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1. JOHDANTO 3

Maisema käsitteenä on laaja ja jokaisella on subjektiivinen näkemyksensä siitä. Maisema koostuu 
monista ilmiöistä ja asioista, joilla on maastossa paikkansa ja takanaan historiansa. Maisema on 
ympäristökokonaisuus, joka on kulttuurihistoriallisen, ekologisen ja geomorfologisen kehityksen 
tulos. 

Maisemahistoriallisen selvityksen kohteena on Merikarvian kunnassa sijaitseva 
kulttuurihistoriallisesti arvokas Krookan alue, joka koostuu rakennetusta maisemasta ja merellisestä 
luonnonmaisemasta. Maisema-alue koostuu kolmesta kylästä: Ylikylästä, Alakylästä ja yksi tila on 
Pappilasta. Krookka on satama-aluetta, jonka historia pohjautuu kalastukseen ja siihen liittyviin 
elinkeinoihin, sekä sahateollisuuteen. Kalastuksen kulta-aikaa elettiin 1900-luvun alusta aina 1940-
luvulle asti. 

Maisemahistoriallinen selvitys kuuluu perusselvityksiin, jotka tehdään osayleiskaavan muutoksen 
pohjaksi. Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on saada kaava vastaamaan nykyistä maankäyttöä 
ja Merikarvian kunnan alueen tulevaisuudelle asettamia maankäytön tavoitteita. 

Krookan maisemaselvityksen aluerajaus. Punaisella on merkitty kylärajat.
(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro 696/MML/10
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10)



2. KROOKKAN ALUEELLA TEHTYJÄ SELVITYKSIÄ 4

2.1. Kulttuurihistoria- ja luontoselvitykset

Ympäristöministeriön 11.1.1999 vahvistamassa Satakunnan seutukaavassa 5 Krookan alue ja 
Krookanlahti on merkitty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi alueeksi. Alue on 
kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö historiallisin, maisemallisin sekä rakennushistoriallisin ja 
rakennustaiteellisin perustein. Kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla ja kohteissa tulee 
rakentamisessa ja yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kiinnittää erityistä huomiota 
kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseen. Satakunnan seutukaavassa 5 ja Satakunnan 
rakennusperinne -kirjassa Krookkan Ylikylän maisemakokonaisuutta on luonnehdittu seuraavasti: 

Vanha suojaisa satama-alue, jossa on vanhoja rantahuoneita ja joukko asuinrakennuksia 
lahden ympäristössä. Kunelinperällä on kaksi ryhmää rantahuoneita ja verstasrakennus. 
Sataman eteläpuolella on savustamorakennuksia, joista osa on muutettu ulkoasultaan. 
Braandinviikin pohjukassa on komea mansardikattoinen huvilatyyppinen asuinrakennus. 

Alueeksi on kirjoitettu Ylikylä, mutta kartalle merkitty alue kattaa Krookkan Alakylän, 
Krookanlahden ja Brändön itäpuolenkin.Viittaus mansardikattoiseen rakennukseen tarkoittaa 
Alakylässä Kalliorinteen tilalla sijaitsevaa päärakennusta, joka on saanut nykyisen ulkoasunsa 
vuoden 1923 remontissa. 

Seutukaavassa Krookan pohjoisosa on merkitty taajamatoimintojen alueeksi, jossa tulee 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen 
täydentämiseen ja tiivistämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Krookanlahti on 
merkitty vesiliikenteen alueeksi ja Krookassa sijaitseva jätevedenpuhdistamo yhdyskuntateknisen 
huollon alueeksi. 

Turun yliopiston kylätutkimusryhmä oli kesällä 1971 Merikarvian kirkonkylässä ja yhtenä 
tutkimuskohteena oli Krookkan alue. Tästä vierailusta syntyi monia osatutkimuksia ja raportteja. 

Kesän 2010 aikana Mervi Lehto on inventoinut Krookan alueen rakennuskannan. 
Inventointialueeseen sisältyi Kunelin alueelta Jurkkalan ja Moision tilat. Suurin osa alueen 
rakennuskannasta on muodostunut 1900-luvun alussa.  Krookka oli alkujaan kalastajien ja 
mäkitupalaisten asuinaluetta. 1950- ja 1960-luvuilla se muuttui enemmän huvila-alueeksi. Vaikka 
rakennuksia on kunnostettu vuosien varrella, on alue säilyttänyt pienipiirteisyytensä. Suurin osa 
Krookan rakennuksista on satulakattoisia, punaisella lautavuorauksella, valkoisilla ikkunapuitteilla 
ja luonnonkiviperustalla varustettuja pieniä asuinrakennuksia. Osa on vapaa-ajankäytössä. 

