Helsingin-vuottaan lukuun ottamatta seuran 
hallituksessa koko ajan. Laine toimi useita vuosia myös seuran 
sihteerinä.

– Puheenjohtaja Eino Jokelalla oli ehdoton vaatimus yhdis-
tyksen rekisteröimiseksi. Näin saatiin yhdistykselle enemmän 

painoarvoa, kertoo Lauri yhdistyksen alkutaipaleesta, joka oli 
monella tavoin uusien urien avaamista. Silloisten tietojen mu-
kaan vastaavia järviyhdistyksiä ei Suomessa ollut.   

– Alusta alkaen hallitus toimi aktiivisesti järven asioiden 
puolesta. Järven veden laatu ja tietysti vedenpinnan taso olivat 
heti ajankohtaisia asioita. Mielenkiintoisena tietona nykypolville 
on, että otimme jo tuolloin vesinäytteitä. Tulokset ovat edelleen 
olemassa ja saatavilla, kertoo Lauri Laine.

– Nykytulosten vertailua tuohon aikaan olisi mielenkiintoista 
tehdä. Selkien vedet olivat silloin juomakelpoisia, mikä on 
tilanne tänään, kysyy Laine.

– Kaiken kaikkiaan Isojärven asioissa on menty parempaan 
suuntaan. Kuitenkin talvivesi ajetaan edelleen liian alas, siksi 
lupaehtoja pitäisikin hieman muuttaa. Kesävesi pitäisi olla 34,80, 
nykyisin virallinen on 34,65, pohdiskelee Laine.

– On hieno juttu, että muun muassa laskuyhtiö on tullut 
vastaan ja järven arvoa on alettu ymmärtää yhä laajemmin. 

Lauri Laine, Isojärvi-aktiivi

Mukana alusta alkaen
PORILAINEN LAuRI LAINE MENETTI SYdäMENSä ISOJäRVELLE VuONNA 1961 KAVEREIdEN KANSSA 

JäRVELLE TEhdYLLä KALAREISSuLLA. PARIN VuOdEN KuLuTTuA LAuRI SAI TuTTAVAN MöKIN 

KäYTTööNSä KOLMOISLuOdOLTA JA VuONNA 1965 häN OSTI MöKIN OMAKSEEN. NäIN ALKOI 

JäRVIAKTIIVIN PITKä uRA. NYKYISIN MIRJAM JA LAuRI LAINEEN KESäPAIKKA ON MANTEREELLA 

JuSSINNIEMELLä.

ISOjäRvI jA 
KOKEMäENjOKI, 

Lauri Laineen 
rakkaat vesistöt. 
Laurin porilaisen 

kotitalon 
porraskäytävässä 
on upea maalaus 

Kirjurinluodon 
lautasta.

Tuttuja ja
tarINOIta



S otareissulla Pentti oli aluksi Jokelassa koulutuskeskuk-
sessa, sittemmin rintamalla Lempaalassa, Vuosalmella 
ja Lapin sodassa aina Ylitorniolle saakka. Sodan 
jälkeen kutsuivat mitä erilaisimmat luottamustoimet. 

Ulosottomiehenä Pentti toimi kymmenen vuotta ja oppi niin 
tuntemaan koko pitäjän. Maatalouslautakunnan puheenjohta-
jana kului 12 vuotta ja lautamiehenä 20 vuotta.

– Tarve seuralle oli selvä, mutta esikuvia ei oikein ollut, 
kertoo Pentti Ekqvist. Olin Isojärvi-Seurassa jäsenenä pitkään, 
myös hallituksessa. Ja sen voin sanoa, että ilman seuraa vesi 
ei olisi tässä korkeudessa. Minä olen vankasti sitä mieltä, että 
seura on tehnyt ja tekee edelleen todella arvokasta työtä.

Muistikuvia järven elämästä
– Ennen sotia järven pinta nousi pelloille aina keväisin. Kun 
toiset tekivät kylvöjä, rantapelloilla kalasteltiin, muistelee Pent-
ti. Varhaisiin muistikuviin kuuluu myös se, kun kivijärveläiset 

hakivat talvisin järviheinää Poosjärveltä hevosilla. 
Myös vapaa-ajan riennot kuuluivat järveläisten vuodenkier-

toon.
– Pirttikalliolle kokoonnuttiin juhannusaattona, sinne 

tultiin aina kylältä saakka. Saarisen Kalervo ainakin kuskasi 
moottoriveneellä kyläläisiä juhlapaikalle. Siellä sitten kuun-
neltiin musiikkia ja tanssittiin. Aika viatonta oli meno, kertoi-
lee Pentti.

– Ensimmäinen perkaus tehtiin käsivoimin hätäaputöinä, 
eli Merikarvianjoki avattiin silloin.

Salmusojan ja Kurikanniskan padot tehtiin 1950-luvun 
lopussa, jolloin järveä alettiin varsinaisesti säännöstellä.

Pentti muistaa yllättävän tiedon: Eekvistinselkä-nimi tuli 
karttoihin vasta perkausten jälkeen 1960-luvun alussa.

– Nimi tuli minullekin yllätyksenä. Se muuten pitää sanoa 
tästä selästä, että sen vesi oli aikanaan juomakelpoista, hyvää 
kahvivettä. 

