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Pohjanmaan ja Länsipohjan kaupungeissa vas-
tarinta Pohjanlahden kauppapakkoa vastaan 

voimistui entisestään 1700-luvun kuluessa. Kaupan 
vapautuminen Tukholman ylivallasta nähtiin kau-
punkien kohtalonkysymyksenä. Kaupungit tekivät 
vuosikymmenestä toiseen uusia anomuksia valtio-
päiville, mutta Tukholma ei suostunut päästämään 
irti halpoja tuotteita toimittavasta takamaastaan. 
Molemmat osapuolet käyttivät valtavia summia 
lahjuksiin ja propagandaan. 1760-luvulle asti kaikki 
yritykset torjuttiin, vaikka pohjalaisten odotukset 
olivat välillä korkealla. Jopa ensimmäiset espan-
janpurjehtijat oli rakennettu valmiiksi.

Onni kääntyi vuonna 1765, kun myssypuolue 
nousi valtaan ja vapaammat tuulet alkoivat pu-
haltaa talouselämässäkin. Kuningas antoi kauan 
odotetun päätöksen Pohjanlahden kauppapakon 
kumoamisesta 1.12.1765. Tapulioikeuksia juhlittiin 
päivällisillä riemumaljoja nostellen.

Oulu, Kokkola, Vaasa ja Pori saivat tapulioikeu-
det eli oikeuden käydä ulkomaankauppaa jo vuonna 
1765. Raahe joutui hyödyntämään Oulua ja Kokkolaa 
1790-luvulle asti. Länsipohjan kaupungit valitsivat 
ensimmäiseksi tapulisatamakseen Ratanin, mutta 
pian myös Torniosta tuli tapulikaupunki.1 

Vanhat kauppayhteydet Tukholmaan olivat 
niin vahvat, että suurta murrosta ei heti tapah-
tunut. Huomattava osa Pohjanmaan tuonnista 
ja viennistä kulki vielä kauan Tukholman kautta. 
Lisäksi Pohjanlahti pysyi yhä edelleen suljettuna 
ulkomaalaisilta laivoilta. Kansainvälinen merilii-
kenne sallittiin vasta vuonna 1812. 

Pohjanmaan kaupunkien merenkulku alkoi 
kuitenkin kehittyä huimaa vauhtia. Pohjanmaan 

kaupungeilla oli siinä erittäin vahva rooli Suo-
men ulkomaankaupan ja merenkulun kasvussa 
1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alkupuoliskolla. 
Pohjois-Suomen metsätuotteet olivat Pohjanmaalla 
hyvin saatavilla, ja tervalle, pielle ja puulle riitti 
ulkomailla kysyntää. 

Pohjanmaan kaupungeilla oli vanhan terva-
kauppansa ansiosta huomattavat laivastot jo 
valmiiksi. Lisäksi laivanrakennus oli jo pitkään ollut 
yksi rannikon merkittävistä elinkeinoista, joten 
oli myös osaamista rakentaa valtamerikelpoisia 
laivoja. Nyt kaupunkien porvarit alkoivat rakentaa 
suuria laivoja omia, suoria ulkomaanpurjehduksia 
varten.2 

Pohjanmaan kaupungeille kauppavapauden 
merkitys oli käänteentekevä. Suuret liikevoitot 
tulivat mahdollisiksi, toisaalta myös suuret tappiot. 
Kaupan perusta oli terva, jota hankittiin laajalta 
alueelta Pohjois-Suomesta. Samalla rahdinkuljetus 
ulkomailla yleistyi. Porvareiden liiketoiminnassa 
laivanrakennus, rahtipurjehdus ja kaupankäynti 
liittyivät kiinteästi yhdeksi kokonaisuudeksi. Ul-
komaankaupan ja rahtipurjehdusten myötä kan-
sainvälisen kaupan suhdanteet alkoivat vaikuttaa 
voimakkaasti Pohjanlahden talouselämään. Erityi-
sen edullista aikaa oli Yhdysvaltojen vapaussodan 
aika 1780-luvulla, jolloin Pohjanmaan meriliike sai 
paljon vauhtia sota-ajan korkeista rahtihinnoista. 

Oulu nousi useilla laivoillaan ja laajalla ter-
vakaupallaan yhdeksi Suomen tärkeimmistä 
kauppa- ja merenkulkukaupungeista. Pieni Raahe 
pääsi alkuun hitaammin, mutta myös sen kaup-
palaivasto kasvoi ja se saavutti aseman Suomen 
kolmanneksi suurimpana tervanviejäkaupunkina. 
Länsipohjan kaupungit sen sijaan olivat ulkomaan-
purjehdusten aloittamisessa hyvin varovaisia. 
Aluksi neljällä kaupungilla oli vain yksi yhteinen 
alus ja riskien hajauttamiseksi laivaosuudet oli 
jaettu äärimmäisen pieniksi. Tornio varusti yhden 
oman laivan vasta pakon edessä, kun sille asetettiin 
suolantuontivelvollisuus, mutta suurisuuntaista 
purjehdusta siellä ei alettu harjoittaa.3

Vasemmalla: Maanmittari Nils Aejmelauksen kartta 

Raahen saaristosta ja väylistä liittyy Pohjanlahden 

kauppapakon kumoamistaisteluun. Raahen satamaan 

johtaa etelä-, keski- ja pohjoisväylä, jotka merkittiin 

reimareilla. Taskun ja Kumpeleen saarilla oli pookit. Kir-

kontorni oli tärkeä merimerkki. Riksarkivet, Tukholma.
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Suomen sota ja Haminan rauha
Napoleonin sotien riehuessa Manner-Euroopassa 
oli Suomen merenkulku epävarmassa tilanteessa. 
Ruotsin lippu ei ollut puolueeton, sillä Ruotsi oli 
liittoutunut Englannin kanssa. Harvat laivat us-
kalsivat näissä oloissa purjehtia Välimerelle, vaan 
ne pysyttelivät useimmiten Pohjois-Euroopassa. 
Suurin osa laivoista jäi kotisatamiinsa.38 Keväällä 
1808 Suomi joutui suurvaltojen pelinappulaksi ja 
alkoi Suomen sota, sota Suomesta. Edellisellä 
vuosisadalla alkanut merenkulun nopea kehitys 
katkesi viimeistään nyt sotaan ja suureen valti-
olliseen muutokseen. 

Suomen sodassa armeijat tulivat ja menivät 
pitkin Perämeren rannikkoa. Esimerkiksi Raahen 
kautta Ruotsin ja Venäjän armeijat kulkivat yh-
teensä seitsemän kertaa. Sotilaiden muonitus ja 
majoitus oli suuri rasitus kaupunkien ja maaseudun 
asukkaille, varsinkin kun samaan aikaan koettiin 
nälkävuosia ja kulkutauteja. Sota-aika oli rannikon 
asukkaille tavattoman raskasta, vaikka isonvihan 
kaltaisia kauheuksia ei tapahtunut.

Aluksi Suomen armeija vetäytyi länsirannikolla 
ja Savossa kohti Oulua. Huhtikuussa 1808 perään-
tyminen loppui, ja armeija asettui puolustusase-
miin Oulun eteläpuolelle. Suomen armeija alkoi 
hyökätä ja eteni Pohjois-Pohjanmaalta Savoon. 
Oulu oli armeijan tärkein huoltokeskus. Sotilaille 
oli hankittava ruokaa, majoitusta, kyytejä ja va-
rastoille säilytystiloja. 