Lauri Hakosalo on kirjoittanut Merikarvia-lehdessä Krookan alueen historiasta.
 
Vuonna 1991 Pertti Kalinainen ja Raimo Hakila tekivät Merikarvian kunnalle Merikarvian 
rannikon luonto -selvityksen, joka kattoi ainoastaan vuonna 1990 rakentamattoman ranta-alueen. 
Näin ollen Krookkan alueelta ei ole laadittu luontoselvitystä. 

Satakunnan maa-ainesselvitys III osassa Krookka kuuluu maanpinnan korkokuvatyypiltään 
alueeseen, joka on suhteellisen tasaista maastoa ja korkeusvaihtelut ovat vähäisiä. Kallioperässä on 
granodioriittia, kiilleliusketta ja gneissiä. Kallioalueiden maisemaluokituksessa Krookka kuuluukin 
Porin pohjoispuoleiseen kiilleliuske-granodioriittialueeseen. Alueelta ei ole tehty maaperäkarttaa.   
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2.2. Matkailun maisemaselvitykset

Merikarvian kunta, keskustan opaskartta.

Merikarvian kunnan keskustan opaskartassa on Krookan alueelle merkitty kahdeksan kohdetta:

10. Jäteveden puhdistamo
17. Matonpesupaikka, Veneenlaskupaikka
20. Kalasatama, Savustamo
24. Krookan venesatama
27. Galleria Vanha Savu
34. Rannan mökki
52. Ravintolat

Vuonna 2009 Matti Heiska ja Ilpo Kauppinen laativat Satakunnan ammattikorkeakoulun 
yritysyhteistyöprojekti-opintojaksollaan Krookan historia -selvityksen.
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3. MAISEMAN HISTORIA

Kartalla on kuvattuna Krookan rantaviiva 1600-luvulla. Ruotsin 
amiraliteetin vuonna 1686 julkaisema kartta on Pohjanlahdella ensimmäinen 
mittauksiin perustuva kartta, jossa on Merikarvian rannikkokin kuvattuna.  
Rantaviiva oli tuolloin n. 2,5 metrin korkeuskäyrän kohdalla. 
(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro
696/MML/10, Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10)  

Merikarvian Ylikylän ja Alakylän synty ajoittuu 1300-luvulle. Krookka onkin muodostunut 
aikoinaan kahdesta saaresta. Vuonna 1808 kiinteistörekisteriin on merkitty Krookkan Ylikylän 
alueella Alajumpin, Heikkilän, Pohjatalon, Ylikasan, Alaknuusin, Ylijumpin ja Isonäsin kantatilat. 
Krookan Alakylän kantatiloja ovat olleet Ylikräni ja Keskikräni. Krookkan maisemaselvitysalueella 
on yksi tila, joka kuuluu Pappilan kylään ja vuonna 1808 se on kuulunut Pappilan kantatilan maihin.

3.1. Krookan nimistöstä

Krookka on ollut alkujaan haukkumanimi. Sen kirjoitusasusta on kahta versiota: Krookka ja 
Krooka. Touko Salmi käsitteli Krookka-nimen alkuperää Merikarvian Joulu 2002 -lehdessä: 

Entisaikaan kun autoja ei vielä ollut, kulkivat naapuripitäjien maatalojen isännät hevosineen 
ja rattaineen silakan ostossa satamassa. Miesten tullessa satamaan oli samaan aikaan iso 
varislauma lähtenyt pikkupoikien ajamana kiviaidalta karkuun. Varikset olivat mennessään 
huutaneet kovalla äänellä krook, krook, krook. Kun isännät eivät sataman alueesta muuta 
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niemeä tienneet, he alkoivat varisten huutojen mukaan kutsua seutua Krookka-nimellä. 
Myös vanha sanonta tästä Krookka-nimestä on ollut … :”Huutaa niin ko Krookav varekset.” 
Tätä sanontaa vanhempi väki käytti usein silloin, kun poikasakki piti häiritsevää meteliä. 

Toisen tarinan mukaan nimi tulee ruotsin sanasta ”krok” (koukku). Lahti on koukun muotoinen ja 
aikoinaan lahdelle tulleet merimiehet rupesivat nimittämään paikkaa Krookaksi. 