Pentti Ekqvist

Neljännen polven  
isojärveläinen
PENTTI EKqVISTIN ISOISäN ISä TuLI JäRVEN RANTAAN 

PORIN LYTTYLäSTä 1842.  PENTTI KäVI KIERTOKOuLuN JA 

MYöS YhdEN LuOKAN ALAKOuLuN TOISTA LuOKKAA 

KIRKONKYLäSSä. NuORuuS KuLuI KuITENKIN PääASIASSA 

KOTONA, JäRVEN RANNALLA SIJAITSEVAN MAATALON 

hOMMISSA. PENTIN POIKA JAAKKO ON JO VIIdETTä 

SuKuPOLVEA SAMALLA TILALLA.

PENTTI EKqvIST

Hannu Kivistö 
0500 595 998

Heikki Kyhä LKV 
0400 552 496

Päivi Mannila LKV 
0400 534 601

Puh. (02) 641 1890, fax (02) 641 1891, toimistomme avoinna ma-pe klo 9 - 16.30
Toimistoajan jälkeen tavoitat meidät matkapuhelimistamme.

Välityspalkkio 4,92% (sis. alv) tai sopimuksen mukaan, vähimmäispalkkio 2.091 € (sis. alv).

K I I N T E I S T Ö N V Ä L I T Y S

Puh. (02) 641 1890, fax (02) 641 1891
Toimistomme avoinna ma-pe klo 9 - 16.30 

Toimistoajan jälkeen tavoitat meidät 
matkapuhelimistamme. 

Välityspalkkio 4,92% (sis. alv) tai sopimuksen mukaan, 
vähimmäispalkkio 2.091 € (sis. alv). Hannu Kivistö 

0500 595 998
Heikki Kyhä LKV 

0400 552 496
Päivi Mannila LKV 

0400 534 601

Puh. (02) 641 1890, fax (02) 641 1891, toimistomme avoinna ma-pe klo 9 - 16.30
Toimistoajan jälkeen tavoitat meidät matkapuhelimistamme.

Välityspalkkio 4,92% (sis. alv) tai sopimuksen mukaan, vähimmäispalkkio 2.091 € (sis. alv).

K I I N T E I S T Ö N V Ä L I T Y SHannu Kivistö 
0500 595 998

Heikki Kyhä LKV 
0400 552 496

Päivi Mannila LKV 
0400 534 601

Puh. (02) 641 1890, fax (02) 641 1891, toimistomme avoinna ma-pe klo 9 - 16.30
Toimistoajan jälkeen tavoitat meidät matkapuhelimistamme.

Välityspalkkio 4,92% (sis. alv) tai sopimuksen mukaan, vähimmäispalkkio 2.091 € (sis. alv).

K I I N T E I S T Ö N V Ä L I T Y S
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I lmarin poika Eino Jokinen syntyi vuonna 1938 kym-
menpäisen katraan vanhimmaksi pojaksi. Eino kävi kalassa 
Ilmari-isän kanssa jo aivan nuoresta. Koulun Eino kävi 
kirkonkylällä. Sitten tuli lähtö työn perään Porin seudulle, 

kuten monelle muullekin Isojärven rantamilla syntyneelle 
nuorelle.

Vuonna 1957 Eino löysi Ulvilaan Hiitolasta evakkona tulleen 
Elsan. He muuttivat yhteen ja nuoren perheen vuodet kuluivat 
Porissa ja Ulvilan Suosmerellä. Vihdoin vuoden 1989 touko-
kuussa he muuttivat mökkiläisiksi Jänesluotoon. Pääasunto 
Ulvilan Suosmerellä vaihtui muutaman vuoden kuluttua 
”hirvikämpäksi” Pomarkun kirkonkylässä. Kaiken liikenevän 
ajan – rospuuttokausia lukuun ottamatta – Jokiset asuivat Jänes-

luodossa. Eino palasi näin lapsuutensa järvimaisemiin, vaikkakin 
10 kilometrin päähän kotitilalta.

Eino Jokinen on viimeistä sukupolvea, joka on vielä elänyt 
käytännössä kokonaan luontaistaloudessa.

– Luonto ja sen antimet olivat kaikki kaikessa. Isä-Ilmari 
kalasti Isojärvellä kesät talvet, mutta myös metsästys kuului 
hänen arkeensa. Piisamien, oravien ja kettujen nahoista sai vielä 
tuolloin hyvän hinnan. Ja ketuista vielä tapporahankin, muis-
telee Eino lapsuutensa elämää.

– Muikkujen nuottaus oli järvellä yleistä vielä 1950-luvulla. 
Perkausten aloittaminen yläjuoksulla tuhosi kuitenkin järven 
arvokkaan muikku- ja kuhakannan. 

Viisikymmentäluvulla nuottaus oli Isojärvellä voimakasta. 

ISOJäRVEN RANTAMILLA ASuI 1900-LuVuN ALKuPuOLELLA VAKITuISESTI KOLMISENKYMMENTä 

PERhEKuNTAA. NäISTä SuuRELLE OSALLE JäRVI MERKITSI TäRKEäTä OSAA PäIVITTäISESSä ELäMäSSä. 