Muonaa tuotiin Länsi-Pohjasta meritse ja 
Tornion kautta maitse. Merikuljetukset olivat 
moninkertaisesti tehokkaampia, ja ne kulkivat 
sekä Perämeren yli että rannikkoa pitkin. Kuljetuk-
sissa käytettiin Pohjanmaan rannikkokaupunkien 

laivostoja, vaikka varustajat eivät olleetkaan eri-
tyisen innokkaita tarjoamaan laivojaan armeijan 
käyttöön.39

Kaupunkien palkkaamien luotsien apua tarvit-
tiin huoltolaivojen saamiseksi satamiin turvallisesti. 
Kesäkuussa 1808 kolme laivaa lähti tuomaan Tuk-
holmasta provianttia Suomen armeijan käyttöön. 
Maaherra määräsi Marjaniemen luotsit luotsaamaan 
ne Ouluun ja Raaheen sekä muutenkin auttamaan 
kaikkia Hailuodon ohi kulkeneita kruunun laivoja. 
Tornion luotsit käskettiin Maluriin opastamaan 
kaupunkiin saapuvia sotalaivoja.40

Kun venäläiset toivat Suomeen lisää joukko-
ja eikä Suomen armeija saanut tarpeeksi apua 
Ruotsista, joutui se jälleen perääntymään. Lopulta 
armeijan päälliköt tekivät päätöksen perääntyä 
Tornion taakse. Nälkäinen ja räsyinen armeija 
vetäytyi sekasortoisesti pohjoiseen. Paikalliset 
asukkaat koettivat osallistua sotilaisen ruokkimi-
seen ja pelkäsivät ryöstelyä. Kulkutaudit levisivät.

Ruotsin saaristolaivasto saapui Ouluun tur-
vaamaan perääntymistä, mutta se tarttui alku-
talven jäihin, eikä evakuointiin saatu niiltä apua. 
Oulu luovutettiin venäläisille marraskuun lopussa 
1808, ja pari päivää myöhemmin joukot vetäytyivät 
Tornioon. Tornion olot olivat hirvittävät kovassa 
tungoksessa, nälän ja tautien kurittaessa väsyneitä 
sotilaita ja asukkaita.

Oulun läänissä ei juuri silloin ollut maaherraa, 
joten porvaristo oli omillaan. Miehitysaika oli 
suhteellisen rauhallinen, sillä venäläiset pyrkivät 
rakentamaan hyviä suhteita ja luottamusta. Oulun 
porvaristo ryhtyi nyt huoltamaan venäläisten 
armeijaa. Oulun muuttuminen venäläisten tuki-
kohdaksi tarjosi heille mahdollisuuden elvyttää 
sodan katkaisemaa kauppaa. Venäläiset tarvitsivat 
ruokaa, tarvikkeita ja kuljetuksia laivoilla ja hevo-
silla. Kaupungin varveilla rakennettiin armeijalle 
lasti- ja tykkiveneitä. Miehityksen aikana Venäjä 
tuhosi merimerkkejä Suomenlahdella, mutta 
Pohjanlahdella ne jätettiin rauhaan, koska ne 
olivat yksityistä omaisuutta. 

Sotatoimet Ruotsia vastaan jatkuivat vuonna 
1809. Osa Venäjän armeijasta marssi Perämeren 
ympäri ja toinen osasto hyökkäsi Merenkurkun 
yli. Länsipohjassa taisteltiin vielä, mutta lopulta 
Ruotsi pakotettiin antautumaan. Haminan rauha 
solmittiin 17.9.1809. Suomesta tuli Venäjän keisarin 
alainen autonominen suuriruhtinaskunta, ja uusi 
valtakunnanraja halkaisi Perämeren kahtia.41

Suomen siirtyminen Venäjän hallintaan ei 
tarkoittanut useimmille suomalaisille suurta 
muutosta, koska hallinto ja lait säilyivät ennal-
laan. Merenkulun epävarmuus jatkui vuoteen 
1814 asti. Vasta Napoleonin kukistumisen jälkeen 
ulkomaankauppa alkoi elpyä vuosien lamaan-
nuksen jälkeen. 

Haminan rauha tarkoitti kovaa iskua Torniolle. 
Rauhanneuvotteluissa länsirajaa oli kaavailtu 
Kemijokeen vanhalle lääninrajalle, mutta keisari 
Aleksanteri I sai tahtonsa läpi, ja raja vedettiin 
Tornionjokeen. Tornio oli elänyt 1700-luvun lo-
pulla suuruutensa aikaa. Lapin ja Tukholman 
kaupan välittäjänä rikastunut kaupunki menetti 
rauhansopimuksessa suuren osan entisestä 
kauppa-alueestaan ja kaikki kaupungin metsät, 
mikä teki laivanrakennuksen mahdottomaksi. 
Ilman vanhoja kauppayhteyksiä ja merenkulkua 
koko kaupunki oli vaarassa kuihtua pois.42

Haminan rauhan raja tarkoitti vaikeuksia myös 
Hailuodon kaukokalastajille. Heidän perinteiset 
silakan kaukopyynnin tukikohtansa Maluri, Sans-
keri, Kunnari ja Äijänpojanletto jäivät rajan taakse 
Ruotsin omaisuudeksi. Hailuotolaisia kiellettiin 
seuraavien vuosikymmenten aikana jyrkästi ka-
lastamasta rajan väärällä puolella, mutta he eivät 
antaneet minkäänlaisten kieltojen tai määräysten 
estää itseään harjoittamasta ikivanhaa elinkeinoaan 
ja purjehtivat joka ainoa kesä pyyntipaikoilleen 
Ruotsiin. Hailuotolaiset selvisivät kiistasta voit-
tajina: kaukokalastus sai jatkua laillisesti.43 

Sodan kärsimykset ja enimmät rasitukset 
olivat ohi, mutta vielä samana syksynä 1809 Oulua 
ja Hailuotoa odotti uusi suuronnettomuus.

Haminan rauhassa 1810 koko Pohjanlahti halkaistiin 

kahtia. Ensimmäinen uutta rajaa kuvaava kartta vuo-

delta 1810. Riksarkivet, Tukholma.

Eteläisin osa vuonna 1810 

Ruotsin ja Venäjän edus-

tajien yhdessä laatimasta 

detaljoitusta karttasar-

jasta Tornionjoelta ja 

Torniosta. Kartasta näkyy, 

kuinka rajasaaret jaettiin 

valtioiden kesken. Alaosas-

sa upseerien sigraaraukset 

omalla puolella rajaa. 

Riksarkivet, Tukholma.
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Taskun pooki
Tasku on uloin Raahen edustan saarista ja mui-
nainen pookin paikka jo kaupungin alkuajoilta 
asti. Vuonna 1849 siellä seisoi riukukaasa, joka 
osoitti pohjoista väylää Raaheen ja toimi samalla 
merkkinä kauemmas pohjoiseen purjehtineille. 
Laitakarin ja Iso-Kraaselin kaasojen tavoin myös 
Taskun kaasa oli Stjerncreutzin mukaan lahonnut 
ja se tuli korvata uudella kaasalla.26

Pookin suunnitelleen Albin Stjerncreutzin 
kustannusarvio uuden pookin rakentamisesta 
on päivätty 5.5.1851 ja piirustusten täytyy olla 
samalta ajalta. Taskun pooki lienee suunniteltu 
melko pian Laitakarin ja Iso-Kraaselin pookien 
jälkeen. Toteuttamisen aikaan edellisen kaasan 
kerrottiin olleen kaatunut. Ehkä rakentamista 
siirrettiin sen verran eteenpäin kuin vanha kaasa 
jaksoi seisoa. 