Merikarvian palvelukartta 1994-1995

Krookkan alueen tiennimistö on nuorta. Alkujaan aluetta on kutsuttu Satamaksi ja se on ollut 
asukkaiden postiosoitteena. Lähivuosien aikana teiden nimistö on elänytkin. Merikarvian  
palvelukartassa vuosilta 1994-1995 Merituulentie on ollut Kalastajantie ja Suulintie 
Merimiehentie. Alueen nimistö pohjautuu merelliseen historiaan, sekä asukkaiden ja tilojen nimiin. 
Varvintie kertoo alueen laivanrakennushistoriasta. Mereen liittyviä nimiä ovat Merituulen- ja 
Uimarannantie. Asukkaiden ja tilojen nimiin pohjautuvia teitä ovat Lehtosen-, Eeron- ja 
Friikoolintie, sekä Vuorenpäänkuja. Suulintie viittaa Merikarvian kunnan omistamaan Ravintola 
Rantahuoneeseen. 
 
Krookassa on paljon nimistöä, josta ei ole painettua tietoa, vaan nimet kulkevat suullisena 
perimätietona. Esimerkiksi Heikki Henrikssonin omistama Vallila-tila sijaitsee Tarttilan mäellä. 
Tarttilan mäen nimi tulee Tarttilan talosta, joka sijaitsi Henrikssonin ja Snellmannin talojen välissä. 
Taloa ei enää ole. 
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Annunmäen nimi tulee puolestaan Annu Salmisesta, jonka pieni mökki sijaitsi Annun veljen Eemeli 
Starkmanin tontin yläpäässä Merituulentien varressa. Annunmäki ja Tarttilan mäki olivat sataman 
poikien urheilutapahtumien keskeisiä paikkoja. Tarttilassa yleisurheiltiin ja pelattiin jalkapalloa. 
Annunmäki oli talvisin hiihtostadion. Annunmäen alapuolella sijaitsi sotien jälkeen siirtolapuutarha. 
Ilmaiset 5x3 metrin puutarhapläntit annettiin halukkaille mm. sipulin, perunan, porkkanan viljelyyn. 

Täitori sijaitsi Luomasen omakotitalon ja Sevion kaupan välissä. Täitorille kokoontuivat 
satamajätkät. Nimen alkuperästä ei ole tietoa. Täitorin edusta oli krookkalaisille merkittävä 
kokoontumispaikka. Sen edustalla oli pitkänomainen kivi, jonka ympärillä tehtiin ”kärröökauppoja” 
urakkakauppoja. Muutaman miehen muodostaman porukan nokkamiehet kilpailivat halkojen 
kärrööurakoista. Rannassa odottivat halkoja aluksiinsa oolanderit eli ahvenanmaalaiset kaljaasit. 
Krookanlahdella saattoi parhaimmillaan olla 32 kaljaasia tai jaalaa yhtäaikaa. Kun kaupat oli tehty, 
alkoi halkojen kärräys halkoplassilta aluksiin. Lastaaminen kesti parhaimmillaan muutaman päivän. 
Jaaloihin (pienempiä kuin kaljaasit) lastattiin vain merikarvialaisia puuastiapyttyjä. 

3.2. Kalastus

Ennen 1870-luvun kalastuksen suurta nousua, kalastajan ammatti oli varsin harvinainen. 
Useimmilla taloilla oli omat verkkonsa ja kalastus kuului talon normaaliin elämään siinä missä 
maanviljelys ja karjanhoitokin. Kalastus oli kotitarvepyyntiä ja suuren saaliin sattuessa ylimääräiset 
annettiin naapureille, eikä niitä myyty kilpaa kalastajien kanssa. 

Rantahuoneita ja rääkipaatteja Krookan satamassa vuonna 1912.
(Merikarvian kotiseutumuseon kokoelmat)

Krookan alue oli elinvoimaisimmillaan 1900-luvun alusta aina toiseen maailmansotaan asti. Satama 
oli tuolloin Suomen silakanpyynnin keskus. Noin puolet Satakunnan silakkasaaliista pyydettiin 
Merikarvian vesiltä. Loistoaikana satamassa oli jopa sata silakannostoon hevosilla saapunutta 
miestä odottamassa mereltä palaavia kalastajia. Kalastus ja siihen liittyvät elinkeinot työllistivät 
suurimman osan krookkalaisista. 