VähäSELäN POhJOISRANNALLA SYNTYNYT AMMATTIKALASTAJA ILMARI JOKINEN (1910–1974) 

TuNNETTIIN LAAJALTI MIEhENä, JOKA ELäTTI SuuREN LAPSIKATRAANSA JäRVEN JA YMPäRöIVäN 

LuONNON ANTIMILLA. KALASTuKSEN LISäKSI MARJASTuS, METSäSTYS JA PIENIMuOTOINEN 

KOTIELäINTEN KASVATuS OLIVAT JOKISEN PERhEEN JOKAPäIVäISTä ARKEA.

Tuttuja ja
tarINOIta

Nuotanvetoa 1950-luvulle saakka

Elanto järvestä

SyöTTIKAlAA PyyTäMäSSä, Ilmari vasemmalla.
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ElSA jA EINO 
jOKINEN Tule ja viihdy merellisellä

Merikarvialla! 
Krookassa tapahtuu: 

Meriretket Ouraluodon entiselle luotsiasemalle
Lähdöt Krookasta perjantaisin  29.6.-10.8. ja 
lauantaisin 30.6.-18.8. 
Lisätietoja p. 0400 830 789 ja 0500 862 190 

Galleria Vanha Savu Krookassa 
avoinna 11.6-19.8. joka päivä klo 11-18 (ei juhannuksena) 
Näyttelyjä, tapahtumia, konsertteja 
- lapsille oma Galleria Kolme uunia, työpajoja 

Ma 9.7. Satakunnan sotilassoittokunta Krookassa, johtajana 
Riku Huhtasalo, solistina Mikael Konttinen, vapaa pääsy. 
  
Krookan merenrantateatterissa 
Musiikkinäytelmä Tulipunakukka 29.6.-6.7.
kirj. Eppu ja Kurre Nuotio, säv. Jussi Tuurna, 
ohjaus Kari Hakala 
Tiedustelut ja ryhmävaraukset  044 527 5273
www.ouraooppera.net 

Kyläteatteri Merikarvialla 
Momo ja aikavarkaat 1.8.-11.8., ohjaus Markku Hokkanen 

Merikarvian kunta 044 7246 333 
www.merikarvia.fi

Parhaat saaliit olivat muhkeita: 200–450 kiloa. Hakasen Eino sai 
muistitiedon mukaan Kerimannin karin päästä 600 kilon muik-
kusaaliin.

Eino muistaa järvellä toimineen ainakin viisi aktiivista nuot-
takuntaa. 

– Isäni ja Paavo Koivunen vetivät nuottaa kimpassa.  
Hakasen Eino sekä pojat Kalle ja Alpo liikkuivat yhdessä. Vasta-
rannalta Antton Grönholm ja tilan emäntä sekä poika Leo ja vai-
monsa Liisa kuuluivat ahkeriin nuotanvetäjiin kuten myös Antto 
Kujansuu poikansa Kaukon kanssa. Sundqvistin Jussi emäntänsä 
kanssa Isojärven pohjoisosasta tunnettiin myös nuottaajina.

– Muikku tuotiin sahan rantaan (Pomarkun Liike Oy), josta 
Mäkisen Pentti haki saaliin joka aamu. Näin tapahtui kesäkuun 
alusta elo-syyskuun vaihteeseen, myrskypäiviä lukuun ottamatta, 
kertoo Eino.

– Ennen ruoppauksia järven pinta oli toista metriä korkeam-
pana kuin nyt, ja kalaa oli järvessä paljon. Sitten tuli liete ja pinta 
laskettiin – kalat katosivat. Järven kalakantaa alettiin elvyttää 
ruoppausten jälkeen1960-luvun alussa. Osittain tässä onnistuttiin, 
mutta järvi ei palannut enää entiselleen. Tänään kuhakanta on 
kuitenkin hyvä, mutta muikkukanta heikko. 

Hakasen eino sai 
muistitiedon mukaan 
Kerimannin karin päästä 
600 kilon muikkusaaliin.”

•portit
•kaiteet
•tilaustyöt
Kaikki varastotuotteet löytyvät kotisivuilta, 
samoin portinsuunnitteluohjelma

Takorautatuotteet

Kipinä-tuote

0400 736966
Teermossantie 133
29600 Noormarkku
www.kipinatuote.fi

” KesäherKutteluun 

Osterista”

Arkisin 7-21
La 7-18

Su 12-18

Tervetuloa!



l omakallion karavaanarialue toimii, mutta Kahvi-
Riihi on auki vain tilauksesta. Karavaanarialueella on 
vankka vakioasiakaskunta, mutta myös pistäytyjiä. 
Matkailijoita viehättää paikan rauhallisuus ja toimivat 

peruspalvelut. 
Veneilijöille Lomakalliossa ei ole laituripalveluita, mutta 

he ja esimerkiksi melojat ja pyöräilijät saavat leirintäalueelta 
tarvittaessa telttapaikan ja voivat myös pientä korvausta vas-
taan käyttää huoltorakennuksen palveluita.

Simon ja Elvin kanssa kuluu helposti aika, mikäli järven 
asiat kiinnostavat. Tästä pari esimerkkiä:

Tosisaalis
Syntyjään isojärveläisen Simo Kallion isä, Jalmari sai 1950-lu-
vun alussa kalansaaliin, jonka suuruutta kukaan ei vieläkään 
tahdo uskoa.