Päätös rakentamisesta tehtiin senaatissa 
talvella 1853. Helmikuussa pidettiin Raahessa 
huutokauppa, jonka ainoa osallistuja raahelainen 
työmies Juho Wendelin sai urakan 470 ruplan 
korvausta vastaan. Wendelin sai työnsä valmiiksi 
aikataulun mukaan elokuussa. Syyskuussa pidettiin 
Taskussa kaupungin edustajien katselmus. Piiri-
päällikkö Herman Avellan ei itse päässyt paikalle, 
mutta hän kertoi käyneensä siellä useita kertoja 
sekä työn aikana että sen valmistuttua. Hänen 
mukaansa Wendelin oli täyttänyt tehtävänsä joka 
suhteessa hyvin.27 

Uusi pooki rakennettiin aiempaa kaasaa kor-
keammaksi, 19,2 metriä meren pinnasta ja maasta 
16,5 metriä. Vuoden 1865 majakkaluettelon mukaan 
se on ”pystypuusta rakennettu lautavuorattu 
neliskulmainen rakennus, alempi puoli prisman 
muotoinen, ylempi typistetty pyramidi, matala 
katto ja risti sen päällä”.

Ainakin vuonna 1857 Taskun pooki oli pu-
nainen, samoin 1866 ja vielä 1880-luvun alussa. 
Keltaiseksi se maalattiin vuonna 1884, tai ainakin 
yritettiin, kuten Iso-Kraaselin luotsivanhin Matti 
Ojalin tuolloin selosti:

Tämän kautta ilmoitan Herra Kapteenille että 
se maalaus Taskun pookisa ei tullu keltanen 
niin kun kostannuslasku määrää minä käskin 
että se pitää maalata keltaseksi vain eipä ne 
minua totellut ja samasa saan ilmottaa että 
minä koitin sekoittaa Guul okgria tervan sekaan 
vain ei se näytä tulevan keltanen se terva tekee 
sen kelta färin enempi mustaksi.28

 Taskun pookin tehtävä oli toimia merimerkkinä 
Raahen pohjoisella väylällä, jonka syvyys riitti 
korkeintaan 14–17 jalan syvyisille laivoille. Lähes-
tyttäessä Raahea pohjoisesta otettiin Taskun 
pooki eteläkaakkoon ja ohjattiin kohti kunnes 
virstan päässä pookista kurssi muutettiin vielä 
lisää etelään ja tultiin siten redille. Iso-Kraaselin 
luotsit palvelivat myös pohjoisella väylällä pur-
jehtineita.29 

Suomen Majakkaseura 

kunnosti pahasti vauri-

oituneen Taskun pookin 

kesällä 2016. Maaliin 

sekoitettu hylkeen traani 

tummensi pookin. Valo-

kuva: Pekka Väisänen.

Albin Stjerncreutzin piirustus Taskun pookia varten. Väylävirasto.
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Aamu valkenee Hailuodossa myrskyn jälkeen ja 

paljastaa kauhistuttavan merionnettomuuden. 

Marjaniemen luotsituvan luokse on ajautunut haak-

sirikkoutunut fregatti. Sen lasti on levinnyt rannalle. 

Rannalta löydetään myös kuolleita ihmisiä. Mutta 

missä ovat luotsit? Entä onko joku jo ehtinyt käydä 

paikalla? Maalaus: Sirpa Hammar.

O m i n  a v u i n  m a a i l m a n  m e r i l l e  1 7 6 5 – 1 8 4 8
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Hiidenniemen pooki
Hiidenniemi Keskiniemen itäpuolella oli viimeinen niistä 
neljästä perinteisestä Oulun väylän merimerkistä, jotka 
Luotsi- ja majakkahallitus uudisti 1850-luvulla. Hiiden-
niemen vanhaa kaasaa ilmeisesti korjattiin vielä saman 
vuosikymmenen aikana. Vuonna 1857 se oli kuitenkin jo 
hyvin huonossa kunnossa, ja piiripäällikön mukaan sen 
tilalle tarvittiin uusi. Luotsitirehtööri esitti senaatille 
ehdotuksen uuden pookin rakentamista Hiidenniemeen 
keväällä 1858. Tällä kertaa piirustuksia ei enää tehnyt 
Stjerncreutz, vaan piirustukset laati yleisten raken-
nusten intendentinkonttorin arkkitehti eli intendentti 
Ernst Lohrmann. Urakoitsijaksi tuli sama seppämestari 
Björnström, joka oli rakentanut Keskiniemen pookin.59

Keskiniemen pookiin verrattuna Hiidenniemen pooki 
oli sekä suurempi että huomattavasti kalliimpi, sillä se 
maksoi arkkitehdin kustannusarvion mukaan jopa 1472 
ruplaa. Uusi pooki oli Suomen korkeimpia, perustasta 
peräti 24,4 metriä. Se koostui kuusikulmaisesta typis-
tetystä pyramidista ja terävästä katosta, jonka huipulla 
oli tuuliviiri. Loppukatselmuksessa pooki todettiin 
piirustusten mukaiseksi. Piiripäällikön mielestä sen 
ainoa vika oli, että siitä puuttui ovi, josta olisi päässyt 
nousemaan ylös pookiin. Ovea ei tosin ollut myöskään 
Lohrmannin suunnitelmissa. Piirustuksissa pooki oli 
suunniteltu valkoiseksi, mutta muiden 1850-luvun 
pookien tavoin se maalattiin punaiseksi. Vuoteen 1890 
mennessä sen väri oli muuttunut valkoiseksi. 

Hiidenniemen pooki ohjasi kiertämään niemestä pit-
källe pohjoiseen ja luoteeseen ulottuvia hiekkasärkkiä.60 

Oulun ja Raahen väylille 1850-luvulla rakenne-
tuista pookeista ovat edelleen olemassa Laitakarin, 
Iso-Kraaselin, Taskun ja Keskiniemen pookit. Purje-
merenkulun kultakaudella käytetystä kokonaisuudesta 
ovat kadonneet Marjaniemen ja Hiidenniemen pookit, 
porttiprikka sekä vanhempi Kumpeleen pooki. Myös 
Raahen kirkon torni on vaihtunut uudempaan. Poo-
kien merkitys merenkulun kannalta on vähentynyt 
myöhempien loistojen rakentamisen myötä, mutta 
ne ovat ainutlaatuisia muistomerkkejä näiden aikoi-
naan Suomen tärkeimpien merenkulkukaupunkien 
vilkkaasta purjelaivakaudesta. 

Hiidenniemen pookin rakennuspiirustuksen laati intendentti Ernst Lohrmann. Kansallisarkisto.

Pohjanlahden merenkulun turvallisuuden kehittäminen 
jatkui Krimin sodan jälkeisinä aikoina. Vaikka maan 

suurimmat meriliikennekeskukset olivat pohjoisessa, 
suurin osa majakoista sijaitsi etelärannikolla Pietarin, 
Helsingin ja Tukholman välisellä väylällä. Valtion luot-
silaitoksen myöhäisen tulon takia väylien tutkiminen ja 
turvalaitteiden kehittäminen oli jäänyt pahasti jälkeen. 

Pohjanlahden merenkulkijat toivoivat uusia majakoita 
ylihallitukselta vuosikymmenien ajan, mutta tarpeeseen 
vastaaminen kesti aikansa. Tässä tilanteessa oli tapana 
purjehtia Pohjanlahden paremmin merkittyä länsi-
rannikkoa pitkin, minkä seurauksena majakkamaksut 
valuivat ruotsalaisille. Myös tästä syystä Luotsi- ja ma-
jakkahallitus halusi ohjata liikenteen Suomen rannikolle 
ja Ahvenanmerelle.61 

Oulun kauppaseura teki vuonna 1857 senaatille 
anomuksen, joka koski Pohjanlahden itärannikon ja 
Ahvenanmaan saariston meriturvallisuuden paranta-
mista. Seura vaati uusia majakoita muun muassa Mar-
janiemeen ja Kallankareille. Senaatti antoi ylitirehtööri 
Boris Nordmannille tehtäväksi valmistella suunnitelma 
tulevista majakoista.