Aluksi kalastajien täytyi itse suolata silakkasaaliinsa, mutta suolaamojen perustamisen myötä 
kalastajien työ helpottui. Vaikkakin suolaamojen perustamisen jälkeenkin kalastajat suolasivat itse 
vielä paljon kalaa. Vuonna 1905 tai 1906 perustettu Merimaan suolaamo oli Krookkan alueen 
ensimmäinen. 
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Sodan jälkeen kalastus alkoi hiipua ja Krookka alkoi muuttua huvila-alueeksi. Suurin syy 
suolasilakan valmistuksen vähenemiseen oli menekin vähyys. Rääkipyynnin eli 
ajoverkkokalastuksen tilalle tuli rysäpyynti. Ammattikalastajien määrä alkoi vähentyä. Vielä 1960-
luvun lopulla oli arviolta 90 päätoimista kalastajaa, kun nykyään Merikarvialla on enää alle 
parikymmentä ammattikalastajaa. 

Kalan savustaminen on suhteellisen uusi säilömismenetelmä. Krookan suurin savustamo oli 
Veljekset Dernjatinin omistama yritys, joka toimi vuosina 1950-1964. Kalan myynti ja säilöntä 
kehittyivät Krookassa tärkeäksi liiketoiminnan muodoksi. Kalaliikkeiden määrä on vähentynyt 
viimeisten vuosikymmenten aikana paljon ja Krookassa voi ostaa kalaa enää Sannan savustamosta 
ja Länsirannan tilalta. Maisemassa kalastushistoriasta kertovat rantahuoneet, entiset suolaamot ja 
kalansavustamot. Ainoastaan verkonkuivatusvapeet puuttuvat maisemasta.  

3.3. Saha- ja puuastiateollisuus

Monelle krookkalaiselle maanviljelystä ja karjanhoidosta saatiin ravinto, mutta metsistä selvä raha. 
1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa puun ja sen jalosteiden kysyntä kasvoi. Tervan 
merkitys kauppatavarana laski ja puutavaran lisääntyi. Polttopuita vietiin mm. Tukholmaan ja 
Turkuun. Krookassa odotettiin joka kevät oolandereita eli ahvenanmaalaisia, jotka kuljettivat 
halkoja. Talven aikana puunostajat ostivat halot ja kokosivat ne Krookan satamaan. Keväällä 
Krookanlahdella oli parhaimmillaan neljäkymmentäkin laivaa odottamassa lastausta. Satamassa oli 
useita lastauslaitureita, sillä monella talollisella oli kapea tonttinsa, jossa oli laituri ja rantahuone. 
Isoimmat alukset eivät päässeet satamaan, vaan ne jäivät odottamaan ulommalle merelle, että lasti 
tuotiin proomuilla tai puomeilla aluksen viereen. Siitä ne lastattiin alukseen. Myös Jukolan sahan 
puutavarat tuotiin Krookan Frigårdin rantaan eli nykyisen Friikoolintien alueelle, josta ne kipattiin 
mereen ja kuljetettiin Jukolan sahan rantaan.

Suolakalan myynti edellytti kala-astiateollisuutta. Krookan astiatehtaat perustettiin yleensä sahojen 
yhteyteen, mutta alueella oli myös pieniä verstaita. Silakat suolattiin suuriin ammeisiin, joista ne 
pakattiin puisiin kala-astioihin myyntiä varten. Aluksi suurin osa astioista laivattiin ja vietiin pois 
Merikarvialta. Ensimmäinen ammattimainen astioiden valmistaja oli Paul Vuorenmaa, joka teki 
astiat käsin. Koneellinen valmistus alkoi 1910-luvulla, kun A. Mäkivaara ja J. Merimaa perustivat 
omat tehtaansa. 1920-luvulla Johan Salmi perusti Salmen astiatehtaan, joka oli ainakin Suomen 
suurin. Kesällä rakennuksessa toimi astiatehdas ja talvella saha. Välillä astioita varastoitiin Krookan 
satamaan, josta keväällä laivat hakivat ne. Salmen sahalla toimi myös Krookan ensimmäinen 
sähkölaitos, josta lähialueen asukkaat saivat ostaa sähköä.  