–Isä sai valtavan muikkusaaliin nuotalla Lähderannan 
lahdesta, näköetäisyydeltä kotitaloltamme 1950-luvun alussa, 
että en edes uskalla kilomäärää mainita, kertoo Simo vaka-
vana. Kyse ei ole kalajutusta, vaan tosiasiasta. Kalat vietiin 
Mäkiselle Poriin, mutta niistä ei saatu paljon mitään, koska 

muikkuerä tuli Mäkiselle ”vähän yllättäen”.
Lehden toimitus halusi varmistaa oliko juttu perinteinen 

kalajuttu vai ei. Ja yllätys, yllätys: Pentti Ekqvist vahvisti 
viisikymmentäluvun alussa Isojärveltä nuotatun ainakin 
kaksi jättisaalista. Tieto saaliista levisi ja nuottaus lisääntyi 
voimakkaasti ja lopputuloksena oli järven tuolloin vahvan 
muikkukannan katoaminen muutamassa vuodessa.

järven suurin hauki
Jalmari-pappa kalasti Pakkalanlahdella Leveälahden ja Hauta-
lahden välillä eräänä keväänä tulvan aikaan. Jalmarin mukaan 
iso hauki oli mennyt aamulla latoon ja ulos yrittäessään oli 
jäänyt kiduksista kiinni ovenpieliin. Sama hauki oli uinut 
Jalmaria vastaan myöhemmin päivällä Pakkalan lato päässään. 

Jalmarin hauen jättimäisestä koosta kertoo myös se, että 
Kaijanselälle ilmestyi joka talvi hauen tekemä railo samaan 
paikkaan. Simo Kallion mukaan tällä jutulla on vähän 
perääkin. Tiettyinä talvina Kaijanselälle tulee tosiaan railo  
– ja vielä samalle paikalle.

Tämän kertomuksen todenperäisyys onkin vesiselvä. 
Mitään varmistuksia ei tarvitse tehdä. 

Elvi ja Simo

lomakallion isäntäpari
SIMO KALLIO JA häNEN ELVI-VAIMONSA OVAT JO KYMMENIä VuOSIA TARJONNEET LOMALAISILLE 

JA ERITYISESTI KARAVAANAREILLE PALVELuJA SIMON KOTITILALLA JäRVEN ETELäRANNALLA.  

LOMAKALLIO JA KAhVI-RIIhI OVATKIN MELKEIN KAIKILLE ISOJäRVELäISILLE TuTTuJA PAIKKOJA. 

SIMOLLA JA ELVILLä RIITTää TARINOITA ISOJäRVEN hISTORIASTA. 

SIMO jA ElvI 
KAllIO
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Tuttuja ja
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vIIMeINeN PerINteINeN kyläkauppa 
Isojärven vaikutusalueella sijaitsee 
Siikaisten Leväsjoella. Erityisesti 
Isojärven pohjoisosan mökkiläiset 
käyttävät kauppias ulla rosengrenin 
kaupan palveluita. 

– Olen tehnyt kauppaa 1990-lu-
vun alusta alkaen. Mökkiläisten 

suhteellinen osuus asiakkaista on 
kasvanut jatkuvasti maaseudun asu-
kasmäärän vähentyessä, kertoo ulla 
Rosengren.

Leväsjoen kyläkaupassa voi 
nauttia myös kahviopalveluista ja 
käväistä vaikkapa netissä. Kauppa 
löytyy keskeltä Leväsjoen kylää. 

IsOjärveN alueella toimii kaksi 
sähköä jakelevaa yhtiötä: lähinnä 
järven läntisessä ja luoteisessa osassa 
toimiva Lankosken Sähkö Oy ja pääo-
sin Pomarkun puolella toimiva Vata-
jankosken Sähkö Oy. Tapaninpäivän 
myrsky aiheutti merkittäviä vahinkoja 
molempien yhtiöiden siirtoverkoissa. 

Vatajankosken Sähkö Oy:n verk-
kopäällikkö Markku salon mukaan 
kaikkien vahinkojen lopullinen kor-
jaaminen kestää pitkälle yli kesän.

– Verkostomme on nyt toimintakun-
nossa, mutta sen saattaminen 
myrskyä edeltäneeseen tilaan vaatii 
vielä kuukausien työn. Sähkön jakelun 
olemme joissakin paikoissa turvanneet 
toistaiseksi tilapäisjärjestelyin, selvittää 
verkostopäällikkö Markku Salo.

Lankosken Sähkö Oy:n toimitus-
johtaja Markku Impolan mukaan 
Isojärvi oli merkittävä tuhoalue. 

– Erityisesti tiheään asutut Jänes-
luoto ja Surmaluoto kärsivät. Kor-
jaukset ovat kuitenkin sujuneet hyvin 
pääosin oman porukan toimesta. 
Myrsky aiheutti kuitenkin erittäin suuret 
korjauskustannukset ja myös vakiokor-
vaukset yhtiöllemme.