Pohjanlahden uudet majakkasuunnitelmat

Nordmann matkusti Pohjanlahden 
rannikolla yhdessä lääninarkkitehtien 
kanssa tutkimassa sopivia sijoituspaik-
koja. Hailuodossa ja Kallankareilla hän 
kävi vuonna 1858. Matkan jälkeen hän 
esitti neljän uuden majakan rakentamista 
Pohjanlahdelle. Niiden piti tulla Hailuodon 
Marjaniemeen, Kalajoen Maakallaan, 
Kaskisten Sälgrundiin ja Luvian Säppiin. 

Senaatti hyväksyi suunnitelman vuonna 1860.62

Kallankarien majakan sijoituspaikka vaihtui 
Maakallasta Ulkokallaan muun muassa laivanva-
rustajien kannan takia. Majakan sijoittamista Ul-
kokallaa sisemmäksi ei pidetty mielekkäänä, koska 
majakka olisi saattanut ohjata laivat päin Ulkokallaa. 
Ulkokallan kalastajat olivat saaneet jo vuonna 1856 
luvan oman loiston pitämiseen Ulkokallassa, ja nyt 
valtio seurasi heidän jalanjäljissään.63 

Yllä: Marjaniemen majakan yleis-

piirustus vuodelta 1869. Kansal-

lisarkisto.

Vasemmalla: Marjaniemen maja-

kan ylin osa. Piirroksessa näkyvät 

metalliportaat, lyhdyn kiinnitys ja 

rautakaiteella ympäröity ulkota-

sanne. Kansallisarkisto.
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Ulkokalla ennen vuotta 1944. Kaikki kuvassa näkyvät rakennukset majakkaa lukuunottamatta tuhoutuivat räjähdysmäisessä tulipalossa 2. tammikuuta 1944. Valokuva: Erkki Tuuttila. Eila Kultalan arkisto.

1895. Tosin hän oleskeli välillä Ulkokallassa, 
sillä kerran hän tarvitsi todistuksen siitä, että oli 
myöhästynyt palveluksesta Ulkokallan vaikeiden 
liikkumisolosuhteiden takia.40

Danska, jota kutsuttiin asepalveluksen jälkeen 
rakuunaksi, oli majakkamestari Björklöfille tärkeä 
erityisesti siksi, että hän osasi liikkua saaren ja 
mantereen väliä vaikeissakin olosuhteissa: “Hyvää 
tarkoittava neuvoni on: älä koskaan ota pelkuria 
venekuskiksi merelle syksyllä – Danskan pojista 
vain rakuuna kelpaa johonkin...” Kuitenkin vuonna 
1898 tapahtui jotakin, minkä vuoksi Danska menetti 
aiemman luottamuksensa Björklöfin silmissä. 
Majakkapäiväkirjaan on kirjattu, että hän erosi 
petoksen tai vilpillisyyden takia, mutta tarkempaa 
tietoa asiasta ei ole. Seuraavan kerran hän palasi 
töihin Ulkokallaan 1910 vanhemman Björklöfin kuol-
tua ja ikätoveri Ernstin ollessa majakkamestarina. 
Hän sai paikan ylimääräisenä majakanvartijana, 
ja syynä oli hänen tiukka taloustilanteensa. Hän 
työskenteli sillä kertaa Ulkokallassa kaksi vuotta 
ja vielä myöhemmin vuosina 1926–1936, jälleen 
Ernst Björklöfin kanssa.

Ulkokalla liittyi läheisesti sekä Ernst Björk-
löfin ja Kalle Danskan koko elämään. Kumpikaan 
ei syntynyt siellä, mutta he kasvoivat saarella ja 
työskentelivät siellä suuren osan elämästään, 
ja vaikka kumpikin välillä lähti, he palasivat aina 
myöhemmin takaisin. Näillä kahdella oli parhaat 
mahdolliset edellytykset pärjätä Ulkokallan vai-
keissa olosuhteissa. 

Kun Edvard Björklöf pohti vuonna 1892 uuden 
majakanvartijan nimittämistä Ulkokallaan, hän 
kuvaili heitä piiripäällikölle ja vertasi majakka-
yhteisön ulkopuolelta tulleeseen A. G. Boréniin:

Kuten Herra Kapteeni jo valmiiksi hyvin tie-
tää, haluaisin sydämeni pohjasta nähdä, että 
Ernst siirrettäisiin Tankarista tänne, mutta 
jos Herra Kapteeni pitää sitä mahdottomana, 
niin myöskään majakanvartijan poika Kalle 
Danska ei olisi sopimaton, sillä molemmat 
ovat hyväkäytöksisiä, reippaita ja terveitä 

poikia, ja lapsuudesta asti karaistuneita niihin 
vaikeuksiin, jotka seuraavat täällä oleskelusta, 
mutta Borén pitäisi joka tapauksessa nimittää 
vanhemmaksi – vaikka hän on monessa suh-
teessa nuorempi kuin nämä kaksi.41

Luotsitirehtöörin 
tarkastuskierroksilla
Vaikka majakkamestari oli omalla majakallaan joh-
toasemassa, myös hänellä oli omat päällikkönsä, 
joista hän oli riippuvainen ja joille hän oli vastuussa 
majakan toiminnasta ja valtion omaisuudesta. 
Päälliköt päättivät esimerkiksi virkanimityksistä, 
sanktioista sekä rakennusten kunnostusten ja 
uusien hankintojen rahoituksesta. 

Ulkokallan majakkamestarin lähin esimies 
oli Oulun luotsipiirin päällikkö. Majakkamestari 
Edvard Björklöfillä ja piiripäällikkö E. G. Thomélla 
oli läheiset välit jo Björklöfin edellisen työpaikan 
ajoilta Norrskärin majakalla. Thomé oli selvästi 
Björklöfille tärkeä tukija ja hyväntekijä, mistä 
syystä tämä kirjoitti päällikölle poikkeuksellisen 
avoimesti ja luottamuksella.

Vielä suurempi herra oli koko laitosta johtanut 
Luotsi- ja majakkalaitoksen johtaja eli luotsitireh-
tööri, joka oli majakkamiehille paljon etäisempi. 
Luotsitirehtööri kuitenkin teki kerran tai kaksi 
vuodessa majakoille tarkastuskäynnin piiripäälli-
kön tai muiden virkamiesten kanssa. Päälliköiden 
tarkastuskäynnit olivat majakoilla isoja tapauksia, 
joita varten valmistauduttiin huolellisesti. Kaikkien 
valtion rakennusten ja omaisuuden piti silloin olla 
erinomaisessa kunnossa.  

Tarkastuskäyntejä osattiin odottaa, mutta 
yleensä ei tarkkaan tiedetty, milloin johtajat olivat 
tulossa. Useana vuonna majakkamestari Björklöf 
odotti ja odotti, piti paikat parhaassa kunnossa ja 
oli usean kuukauden ajan valmiudessa vastaan-
ottamaan tarkastuksen. Toisinaan johtajat eivät 
kuitenkaan ehtineet Ulkokallaan asti vaan kääntyivät 
takaisin, kerran taas käynti osui juuri siihen päivään 
kun Björklöf oli mantereella hakemassa polttopuuta. 