Salmen saha ei sijainnut varsinaisesti Krookassa, vaan noin puolen kilometrin päässä Mangsvassan 
tilalla. Sieltä kulki rautatie Krookan satamaan, jota pitkin sahatavara kuljetettiin rantaan. Rataa 
kutsuttiin Aalinhaaraksi ja se kulki Sillanpään tilan vierestä. Kala-astiateollisuus väheni 1950- ja 
1960-luvuilla. Tehdas toisensa jälkeen lopetti toimintansa muovin vallatessa alaa ja suolakalan 
menekin laskiessa. Merikarvian sahateollisuuden vilkkain kausi kesti 1920-luvulta viime sotiin 
saakka. Samanaikaisesti kylässä toimi jopa kuusi sahaa. Lähes jokaisella sahalla oli oma 
lastauslaiturinsa ja varastonsa Krookan satamassa.  
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Krookan maisemasta ovat kadonneet halkoja kuljettavat purjealukset ja 
lautakarkkoalueet. Alueen äänimaisema ja hajut ovat muuttuneet. Lokit ja tiirat eivät  
enää kilju. Tynnyrit eivät kolise, eikä terva ja puu enää tuoksu. Rannan maisema on 
ollut avoimempaa sen monipuolisen käytön vuoksi. Lisäksi talojen muutamat lehmät 
ja hevoset ovat laiduntaneet tilojen mailla ja pitäneet maiseman avoimena. Nykyään 
puusto ja pensaat ovat vallanneet rantamaiseman. 
(Kuva: Eeva Räikkösen kokoelmat)

3.4. Kauppala ja kaupat 

Merikarvian kaupankäynnin historia alkaa hansakaupasta. Alakylän uudisasukas Kuggi-nimi viittaa 
meritse käytyyn varhaisimpaan kauppaan. Saksankielinen ”die Kogge” viittaa hansakauppaan. 
Todennäköisesti muinaisen Birkan kugglaivurit kaupittelivat tavaroitaan Merikarvian rannoilla, 
vaikka alueella ei ollut tuolloin vakinaista asutusta. Vuonna 1303 tiettävästi ensimmäinen 
merikarvialainen oli  Andar de Sastamall. 1400-1500-luvuilla Merikarvian seudulle muodostui 
asutusyhdyskunta, jonka pääelinkeinoina olivat kaskiviljely ja kalastus. Laivanrakennus tuli 
elinkeinoksi tiettävästi jo 1500-luvun alussa. Kukoistuskautena (1845-1875) Merikarvialla 
rakennettiin lähes 40 laivaa.

1600-luvun jälkipuolella merikarvialaiset alkoivat valmistaa metsäntuotteita myytäväksi. Ne piti 
myydä Poriin ja niistä suoritettiin tullimaksu. Kiistaa tuli, kun puutavaraa myytiin laittomasti 
kristiinalaisille. 1700-luvun alkuvuosikymmeninä puutavaran ja tervan hinta kohosi huomattavasti 
mm. Tukholmassa. Tämän takia Porin porvarit anoivat jo vuonna 1723 saada pitää Merikarvialla 
yksityiset markkinat. Vuonna 1736 Merikarvialle annettiin lupa pitää vapaamarkkinat joka vuoden 
15. helmikuuta. Tuon vuoden jälkeen alkoi alituinen kiista Merikarvian markkinoista. Porilaiset 
halusivat pitää markkinat ominaan. Tämä on ollut Merikarvian kehittymiselle suuri este, joka näkyy 
tänäkin päivänä ”Krookan kauppalan” ja sataman kehittymättä jäämisenä. 

Turkulaiset tekivät vuonna 1746 valtiopäiville aloitteen kauppalan perustamiseksi Krookkaan. 
Turkulaisia miellytti Krookan satama ja Karvianjoki tarjosi hyvän tervankuljetusväylän 
metsäalueilta. Maaherra Lillienberg kannatti kauppalaa, mutta Porin pormestari Lars Sacklen 
korosti Merikarvian kuuluvan Porin etupiiriin. Turkulaisille ei sallittu vapaata kaupankäyntiä 
Merikarvialla. Myös Tukholman suurkauppiaat pelkäsivät menettävänsä kauppatavaransa muualle. 
Vuonna 1772 kuningas hylkäsi Merikarvian ensimmäisen kauppala-anomuksen.    



11
Kauppala-ajatus jäi kytemään ja erityisesti maaherra Lillienberg jatkoi asian parissa puuhastelua. 
Mutta vuoden 1760 valtiopäivillä porilaiset onnistuivat siirtämään Merikarvian markkinat 
Harjavallan Tarttilan kylään. Turkulaisten mahdollisuudet heikkenivät. Merikarvia sai markkinat 
uudelleen vuonna 1765, mutta turkulaisilta kiellettiin kaikki kaupanteko. Tällä estettiin Krookkaan 
muodostumasta elinvoimainen laivanrakennus- ja kauppakeskus. Markkinat loppuivat vuonna 1821. 
1830-luvulla Merikarvian merkitys kauppapaikkana alkoi taas kasvaa, kun puutavaran viennille 
avautuivat ulkomaiset markkinat. 1870-luvulla syntyi toinen Krookan kauppalahanke, jonka syinä 
olivat kaupan voimakas kasvu sekä sataman vilkas liikenne. Tämäkään ei toteutunut.  