Tapanin jäljet järvellä

Alueen viimeinen kyläkauppa

POMarKuNjOeN jOKIsuuN vene-
väylä on vuosien saatossa madal-
tunut kriittiselle rajalle. Väylä on 
normaalilla kesäveden korkeudella 
matalimmillaan vain noin 70 sent-
timetriä syvä. Ainut positiivinen asia 
mataluudessa on se, että pohja 
on mutainen, ei kivinen. Pomarkun 
kunta on kansalaisilta tulleen aloit-
teen pohjalta ryhtynyt toimen- 
piteisiin asian vauhdittamiseksi.   

sataKuNNaN PelastuslaItOs ja 
hätäkeskus toivovat, että jokainen 
mökki Isojärven saarissa varustet-
taisiin koordinaattimerkinnällä. 
Myös ne mantereella sijaitsevat 
mökit, joiden tieosoite on epäselvä, 
tulisi varustaa koordinaateilla. 
Sairaankuljetus, palokunta ja 
poliisi löytävät tiensä perille koor-
dinaattien avulla, jos osoite on 
muuten epäselvä. Oman mökin 
koordinaatin voi tulostaa kätevästi 
hätäkeskuslaitoksen sivuilta osoit-
teesta www.112.fi  karttakoor-
dinaatit. Tulosteen voi kiinnittää 
esimerkiksi ulko-oven viereen.

Turvallisuuden  
vuoksi 
– mökeille  
koordinaatit

jokisuu kaipaa  
ruoppausta

PIsarOIta
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IsOjärvI-seura räjäYttää 
muutamia venereiteillä 
sijaitsevia kiviä kuluvan 
kevään aikana. Tänä vuon-
na ohjelmassa ovat ainakin 
Salkkikari Surmaluodon ja 

Jänesluodon välissä, Vuohi-
salmen lähistöllä olevat 
karit, Kiilholman venesata-
man edustalla oleva kivi 
sekä Kerimannin uimaran-
nan edustan kivet.

NOrdKalK jauHaa tällä 
hetkellä poltettua kalkkia, 
joka tulee laitokselle säil-
iöautoilla muualta maasta. 

  – Poltettu kalkki me-
nee teollisuudelle, lähinnä 
Porin alueelle. Maanparan-
nuskalkin tuotanto alkaa 
taas kesällä. Tuote myydään 
keskusliikkeiden kautta 
loppukäyttäjille. Kalkkia voi 
kysyä maatalouskaupoista, 
sanoo käyttöpäällikkö Chris-
ter Granskog Nordkalkilta.

– Kaivosalueelle kerään-
tyneen murskeen myynnistä 
vastaa Konetyö Koskimäki.

granskogin mukaan 
poltetun kalkin tuotanto 
Otamoilla on tuonut uusia 
riskejä.

– Alueella liikkuminen 
on ehdottomasti kielletty 

poltetun kalkin ominaisu-
uksien takia. Riskit ovat 
kalkin reaktiivisuudessa. 
Ne eivät mitenkään ulotu 
kaivosalueen ulkopuolelle, 
painottaa käyttöpäällikkö 
granskog.

Poltettua kalkkia Otamoilta

NIIN säHKö- KuIN tIetO-
lIIKeNNeKaaPeleIta ja myös 
vesijohtoja on asennettu 
ja asennetaan eri tahojen 
toimesta Isojärveen melkein 
joka vuosi. Kuitenkaan niitä 
ei ole merkitty vastaavalla 
tavalla kuin yleensä järvial-
ueilla. Lehden toimitukseen 

soittanut isojärveläinen kysyy 
hoitaako Isojärvi-Seura asiaa. 

– Kiitos kysymyksestä ja tie-
dosta, sanoo puheenjohtaja 
Hannu Hakamäki. Otamme 
asiassa kopin ja pyrimme 
täydentämään karttaa ensi 
vuonna kaapeleiden sijain-
nilla.

Kiville kyytiä

Kaapeleita järveen,  
missä merkinnät?

Suomen 

Käyttö
muovi O

y

Asiakaslähtöistä muovin 
mekaanista kierrätystä 
vuodesta 1989 alkaen

-myös osana teollista prosessia

”KuN IsOjärveN vedenpinta Salmusojan yläpuo-
lisella asteikolla kevättulvan jälkeen on laske-
nut korkeuteen +34,65 m, on patojen aukkoja 
säätämällä huolehdittava siitä, että vedenpinta ei 
laske alle korkeuden +34,45 m. Viimeistään kohta 
kylvöajan jälkeen vedenpinta tulee mahdollisim-
man pian nostaa takaisin korkeuteen +34,65 m 
ja pitää siellä syyskuun loppuun asti siten, että 
sanotusta korkeudesta poiketaan sääoloista tai 
muusta siihen verrattavissa olevasta syystä joh-
tuen korkeintaan 0,15 m. Lokakuun 1. päivästä 
alkaen saadaan patoja sulkea ja padota vettä 
Isojärvessä maaliskuun 1. päivään asti korkeuteen 
+34,75 m ja siitä lähtien korkeuteen +34,45 m, jossa 
se saadaan pitää maaliskuun 20. päivään asti, 
jolloin patoluukut on täysin avattava. Vähimmäis-
juoksutus isojärvestä on kaikkina vuodenaikoina  
1,9 m3/s, josta Merikarvianjokeen 1,5 m3/s ja Sal-
musojaan 0,4 m3/s.”