Björklöf teki aina parhaansa, että saisi johta-
jilta suotuisan arvion. Hän toivoi, että kaikki olisi 
tarkastuksen aikana puhdasta ja mukavaa: ”…en 
saadakseni kiitosta, vaan ollakseni ylennykseni 
arvoinen, ja kaikkein eniten arvoisan Herra Kap-
teenin takia.” Aina täydellisyyttä ei voitu saavuttaa, 
sillä joskus alaiset eivät olleet tavoitteeseen yhtä 
sitoutuneita.42 

Itse tapahtumasta Björklöf kirjoitti pari kertaa 
piiripäällikkö Thomélle. Kuvauksista välittyy elävästi 
tapahtumien kulku ja jännittävyys majakkamestarin 
näkökulmasta. Ensimmäinen tapahtui touko-
kuussa 1890. Björklöf oli hermostunut erityisesti 
18-vuotiaan poikansa Ernstin puolesta, joka oli 
edellisenä vuotena aloittanut majakanvartijana 
Tankarissa. Tarkastuksen teki luotsitirehtööri, 
kenraalimajuri Otto Viktorinus Gadd. 

Samalla kun lähetän säätieteelliset havainnot, 
saan myös nöyrimmästi tiedottaa seuraavan 
koskien tarkastusta. Odotin johtajan tuloa 
kovasti huolissani, niin, en tiennyt, mikä minua 
vaivasi. Ehkä se oli Ernstin takia, ja osittain 
itseni. Joka tapauksessa olin tehnyt kaikkeni 
välttääkseni ikävyydet. Viimein savu alkoi näkyä 
ja pian sen jälkeen saimme Herra Tirehtöörin 
veneeseen. ”Pääseekö tuosta maalle?” oli en-
simmäinen kysymys. Kun myönsin, jatkui matka 
hiljaisuudessa.

Maihinnousun yhteydessä vaihdettiin mitaliin 
liittyvät onnittelut ja kiitollisuuden ilmaukset. Ja 
niin alkoi tarkastus. – Ensin makasiiniin. Täällä 
Herra Tirehtöörin katseen vangitsi väistämättä 
lattia (sillä se oli hyvin kuurattu ja suhteellisen 
valkea, samoin muissa varastoissa). Sitten ma-
jakkatorniin, ja sen jälkeen saunaan. (Kaikki nämä 
menivät, ilman että mitään suotuisaa tai epä-
suotuisaa puhuttiin, toki huomasin, että Herra oli 
niihin täysin tyytyväinen.) Nyt päärakennukseen. 
Sisääntullessa lausui Herra Tirehtööri puoliää-
neen itselleen: ”He asuvat täällä mukavasti, 
toisin kuin –”? (Unohdin mainita, että kapteeni 
Nummelin oli mukana, ja se oli minulle helpotus.) 
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Tehokkaat koneet ja potkurit aluksiin
Kun höyrykone kehitettiin kaksisylinteriseksi, 
höyrylaivojen tehokkuus kasvoi merkittävästi. 
Tällöin myös siipiratas alkoi korvautua laivoissa 
tehokkaammalla potkurilla. Vuonna 1871 Poh-
janlahden rannikkoliikenteeseen tulivat tällaiset 
tehokkaammat höyrymatkustaja-alukset Aavasaksa 
ja Wasa, jotka oli tehty Ruotsissa. 

Vaasalaisomisteinen Wasa liikennöi aluksi 
Tornio–Pietari ja vuodesta 1876 Helsinki-Oulu 
-linjoilla välisatamineen. Matkustajahöyry Aa-
vasaksa oli Wasaa pienempi, mutta tehokas 
kuunariksi takiloitu rautarunkoinen matkusta-
jahöyrylaiva, jossa oli kaksi moottoria ja potkuria. 
Aavasaksan omisti Torneå Ångbåts Aktiebolag. 

Nämä laivat liikennöivät Tornio–Turku–Pietari ja 
toisinaan myös Tornio–Turku–Lyypekki -linjoilla 
sekä myöhäissyksyisin ja keväisin Tukholmaan. 
Lisäksi vuonna 1876 valmistuivat Pohjanlahden 
satamien ja Pietarin väliseen liikenteeseen höy-
rymatkustaja-alukset von Döbeln, Jacobstad, 
Torneå ja Norra Finland, jotka ottivat rahtia muiden 
kilpailijoidensa tapaan:7

Perämeren matkustajalaivojen kannattavuus 
alkoi hiipua sitä mukaa, kun rautatie ulottui Ouluun 
vuonna 1886 ja romahti lopullisesti, kun höyryjunat 
pääsivät Tornioon vuonna 1903. Matkanteko rau-
tateitse oli huomattavasti laivamatkaa nopeam-
paa. Jäljelle jäi kuitenkin saarissa sijainneiden 
sahayhdyskuntien välinen liikenne.

Varsinaisissa rahtilaivoissa höyrykoneet yleis-
tyivät maailmalla 1870-luvulta lähtien. Valtameri-
laivoissa höyrykone oli aluksi vain apumoottorina 
purjeiden apuna takaamassa liikkumiskyvyn tyynellä 
säällä ja satamissa. Suezin kanavan avaaminen 
1869 mullisti seuraavina vuosikymmeninä nopeasti 
valtameriliikenteen, kun höyrylaivat pääsivät 
kulkemaan kanavasta, mutta purjelaivat joutuivat 
edelleen kiertämään Afrikan. Niille jäivät enää 
pisimmät Australian ja Etelä-Amerikan reitit. 
Höyrykoneen käyttöönotto merenkulussa ta-
pahtui samaan aikaan kun puurungosta siirryttiin 
asteittain teräsrunkoon. Höyrylaivojen kehitys 
mahdollisti nykyaikaisen merenkulun, niin että 
meriliikenne ei ollut riippuvainen tuulista ja sää-
oloista. Purjelaivojen viimeinen kehitysaskel oli 
teräsrunkoinen rakenne ja vahvistetut mastot, 
mikä piti purjelaivoja vielä jonkin aikaa kilpailu-
kykyisinä höyryaluksiin nähden.8

Sahateollisuus ja puutavaran laivaus 
hurjaan nousuun
Höyrysahat sallittiin Suomessa vuonna 1857, 
minkä jälkeen sahatuotanto ei ollut riippu-
vainen säistä eikä vuodenajoista, ja sahaus 
nopeutui. Suomen ensimmäinen höyrysaha, 
Kestilän saha, perustettiin Iijoen suulle vuonna 
1860. Perämeren höyrysahojen kehityksessä 
oululaisten tervaporvarisukujen omistus oli 
useassa tapauksessa tärkeä: sahaliike oli aluksi 
yksi osa kauppahuoneiden toimintaa laivanva-
rustuksen ja kaupan ohella. Vuonna 1862 höy-
rysahat aloittivat Kemin Laitakarissa ja Tornion 
Röyttässä, vuonna 1872 Tornion Kuusiluodossa 
sekä 1874 Kemin Karihaarassa, Simon Kalliossa 
ja Vasankarissa. Kohta tämän jälkeen sahaus 
alkoi Haukiputaan Pateniemessä sekä Oulun 
Toppilassa ja Korkeasaaressa. Höyrysaha nousi 
1880-luvun alussa myös Himangalle. Vuosisadan 
vaihteen tienoilla sahoja aloitti Kemissä kaksi, 
Haukiputaan Martinniemessä, Oulunsalon Var-
jakassa ja Kalajoella.9

Oulun höyrykäyttöinen 

satamaruoppaaja Sam-

po ilmeisesti Toppilan 

edustalla. Sampo palveli 

Oulun satamaa vuosi-

kymmeniä. Valokuva 

1900-luvun alusta. Poh-

jois-Pohjanmaan museo.