Krookassa on ollut paljon kauppoja. Vanhin ja merkittävin kauppapaikka oli D.E. Snellmanin 
kauppaliike, joka toimi Krookan ytimessä jo 1900-luvun alussa. Varvintien varrella olivat myös 
Työväen Osuusliike Kansan kauppa ja Satakunnan Osuuskauppa. Aino Merimaa piti Kalliorinteen 
tilalla kauppaa aina vuoteen 1982 asti. Alueella on toiminut myös muutama kioski ja kahviloita, 
joiden toiminta tuli kannattamattomaksi 1950- ja 1960-luvuilla. Nykyään alueella on Ravintola 
Villiruusu, joka on talvisin ainoastaan viikonloppuisin auki ja kesäisin myös arki-iltaisin. 

3.5. Konepajat

Vuonna 1923 Arvo Lehtonen perusti yhdessä Emil Peltolan kanssa konepajan Konerannan tilalle. 
Verstaassa korjattiin veneitä ja sahoja. Myöhemmin alettiin rakentaa uusia koneita mm. 
moottorikelkka ja kimpihöyliä puuastiateollisuudelle. Konepaja työllisti omistajien lisäksi pari 
miestä ja se toimi Krookan rannassa vuoteen 1938 asti. Nykyään konepaja toimii Kokemäellä ja 
rannan rakennus purettiin pois 1970-luvulla.

         

Nurmen puutyöverstas
       (Mervi Lehto, 20.5.2010)

Nykyinen Nurmen puutyöverstas on tehty vuonna 1939. Silloin sen omisti Jussi Koskinen, joka piti 
rakennuksessa konepajaa vuoteen 1956 asti. Koskinen oli kotoisin Karijoelta ja työskenteli aluksi 
Jukolan sahalla seppänä. Hän hallitsi konekorjaukset, asennustyöt, uusien koneiden suunnittelun ja 
rakentamisen. Vuonna 1956 Esko Nurmi osti verstaan ja sen omistaa nykyään hänen poikansa 
Pekka Nurmi. Verstaassa valmistetaan puualan tuotteita. 
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4. MAISEMAN MUUTOS

Kun maa vapautui jääkauden jälkeen jääpeitteestä, oli 99% Satakunnasta veden peitossa. 
Mannerjään paino hellitti 10 000 vuotta sitten ja painunut kallioperä alkoi kohota. Merikarvian 
vaihteleva rantaviiva on syntynyt maankohoamisen seurauksena. Maa kohoaa alueella seitsemän 
millimetriä vuodessa. Melkein kaikissa Merikarvian kylissä on toimitettu kaksi kertaa vesijättöjen 
jako, viimeksi Ylikylässä. Merikarvian maisemassa maankohoaminen näkyy sokkeloisina nieminä, 
lahtina ja salmina. Krookan alueella maankohoamisilmiö loitontaa mökkejä ja laitureita 
rantaviivasta. Krookanlahdella ruoppaaminen on paikoitellen jo tarpeellista. Tarkastelemallani 
maisema-alueella vaihtelevat suojaisat sisälahdet ja kalliot.
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Kalmbergin kartta vuodelta 1855 antaa yleissilmäyksen tiestön, kulkuyhteyksien ja asutuksen 
suhteen Krookan alueella. Kalmbergin karttojen pohjakarttoina on käytetty 1840-luvulla laadittuja 
sotilaskarttoja, joten karttaan on valikoitunut sotilasviranomaisia kiinnostaneet asiat. Merikarvia on 
merkitty karttaan ruotsiksi Sastmola. Sastmola erotettiin vuonna 1639 Ulvilasta eri seurakunnaksi. 
Kalmbergin kartassa teitä on vielä vähän ja ne ovat lähinnä torppiin johtavia polkuja. Niittyjä ja 
peltoja on muutamia ja niiden pinta-ala on melko sama. Alueella maa kohoaa 140 vuodessa noin 
yhden metrin, joten rantaviiva on ollut tuolloin noin metrin ylempänä. 