Isojärven säännöstelyn luvan haltija on Isojärven 
laskuyhtiö. Päivittäisen säännöstelyn eli patoluuk-
kujen säätämisen hoitaa Varsinais-Suomen ELY-
keskus.

Tunnelmia 
ja terveisiä  
Isoltajärveltä

Isojärven säännöstely 
päätöksen mukaan

PIsarOIta



Tunnelmia 
ja terveisiä  
Isoltajärveltä

Ilmalämpöpumput
-maalämpöpumput -vesi-ilmalämpöpumput

Hinnat alkaen 1390€ 
asennettuna

Putimäentie 53 Pori 
0408339999, 0408339911

Yhtymä Sileäkangas
Maanrakennus
•     Koneurakointi
•     Maansiirtotyöt
•     Viherrakentaminen
•     Jätevesijärjestelmät

Kiinteistönhoito
•     Huoltotyöt
•     Kunnostustyöt
•     Viheralueiden hoito 
•     Auraukset

Meiltä myös polttopuut
Soita ja kysy lisää!

Pertti Sileäkangas   Ville Sileäkangas
Puh. 0400 590 198   Puh. 040829 9332



Kesäillan ratoksi

Isojärvi-visa
ABC
1. Isojärviä on Suomessa? 
A. 23  
B. 7  
C. 31 

2. Plootuluodot on?   
A. Pomarkussa 
B. Siikaisissa  
C. Ei kummassakaan

3. hellujen saaret ovat?  
A. Vähäselällä  
B. haudanselällä 
C. Myllyselällä

4. Isojärvi-valssin on säveltänyt? 
A. Toivo Kärki 
B. Viljo Lilja 
C. hannu hakamäki

5. Punamusta-raitainen viitta on? 
A. Erikoismerkki
B. Länsiviitta
C. Karimerkki

6. Isojärvi-sarjassa on...  
A. Maalauksia
B. Valokuvia
C. Lehtiä

7. laajan kunnostustyön alue on...
A. Kuolemanniemi
B. Kusiainen
C. Alinenjärvi

8. Isojärven laskujoki on  
A. Otamonjoki, 
B. Salmusoja, 
C. Pomarkunjoki

9. ”Kivierämaa” on...  
A. Sorviikinlahti 
B. Kuivaskannanniemi 
C. haudanselkä

10. Uusin yhteislaituri on... 
A. Vettenranta 
B. Kiilholma 
C. Ruokosuonniemi

Kyllä - EI
1. Isojärven säännöstelypinta on 34,65.  
 
2. Satavesi-hanke on kahden kunnan yhteishanke. 
 
3. Salmusojan ja Kurikanniskan padot 
ovat säännöstelyä varten. 

4. Särki on Isojärven tavoitelluin kala.  
 
5. Isojärvellä on 365 saarta.   
 
6. leväslampi kuuluu Isojärveen.   
 
7. Pakkalanlammi on Isojärven lahti.  
 
8. Kuolemanniemi on Siikaisten kunnan alueella. 
 
9. Otamon kyläyhdistys järjestää vuosittain 
härkäjuhlat.

10. Isojärvellä on kolme osakaskuntaa.  
 

1. Missä sijaitsee Rotanhäntä?

2. Minne laskee Kivijärvenoja?

3. Kumpi on lännempänä hautalahti vai honkaniemi?

4. Onko haistaja niemi vai saari?

5. Mistä kalalajista Isojärvi tunnetaan?

6. Mikä on Isojärven suurin saari?

7. Mikä on Nunna?

8. Mikä valtion virasto hoitaa järviasioita?

9. Mistä osoitteesta mökkiläinen saa mökkinsä koordinaatit?

10. Paljonko maksaa Isojärvi-Seuran jäsenyys vuodessa?

vAPAAT vASTAUKSET

52

Vastaukset seuraavalla sivulla >>



Vastaukset

Isojärvi-visa
Isojärvi-visa
ABC
1. Isojärviä on suomessa... C. 31 2. Plootuluodot on... B. Siikai-
sissa, Plootuluoto on Pomarkussa. 3. Hellujen saaret ovat...  
A. Vähäselällä. 4. Isojärvi-valssin on säveltänyt... B. Viljo Lilja
5. Punamusta-raitainen viitta on... C. Karimerkki. 6. Isojärvi-sar-
jassa on... A. Maalauksia. 7. laajan kunnostustyön alue on...  
C. Alinenjärvi 8. Isojärven laskujoki... B. Salmusoja 9. ”Kivierä-
maa” on... B. Kuivaskannanniemi. 10. uusin yhteislaituri on...  
C. Ruokosuonniemi.