Laivaliikenne lähti sahatavaran viennin myötä 
kiivaaseen kasvuun. Sahat ja liikenteen kasvu 
pakotti investoimaan satamiin. Tämän seurausta 
oli myös Kemin kaupungin perustaminen. Oulun ja 
Tornion porvarit olivat estäneet vuosisatoja Kemin 
pitäjän kauppapaikan kehittämistä luvaten kruunulle 
huolehtivansa Kemijokisuun markkinoista. Samalla 
he jarruttivat pitäjän omien kauppiaiden oikeutta 
kaupankäyntiin. Oulun Bergbomin kauppahuoneen 
omistaman Laitakarin sahan käynnistyttyä vuonna 
1862 ja norjalaisten suunnitellessa isoa sahaa 
Karihaaraan tuli Kemin kaupungin perustaminen 
välttämättömäksi sahojen liiketoimien ja tullitoi-
mintojen takia. Näitä sahoja ei voitu järkevästi 
hoitaa Oulusta tai Torniosta. Kemi perustettiin 
vuonna 1869.

Kemin ikivanha markkinapaikka ja satama 
Haminasaari oli jo 1800-luvulla menettänyt merki-
tyksensä satamana maankohoamisen takia. Kemin 
kaupungin sijainnille tärkein kriteeri oli kulkukel-
poinen laivaväylä. Satama, nykyisin Sisäsatama 
kaupungin kupeessa, valmistui vähitellen vuodesta 
1873 lähtien. Sataman matkustajalaivaliikenne alkoi 
vuonna 1876, kun siipirataslaiva Wellamo aloitti 
Oulu-Tornio-linjan liikenteen. Sahojen tuotteet 
lastattiin kuitenkin laivoihin pitkään pääasiassa 
redillä. Puutavara kuljetettiin redille proomuilla ja 
ahdettiin purje- tai höyrylaivoihin käsipelillä. Jo 
vuonna 1877 Kemissä kävi 142 laivaa. 1890-luvulla 
oululainen Snellmanin kauppahuone otti haltuun 
Karihaaran sahan, josta alkoi kehittyä koko Lapin 
”leivän isä”, Kemi-yhtiö, josta aikanaan muodostui 
Euroopan suurin saha.10

Myös muut Perämeren satamat kehittyivät 
sahojen viennin ansiosta. Esimerkiksi Tornion 
sataman merkitys lähti kasvuun 1862, kun sen 
kupeeseen Röyttän saarelle perustettiin höy-
rysaha. Lisäksi viereiseen Kuusiluodon saareen 
perustettiin saha ja kummastakin kasvoi 1900-luvun 
alussa merkittävä sahatavaran viejä. Jokaiselle 
sahalle piti löytää suojaisa lastauspaikka, järjestää 
luotsaukset ja tullitoiminnot.

Sahojen tuotteet, lankut, laudat ja parrut olivat 
paljon lastitilaa vieneitä halpoja massatuotteita. 
Ne vietiin 1800-luvulla ulkomaille purjelaivoilla, 
sillä ne pystyivät tarjoamaan rahdinkuljetusta 
halvalla. Työtä tehosti se, että sahayhtiöt alkoivat 
hankkia käyttöönsä höyryhinaajia. Puutavaran 
viennin ja laivaliikenteen voimakas kasvu synnytti 
tarpeen avata uusia väyliä, rakentaa niiden varsille 
merenkulun turvalaitteita ja lisätä luotsausta. 

Kemin sisäsatama 

1900-luvun alussa. Valo-

kuva: Kansallisarkisto, 

Oulu.
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Vasemmalla: Marja-

niemen luotsit vuosien 

1905 ja 1911 välillä. 

Vasemmalla luotsivanhin 

Fredrik Sipilä, kolmas 

oikealta hänen poikansa, 

luotsioppilas Emil Sipilä. 

Jukka Sipilän albumi.

Sipilän luotsisuvusta 

Johannes Sipilä (yllä) ja 

Kustaa Adolf ”Aatu” Sipilä 

(vas.) 1900-luvun alussa. 

Valokuvat: Himangan 

kotiseutumuseo, Leo 

Pahnila ja Jukka Sipilä.

Yksi Ohtakarin ensim-

mäisistä luotseista (1891-

1912), Johan Hongell. 

Valokuva: Himangan 

kotiseutumuseo.

Oikealla: Luotsi Juho 

Herman Sipilä eli ”Per-

taan Janne”. Valokuva: 

Pekka Sipilän kuva-ar-

kisto.

Oikealla Marjaniemen 

luotsi Heikki Sipilä. Tä-

män sivun neljä Sipilää 

olivat kaikki serkuksia 

keskenään. Pekka Sipi-

län albumi.
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Meriliikenteen kasvaessa 1880-luvulla Luotsi- ja 
majakkahallitus uudisti laajasti majakoiden ja 

loistojen verkostoa. Merelle jäi silti edelleen pahoja 
vaaranpaikkoja, joita ei pystytty 1800-luvun lopun 
tekniikalla merkitsemään kiintein merimerkein. 
Ratkaisuksi tulivat majakkalaivat, jotka osoittivat 
valollaan tai ylipäätään olemassaolollaan karikon 
tai matalikon sijainnin tai opastivat satamaan 
johtavalle väylälle. Suomen ensimmäinen valaistu 
majakkalaiva Snipan asetettiin Merenkurkkuun 
vuonna 1868 osana Pohjanlahden majakoiden 
rakennusohjelmaa. Majakkalaivojen määrä mo-
ninkertaistui 1800-luvun lopulla. 

Perämeren ensimmäiset majakkalaivat

Perämeren ensimmäinen majakkalaiva liittyi 
uuden pohjoisen väylän parantamiseen. Ehdo-
tuksen teki majakkakomitea, joka suunnitteli 
väylämerkintöjen parantamista. Kemin väylän 
suulle se esitti majakkalaivaa, josta saisi myös 
luotsin. Luotsi- ja majakkahallitus tilasikin kaksi 
uutta koneetonta majakkalaivaa, jotka valmistuivat 
Helsingissä vuonna 1884. Kemin uusi majakka-
laiva vietiin paikalleen Pikku Möylyn matalalle 
kesäkuussa 1885; sisaralus Werkkomatala meni 
puolestaan rannikon vastakkaiseen päähän 
Koivistonsalmeen. Kemin Möyly ymmärrettiin 
etelässä sen verran väärin, että majakkalaiva sai 

nimekseen Mäyly. Nimi oli kuitenkin lyhytaikai-
nen, sillä Mäyly siirrettiin vuonna 1886 ulommas 
Plevnan matalikon luo, ja samalla nimi vaihtui 
Plevnaksi. Plevnalla oleskeli Ajoksen luotseja, 
jotka luotsasivat mereltä tulleita laivoja Tornioon, 
Kemiin ja Simoon. 

Seuraavat, aiempaa suuremmat ja meri-
kelpoisemmat majakkalaivat tilattiin 1890-lu-
vun alussa Oulun laivanpäällikköyhdistyksen 
aloitteesta. Ne rakennettiin Turussa Crichtonin 
telakalla. Toinen niistä asetettiin elokuussa 1892 
Ulko-Nahkiaisen matalikon luokse Kalajoen 
ja Raahen välille. Se sai nimekseen Nahkiai-
nen. Sisaralus Äransgrund sijoitettiin lähelle 
Helsinkiä. Vuonna 1906 Nahkiainen ja Plevna 
vaihtoivat asemapaikkoja ja nimiä keskenään, 
niin että uudempi ja selvästi merikelpoisempi 
alus sijoitettiin Plevnan matalikolle.51

Alkuperäinen Mäyly eli Plevna oli punaiseksi 
maalattu rautalaiva, johon aluksen nimi oli maa-
lattu valkoisilla kirjaimilla. Siinä oli kaksi mastoa, 
joista keulamastossa oli pallo ja takamastossa 
majakkalaivan sinikeltainen lippu. Keulamastossa 
oli valolaite, joka koostui kolmesta öljylampusta ja 
Fresnelin järjestelmän mukainen linssistöstä. Se 
näytti punaista kiintovaloa. Sumussa se soitti kelloa, 
kunnes sinne sijoitettiin sumusireeni 1900-luvun 
alussa. Höyrykattilaa siinä ei ollut.