Pitäjänkartassa vuodelta 1927 alueen tiestö on lisääntynyt ja sieltä erottuvat Varvin-, Suulin- , 
Merituulen- ja Friikoolintie, sekä osat Uimarannan- ja Palosaarenteistä. Asutus on lisääntynyt ja se 
sijoittuu   nauhamaisesti teiden varsille ja peltojen läheisyyteen yli viiden metrin korkeuteen meren 
pinnasta. Niityt ovat sijoittuneet vesistöjen varsille alueen pohjois- ja keskiosaan. Varvintien 
itäpuolen alue on muuttunut kosteaksi merenrantaniityksi (sininen pohja ja vihreitä viivoja), joka on 
vielä Kalmbergin kartassa selvästi vesistöä ja osa Krookanlahtea. Peltojen määrä on lisääntynyt.

Vuoden 1972 kartassa alueen maisema on muodostunut pääpiirteissään jo nykyisenlaiseksi. Tiivis 
asutus on sijoittunut selänteille seuraten nauhamaisesti alueen teitä. Asutuksen itäpuolelle sijoittuvat 
laaksojen pienet peltoaukeat ja lännessä on meri. Niittyjen määrä on vähentynyt huomattavasti. 
Brändööseen johtava Palosaarentie on tehty, sekä Eerontie ja Vuorenpäänkuja. 

Vuoden 2009 peruskartassa merkittävimmät muutokset ovat niittyjen määrän lisääntyminen ja 
peltojen vähentyminen. Alueen pohjoisosaan on tullut muutama rakennus lisää, mutta muuten 
rakennusten määrä on pysynyt melko samana. Sahalle johtava Satamatie on rakennettu 1970-
luvulla.  

Siinä missä vielä 1970-luvulla
laidunsivat lehmät on nyt 
Rantamäen ja Pirttiharjan tilat.
Ylemmässä kuvassa taustalla 
näkyy Starkmanin tilan päärakennus.
(1970-luvun kuva: Kari Lehtisen
kotialbumi.)
(Uudemmassa kuvassa Rantamäen
tilan päärakennus: Mervi Lehto, 
24.5.2010.)
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5. KROOKAN MAISEMARAKENNE

Krookan alue kuuluu Lounaisrannikon maisemamaakuntaan, joka on Suomen nuorinta maisema-
aluetta. Rannikolla ja saaristossa maisematekijät ovat ääreviä. Alueella vaihtelevat huuhtoutuneet, 
karut kallioselänteet, rehevät, pienialaiset painanteet ja perustuotannossa olevat laaksot. 

5.1. Yleisen maisemarakenteen tarkastelu

Krookan maisemarakennekartta
(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro 696/MML/10
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10)

Yleisessä maisemarakenteen tarkastelussa kohteena ovat selvitysalueen vesistöt, laaksot ja niitä 
rajaavat selänteet, sekä erilaiset miljöötyypit. Krookan maisemaselvitysalueen länsipuolella on 
Krookanlahti, joka rajaa aluetta koko matkan etelästä pohjoiseen. Krookanlahteen laskevat 
pohjoisessa Manksinoja ja keskellä maisema-aluetta Manulanviikin oja. Meren rantoja reunustavat 
pohjoisesta Kunelinperältä aina etelään Braandinviikiin rantarakennukset. Krookkan ydinalueella 
ranta on hyvinkin tiheään rakennettu. Ylikylän puolella merenrannassa on lähellä toisiaan vanhoja 
rantahuoneita ja Alakylässä  suolaamoita ja savustamoita. Selänteet ovat alueen keskiosassa ja niille 
on sijoittunut alueen vanhin rakennuskanta. Uudempaa rakennuskantaa on Manksinojan 
pohjoispuolella, jossa rakennukset on sijoitettu selänteen länsipuolelle. Viljeltyjä laaksoalueita on 
vähän ja ne sijoittuvat selänteiden itäpuolelle.
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Krookan ydinalueen tiheästi rakennettua rantaa.
(Lentokuva Vallas Oy, Hannu Vallas, 15.8.2007.)