Kyllä-EI
1. Isojärven säännöstelypinta on 34,65. Kyllä. 2. satavesi-hanke 
on kahden kunnan yhteishanke. Ei, vaan usean eri tahon.
3. salmusojan ja Kurikanniskan padot ovat säännöstelyä var-
ten.  Kyllä. 4. särki on Isojärven tavoitelluin kala. Ei, vaan kuha.
5. Isojärvellä on 365 saarta. Ei, vaan noin 230. 6. leväslampi 
kuuluu Isojärveen. Kyllä. 7. Pakkalanlammi on Isojärven lahti. 
Ei, vaan Pakkalanlahti. 8. Kuolemanniemi on siikaisten kunnan 
alueella. Ei, vaan Pomarkun alueella. 9. Otamon kyläyhdistys 
järjestää vuosittain härkäjuhlat. Ei, vaan sikajuhlat. 10. Iso-
järvellä on kolme osakaskuntaa. Ei, vaan viisi.

vAPAAT vASTAUKSET
1. Missä sijaitsee rotanhäntä? Niemi Lahdenjärven eteläosas-
sa. 2. Minne laskee Kivijärvenoja? Isojärveen. 3. Kumpi on 
lännenpänä Hautalahti vai Honkaniemi? hautalahti. 4. Onko 
Haistaja niemi vai saari? Saari. 5. Mihin vesistöön Isojärvi kuu-
luu? Karvianjoen vesistöön. 6. Mikä on Isojärven suurin saari? 
Lööholma. 7. Mikä on Nunna? Niemi haudanselän itäpuo-
lella. 8. Mikä valtion virasto hoitaa järviasoita? ELY-keskus. 
9. Mistä osoitteesta mökkiläinen saa mökkinsä koordinaatit? 
www.112.fi 10. Paljonko maksaa Isojärvi-seuran jäsenyys 
vuodessa? 15 euroa.

POMARKUN
TAKSIPÄIV YST YS 02 541 1009

Oma tontti Siikaisista
Eteläpään matkailu- ja virkistysalueen vierestä

Tontit 
myynnissä        

nyt! 

www.siikainen.fi 
Siikainen – Luontoa Käydä Edellä

Rakenna nyt toiveittesi talo 
keskelle kauneinta luontoa.
Nauti kesäisin kimaltavista 
järvinäkymistä ja talvella 
lähes kotiovelta avautu-
vista hiihtoladuista.
Tervetuloa tutustumaan! 
Lisätiedot :
Kunnanjohtaja 
Päivi Rantanen, 
puh. 044 720 1021 
Tekninen  johtaja 
Anne Järvenranta
puh. 044 720 1028

Massey Ferguson ja Claas merkkihuollot

Konehuolto E Haavisto
Mikkolantie 14, 28130 Pori

0500 662 096

Länsipuisto 16, Pori | www.porinmestaripizzat.fi | (02) 641 5439

EUMER KY
www.eumermurske.fi

TOIMITAMME MAA-AINEKSIA

0400 560 281 Lasse Ojamo
0445 437 399 Ville Ojamo

-Hiekkaa -Seulottua multaa -Soraa -Soramursketta 
 -Kalliomursketta -ym. Myös itse noudettavissa!

Lounas arkisin klo 10.30-14.00

Juhlapalvelu Hakalinna
Vanhatie 25
29630 POMARKKU 
puh.025411102 



• Galleriassa taidemaalari Sirpa 
Ojalan maalauksia, hauskoja 
lahjaesineitä sekä 
uniikkikortteja. Isojärvi-sarjan 
maalauksia ja postikortteja.

• Valokuvaaja Pentti Ojalan 
luontokuvia ja -kortteja. Luon-
tokirjat “Lumen ja jään suo”  
sekä “Veden kuvajaiset” myyn-
nissä galleriassa.

• Kesällä 2012 Galleriaan voi 
tutustua sopimuksen mukaan.
Galleria Kerimanniin pääset myös 
veneellä. Kerimanninrannasta 
n.500 m Kivijärventielle päin.

GALLERIA KERIMANNI
Kerimannintie 44 
29630 Pomarkku 

taidemaalari 
Sirpa Ojala 
puh.040 353 9430

valokuvaaja 
Pentti Ojala 
puh.0400 635 287 

www.sirpaojala.com

TERVETULOA

KERIMANNIIN
GALLERIA

- Maanrakennustyöt
- Louhinnat
- Rantojen suunnittelut
- Kaivuuluvat
- Teiden ja pihojen sorastus

maa.rak@luukku.com
Pertti Viitanen
0500228201



jäsen
juha tommiska

jäsen
Ilpo Nummelin

jäsen
Keijo Heinilä

jäsen
ville sileäkangas

jäsenkirjuri
Pekka Koski

jäsen
lauri laine

jäsen
Markku Hannimäki

jäsen
janne Metsämaa

puheenjohtaja
Hannu Hakamäki

varapuheenjohtaja
Pentti Forstén

sihteeri
Pentti Nurmi

jäsen
jaakko soljanto

Isojärvi-Seura ry

H
a
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IsOjärvI-seura PerustettIIN vuon-
na 1969 ja on Suomen vanhimpia 
järviseuroja. Seuran jäsenmäärä 
on tällä hetkellä noin 350 taloutta. 
Yhdistyksen tarkoituksena on Iso-
järven ja sen ympäristössä sijaitse-
vien muiden järvien ja vesistöjen 
ja rantojen kaikenlainen suo-
jelu, järvimaiseman kauneuden 
lisääminen sekä järven ympäristön 
asukkaiden viihtyvyyden paran-
taminen. 

seuraN alOItteesta käynnistet-
tiin vuonna 1997 laajamittainen 
koko Karvianjoen vesistön aluetta 
käsittävä kehittämis- ja kunnostus-
projekti. Projektin jatkoksi käyn-
nistettiin koko Satakuntaa koskeva 
Satavesi-ohjelma, jonka tuloksena 
on alkanut Karvianjoen vesistön 
kunnostusohjelma vuosille 2007–
2015 Varsinais-Suomen ELY-kes-
kuksen vetämänä. Isojärvi-Seura 
osallistuu ohjelmaan aktiivisesti.