Uudempi majakkalaiva Nahkiainen eli myö-
hemmässä vaiheessa Plevna oli samoin punainen 
ja laivan nimi oli maalattu valkoisella. Siinä oli kaksi 
mastoa, joissa molemmissa oli pallo ja öljykäyttöi-
nen lyhty. Nahkiainen näytti valkoista kiintovaloa. 
Siinä oli höyrykattilat sumusireeniä, ankkuripeliä 
ja lämmitystä varten, mutta ei kulkukoneistoa. 
Tarvittaessa käytettiin purjeita. Sekä Plevna että 
Nahkiainen olivat käytössä vuoteen 1956 asti, jol-
loin kaikki koneettomat majakkalaivat siirrettiin 
syrjään.52

Kemin majakkalaiva 

Plevna talvehtimassa 

vuosien 1913 ja 1917 

välisenä aikana, jolloin 

semn nimi kirjoitettiin 

laivan kylkeen kyrillisillä 

kirjaimilla. Valokuva: 

Museovirasto/Finna.

Majakkalaiva Nahkiaisen miehistö vuosien 1907 ja 1912 välisenä aikana. Laivan päällikkö Isak Saukkonen ylhäällä oikealla, ja hänen poikansa Lauri ylhäällä toinen vasemmalta. 

Valokuva: Raahen museo ja Pekka Saukkonen.
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Höyrylaiva Therapian viimeinen matka
1900-luvun alussa höyrylaivat olivat tonnimäärissä 
ohittaneet purjelaivat Suomen meriliikenteessä, 
vaikka tilavuudeltaan höyrylaivoja pienempiä 
purjelaivoja oli lukumääräisesti yhä enemmän. 
Vuonna 1913 jo 76,2 prosenttia meriliikenteen 
tonneista kulki höyrylaivoilla6.

Ouluun ja Kalajoen Rahjaan syyskuussa 1913 
saapunut englantilainen höyrylaiva Therapia oli 
aikansa alukseksi suuri, 3 123 bruttorekisteritonnin 
höyrylaiva. Englannissa vuonna 1900 rakennettu 
alus oli lähes 100 metriä pitkä ja 14 metriä leveä, ja 
se oli varustettu 256 hevosvoiman höyrykoneella.

Therapia lastasi Oulussa lankkuja ja siirtyi sit-
ten Kalajoen Rahjaan lastaamaan kaivospölkkyjä. 
Lastaus tapahtui aluksen ollessa redillä ankkurissa 
ja pölkyt tuotiin lautoilla aluksen viereen. Kuusi ja 
yhdeksän jalkaa pitkät propsit olivat kuusipuuta ja 
ne lastattiin lähelle laipiota sekä loput kansilastiksi.

Iltapäivällä 23. syyskuuta 1913 Therapia tuntui 
osuvan pohjaan peräportin kohdalta mainingin nos-
taessa ja laskiessa perää. Laivan syväys oli tuolloin 
6,70 metriä. Kapteeni määräsi heti luodattavaksi 
veden syvyydet aluksen ympäriltä. Syvyyttä oli yli 
yhdeksän metriä kaikkialla, paitsi juuri peräportin 
kohdalla vain 7,00 metriä.

Höyrynpainetta nostettiin ja alus siirrettiin 
syvempään veteen. Seuraavana päivänä Therapia 
tutkittiin kahden muun satamassa olleen laivan 
kapteenien toimesta, eikä vaurioita havaittu. 
Kapteenit kirjoittivat laivalle merikelpoisuustodis-
tuksen ja selonteon asiasta. He myös suosittelivat 
ottamaan 50 kuutiosyltä lastia keulakannelle 
aluksen vakauttamiseksi. Päällikkö otti lisärahtia 
keulakannelle, mikä nosti kokonaisrahdin 1 270 
kuutiosyleen, mikä vastaa noin 4 500 tonnia. Las-
tista kannella oli 370 kuutiosyltä. 

Lastaus valmistui 25. syyskuuta. Konsuli 
Swanljung Raahesta kävi selvittämässä laivan. 
Samana päivänä kello 18.00 Therapia purjehti 
merelle aloittaakseen matkansa kohti Cardiffia 
kapteeninsa John Lewis Williamsin komennossa. 

Aluksessa oli kaikkiaan 24 hengen miehistö. Syväys 
oli keulassa 6,43 metriä ja perässä 6,73 metriä.

Luotsi jätettiin kello 18.35 Välimatalan ete-
läpuolelle ja kapteeni ohjasi laivan Maakallan 
lounaispuolelle noin 2,5 mailin päähän. Täältä 
otettiin suunta lounaaseen ja matka jatkui täyttä 
kahdeksan solmun vauhtia. Tällä suunnalla kapteeni 
arveli laivan kulkevan vajaan mailin etäisyydeltä 
ohi Ohtakarin luoteispuolella sijaitsevan karik-
koisen alueen.

Matka jatkui hyvässä säässä kello 20.02 asti, 
jolloin Therapia törmäsi ilman varoitusta rajusti 
keulastaan vasemmalle puolelle. Osuma sai aluksen 

kallistumaan voimakkaasti oikealle, minkä jälkeen se 
oikeni itsestään ja jatkoi matkaa suoraan. Potkurit 
pysäytettiin heti ja luodattiin vedensyvyys. Kolmella 
lyijyluotaimen heitolla saatiin tulokseksi 13 metrin 
syvyys ja kova pohja, kohta oltiin jo 33 metriä syvässä 
vedessä. Samaan aikaan yliperämies ja puuseppä 
luotasivat pilssit luotausputkien kautta. Pilsseistä 
2, 3 ja 4 ei löytynyt vettä, mutta pilssiä 1 ei voitu 
tarkastaa, koska sen luotausputki oli kansilastin 
peittämä. Mistään muistakaan tiloista ei löytynyt 
vettä, joten kapteeni määräsi kello 20.19 täyden 
vauhdin päälle. Tarkoitus oli suunnata välisatamaan 
myöhemmin, jos se katsottaisiin tarpeelliseksi.

Näkymä Therapian kapteeni Williamsonin hytistä yli sata vuotta sen jälkeen kun hän lähti hytistä viimeisen kerran. Lattialla vasemmalla on seinältä pudonnut peili, lattialla 

hänen hattunsa ja univormunsa. Seinällä on fotogeenilamppu ja sen irronnut varjostin.

Ohjaamohytin takasei-

nään, ikkunaventtiilin alle 

kiinnitetty kilpi aluksen 

rakentamistietoineen 

on säilynyt hyvin, mutta 

ylhäältä valunut ruos-

tevana on sen osittain 

peittänyt.
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Massiivinen betonitorni korvasi tehtaanpiipun
18,7 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava Santosenkarin ylempi 
loisto perustettiin Petsamonmatalan vedenalaiselle karikolle. Karikon 
pinta tasattiin hieman keskiveden tason alapuolelle ja sen päälle valettiin 
betoninen ylöspäin kapeneva pyöreä jalusta, jonka pohjan halkaisija on 
14 metriä. Suojaksi jäitä vastaan jalusta päällystettiin luonnonkivillä ja 
muotoiluilla reunakivillä, jotka jo valuvaiheessa ankkuroitiin betoniin 
raudoituksin. Jalustan päälle valettiin kolmikulmainen torni, jonka 
lännenpuoleinen linjatauluna toiminut sivu on muita leveämpi. Nykyisin 
loisto on kallistunut koillista kohti noin 3–4 astetta ilmeisesti ahtojäiden 
vaikutuksesta. Muistitiedon mukaan kallistus on ollut jo pitkään sama. 

Tornin kahdella sivulla on kerroksissa yhteensä viisi ikkunaa. Ylös 
johtavat puiset portaat. Jalustaan on asennettu kahdelle sivulle kivipor-
taiden jatkeeksi teräspuolat, jotka nousevat loiston jalustan kiertävälle 
alatasanteelle. Ylätasanteen keskellä olevalle porraskäytävän katolle 
sijoitettiin lyhtykojun sijasta valonheitinlyhty, joka kiinnitettiin tornin 
kattoon valettuun rautatankoon.

Tornin yhdelle sivulle suunniteltiin linjamerkki, jonka parina oli 
Santosenkarin alempi loisto. Kyseistä loistoparia suunniteltiin jo 
vuosikymmenen alussa väylänosalle, jonka takamerkkinä oli aiemmin 
käytetty Toppilan massatehtaan piippua. Luotsipiirin mukaan piippu ei 
kuitenkaan ollut luotettava merkki, koska se sijaitsi 17 meripeninkulman 
päässä väylänosan ulkopäästä ja peittyi usein sumuun.10 

1990-luvulla sammutettu Santosenkarin ylempi loisto on häm-
mästyttävä merimerkki. Sen soisi säilyvän vielä pitkään jo pelkästään 
ainutlaatuisuutensa takia. Kartoilta nykyisin valottomana purjehdus-
merkkinä löytyvä torni näkyy hyvin Hailuodon lautalle sekä tuleville 
silloille ja pengertielle.

Kuvat vasemmalla: Vielä 1960-1970-lukujen paikkeilla Santosenkari ylempi seisoi 

suorana ja hohtavan valkoisena matalikon päällä. Viimeisen 50 vuoden aikana 

loiston loisto on hiipunut, mutta samalla sen rujo romantiikka on korostunut. Torni 

on kallistustunut jäiden puristuksessa, maali on karissut ja alaosan terassi on 

rutistunut kasaan. Valokuvat: Väylävirasto ja Pekka Väisänen.

Santosenkari ylemmän alkuperäispiirustuksessa näkyy kaikki oleellinen: vedenalainen 

perustustapa, jalusta betoniin upotettavine kivineen, kolmiomaisen tornin kerrokset, 

ylä- ja alatasenteet betonikaiteineen, portaikko sekä kaasupullojen säilytyspaikka. 

Oikeassa yläkulmassa on vielä piirrettynä kolmet portaat loiston sisäänmenotasolle 

nousemista varten sekä reunuskivien asettelu. Piirros: Väylävirasto.
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Perämeren Jähti
Perämeren vanhoja talonpoikaispurjealuksia kut-
suttiin jähdeiksi tai kaljaaseiksi. Nykyaikaan saakka 
niitä ei ole säilynyt. Vuosina 2005–2007 Kemissä 
rakennettiin uusi Jähti, osin koulutushankkeena. 
Laiva rakennettiin 1850-luvulle ulottuvan perimätie-
don mukaisesti ja malleina käytettiin Kuivaniemen 
kirkon ja Iin kotiseutumuseon votiivilaivoja.

Uuden Jähdin pituus on 22 metriä, leveys 
4,95 metriä ja syväys 1,5 metriä. Aluksessa on 15 
majoituspaikkaa. Nykyisin alus risteilee Kemistä 
Perämeren kansallispuiston saariin, tilauksesta 
myös majakoille. Jähti on kemiläisen yrityksen 
omistuksessa.

Kalajoen perinnealus Ansio
Kalajoen Plassin vanhalle satama- ja markkinapai-
kalle vuonna 2001 perustetun Plassin Kyläyhdistyk-
sen väki päätti muutamien vuosien miettimisten 
jälkeen rakentaa puurakenteisen kaljaasin. Uuden 
aluksen esikuvaksi tuli vuonna 1891 Plassin alueella 
rakennettu 22-metrinen kaljaasi Ansio, joka oli 
tyypillinen kaksimastoinen talonpoikainen purjea-
lus. Ansiosta oli jäljellä muutama valokuva, puinen 
puolimalli ja kaaripiirustukset, joiden avulla laivan 
muoto saatiin talteen. Piirustuksia skaalattiin 10 
prosenttia alaspäin ja näin syntyivät uuden Ansion 
piirustukset.

Uuden kaljaasi Ansion rakentaminen aloitettiin 
loppuvuonna 2007 ja se laskettiin vesille 5. kesä-
kuuta 2011. Vuotta myöhemmin alkoi liikennöinti 
matkustaja-aluksena. Aluksen satamaksi valikoitui 
Konikarvon satama Kalajoen Rahjankylällä. Aluk-
sen rakensi talkootyönä Plassin kyläyhdistys, joka 
omistaa aluksen ja pyörittää sitä sen toimintaa. 
Ansio voi ottaa maksimissaan 40 matkustajaa. 
Se tekee paikallisristeilyjä Kalajoen edustalla 
pääosin Maakallaan.Perinnelaiva Kemin 

Jähti lähestymässä 

Ajoksen aallonmurtajaa, 

jonka päässä on vuonna 

1947 rakennettu loisto. 

Kemin Urheilusukeltajat 

palkkasi kesällä 2021 

nuoria maalaamaan 

loiston. Loiston valolaite 

on poistettu 1978. Ajan 

myötä kallistunut torni 

seisoo yhä tukevasti 

paikallaan.  Valokuva: 

Ilkka Korpela.

Kalajoen perinnelaiva 

Ansio rakennettiin 

alkuperäisen paikallisen 

kaljaasin mallin mukaan. 

Se risteilee Kalajoelta 

mm. Maakallaan. Valo-

kuva: Aki Paavola.

Jäänmurtaja Sampo
Perämeren tunnetuin perinnelaiva on myös niistä 
suurin. Kun vuonna 1961 käyttöön otettu jäänmurtaja 
Sampo poistettiin käytöstä vuonna 1987, näki Kemin 
kaupunki tässä mahdollisuuden ainutlaatuisen 
matkailukohteen hankkimiseen kaupungille. Kau-
punki osti murtajan valtiolta miljoonalla markalla.

Sampo kuului neljän 1950- ja 1960-lukujen 
vaihteessa rakennetun murtajan sarjaan. Sampo 
palveli pääosin Perämerellä siihen saakka, kunnes 
Otso ja Kontio valmistuivat. Sammon pituus on 
74,7 metriä, leveys 17,4 meriä ja syväys 6,8 metriä, 
sen koneiden teho on 8 800 hevosvoimaa, ja se 
pystyy murtamaan 1,2 metriä paksua kiintojäätä.

Sammossa vierailee vuosittain useita tuhansia 
turisteja ympäri maailman. Vieraat voivat muun 
muassa kellua murtajan tekemässä aukossa jäiden 
keskellä kelluntapuvussa. Tiettävästi Sampo on 
maailman ainoa turistijäänmurtaja.

Maailman ainoa matkailu-

jäänmurtaja Sampo Perä-

meren jäällä. Sampo murtaa 

jäätä ja toimii matkailijoiden 

tukikohtana jääoloihin 

tutustumisessa. Valokuva: 

Kemin Matkailu Oy.