IsOjärvI-seura ON yli kaksikym-
mentä vuotta panostanut Isojär-
ven veneilyturvallisuuden par-
antamiseen. Seura on vuosittain 
kohdistanut varoja ja talkootyö-
voimaa järven reitistön ylläpitoon 
yhteistyössä muun muassa 
Pomarkun VPK:n kanssa. Seura 
julkaisee myös Isojärven venereit-
tikarttaa.

KalastusasIOIdeN edIstäMIstä
Kalakantojen säilyttäminen ja 
niiden kehittäminen järvessä sekä 
kalastuksen sääntelyyn ja lupa-
asioihin liittyvät asiat ovat tärkeitä 
Isojärvi-Seuralle. Näissä asioissa 
tehdään yhteistyötä Isojärven 
osakaskuntien kanssa.

seura järjestää vuosittain 
Juhannus-Regatan  juhannus-
päivänä  ja pikkujoulujuhlat 
marraskuussa. Turvallinen Isojärvi 
-tapahtuma vesillä liikkumiseen 
liittyvistä turva-asioista järjes-
tetään muutaman vuoden välein 
kesäkuussa.

Yhteistyötä  
Isojärven  
hyväksi

Isojärvi-Seura ry
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järveN vIrKIstYsKäYtöN 
merkitys kasvaa jatkuvasti. 
Isojärvi-Seura ry:n kanta on, 
että järven virkistyskäytön kan-
nalta järven veden korkeuden 
tulisi olla nykyistä korkeampi. 
Tällöin järven kokonais- ja 
ekologinen tila parantuisivat, 
järvi tulisi ympäristöltään kau-
niimmaksi ja kalastuksen kan-
nalta parempaan tilaan sekä 
turvallisemmaksi veneillä. Näitä 
asioita Isojärvi-Seura tuo aktiivi-
sesti esille meneillään olevassa, 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
vetämässä Karvianjoen vesistön 
säännöstelyn kehittämisprojek-
tissa.



Isojärvi-Seuran

Regatta
Perinteinen

Juhannuspäivänä 23.6.2012 klo 14  
Lomakallion Kahvi-Riihellä.

 Tanssia karaokelaulajien myötä
 Parhaat laulajat palkitaan
 Karaokejuontajana Heidi Mäensivu
 Arvontaa, makkaraa, lettuja, virvokkeita jne.

Regatta I lähtee Kurikanniskalta klo 12.30.
Regatta II lähtee Vettenrannan laiturilta klo 13.00.
Regatat kohtaavat Kaijassa ja jatkavat matkaa  
Lomakallion Kahvi-Riihelle.

MLL:n Pomarkun 
paikallisyhdistys 
järjestää lapsille 
ohjelmaa.

Onko mökkini turvallinen?!
Missä voin kalastaa?!

Sammutus- ja pelastusnäytöksiä:!
Näe miten vene sammutetaan ja pintapelastajat toimivat.  !

Paukkuliivien laukaisu. Hätäraketin ampuminen.!

Mistä apua ympäristöasioissa?!

Missä Isojärvellä voi veneillä?!

Opastettu veneretki Kurikanniskalle!!
Lähtö heti tapahtuman jälkeen, paluu n. klo 16.!

Perillä Siikaisten kunta tarjoaa pullakahvit.!

Pomarkun kunta!
Siikaisten kunta!
Satakunnan pelastuslaitos!
Satakunnan poliisilaitos!
Kankaanpään VPK!
Noormarkun VPK!
Siikaisten VPK!

yhteistyössä:!

Veneile tapahtumaan! !

Tapahtumapaikka Kiilholman suntissa!

Isojärven	

järvipelastusyhdistys	


Huom!
Opastettu veneretki Kurikanniskalle!

Lähtö heti tapahtuman jälkeen, paluu Ronttoonselälle
 noin klo 16.30. Perillä Siikaisten kunta tarjoaa pullakahvit.

Missä Isojärvellä  
voi veneillä?

Onko mökkini turvallinen?
Missä voin kalastaa?

Mistä apua  
ympäristöasioissa?

Pelastusnäytöksiä:
Näe miten pintapelastajat 

toimivat.  
Paukkuliivien laukaisu. 

Hätäraketin ampuminen.

Isojärvi
Turvallinen

Kelluva tapahtuma, vapaa pääsy
lauantaina 16.6.2012  

klo 13–14.30

Veneile  

tapahtumaan!

Pomarkun kunta
Siikaisten kunta
Satakunnan pelastuslaitos
Satakunnan poliisilaitos
Noormarkun VPK
Siikaisten VPK

Tapahtumapaikka Kiilholman suntissa Yhteistyössä:

ISOJÄRVEN JÄRVIPELASTUSYHDISTYS RY