Suunnittelualueella vallitsee orgaaninen miljöötyyppi, jossa tieverkko, rakennusten suuntaus, 
aukioiden ja tilojen muodostuminen ovat ensisijaisesti topografiasta riippuvaisia. Rakennusten ja 
teiden sijoittelu noudattaa maaston muotoja. Alueen hierarkia syntyy maisemarakenteen osien 
arvojärjestyksestä. Isoimmat talot ovat sijoittuneet keskeisille paikoille meren rantaan ja päätien 
varteen julkisivut komeasti suunnattuina ohikulkijaan päin. Torppareiden mökit on sijoitettu 
selänteiden keskelle, suojaan katseilta. Myös alueen liikenneverkosto on hierarkinen; takapihojen 
kautta pienistä poluista sivuteitä pitkin kylänraitille. Tällainen orgaaninen tapa rakentaa, on monien 
mielestä ihanteellista. Erityisesti Krookan Ylikylässä Suulin-, Merituulen- ja Uimarannantien 
rakennuskanta muodostaa pienipiirteisen huvilayhdyskunnan.    
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5.2. Krookan maiseman osa-aluejako

Krookan maiseman osa-aluejako perustuu alueella tehtyihin selvityksiin, historialliseen aineistoon 
ja omiin maastohavaintoihini. Olen jakanut Krookan kuuteen osa-alueeseen ja nimennyt ne 
vallitsevan maiseman mukaan. Alueita tulisi kehittää kunkin osa-alueen ominaispiirteiden mukaan.

Krookan maiseman osa-aluejako:
1. Vuorenpäänkujan ympäristö 
2. Rantahuoneiden alue
3. Ydinkrookka
4. Suolaamot, savustamot ja suulit
5. Varvintien maisema
6. Braandin ympäristö

(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro
696/MML/10, Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10)
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1. Vuorenpäänkujan ympäristö

1. Vuorenpäänkujan ympäristö
(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro 696/MML/10
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10)

Vuorenpäänkujan ympäristö rajautuu pohjoisessa Palosaarentiehen ja kaakossa Satamatiehen. 
Etelässä on Manksinoja ja lännessä Krookanlahden rantahuoneita ja -rakennuksia. Alueen läpi 
kulkee Vuorenpäänkuja. Alueella maisemallisesti mielenkiintoinen yksittäinen kohde on Jurkkalan 
tila, jonka päärakennus on jo 1800-luvun puolelta. Tila on hoitamaton ja omistaja haluaisi rakentaa 
tilalle uudisrakennuksen. Alueen perinteinen asumisvyöhyke sijoittuu selänteiden ja laaksojen väliin 
reunavyöhykkeille. Uudisrakentaminen tulisi sijoittaa perinteisen asutuksen mukaisesti 
reunavyöhykkeille maisemallisesti suojaisiin paikkoihin. 

Vuorenpäänkujan ympäristössä tulisi säilyttää avoimet pelto- ja niittyaukeat. Niitä on Krookan 
alueella vähän ja avoimet viljelymaisemat ovat tärkeä kulttuurimaiseman elementti. 
Näkymäsektoreita voisi avata erityisesti Palosaarentien varrelta. Vuorenpäänkujan ympäristön 
tärkeimmät merinäkymät avautuvat luoteesta Palosaarentieltä ja etelästä Manksinojan tuntumasta. 
Erityisesti Palosaarentien näkymät ovat matkailullisesti merkittäviä ja ne on pyrittävä pitämään 
avoimina. Eräs asukas ehdotti laitureiden siirtämistä Krookan rannasta lahden pohjukkaan. Laiturit 
kuitenkin kuuluvat maisemallisesti ja historiallisesti nykyiselle paikalleen.
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Moni asukas toivoi, että merenlahtea ruopattaisiin
maankohoamisesta johtuvan mataloitumisen vuoksi.
Asukkailta tuli myös toive, että Krookanlahden pohjoispäästä
avattaisiin parempi yhteys merelle. Nykyään vesi menee putkea
pitkin tien alta. Toiveena oli, että tien alta pääsisi 
pienellä veneellä. Kuvassa on tie ja sen alta oleva yhteys pohjoiseen
merelle. 
(Mervi Lehto, 20.7.2010) 
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2. Rantahuoneiden alue

 

2. Rantahuoneiden alue
(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro 696/MML/10
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10)

Rantahuoneiden alue sijoittuu meren ja asutusvyöhykkeen väliin, aivan rannan tuntumaan. Se on 
yksi Merikarvian tärkeimmistä matkailuvalteista. Alueen tärkeimmät näkymät muodostuvat mereltä 
maalle ja koko Suulintie on maisemallisesti tärkeä. Rantahuoneiden välistä on pieniä 
näkymäsektoreja maalta merelle. Maisemallisesti merkittävät näkymät ovat alueen keskiosassa 
Manksinojan pohjoispuolelta merelle. Karttaan on merkitty muutama avokallio, jotka ovat 
maisemallisesti keskeisillä paikoilla. 

Alueella ovat säilyneet autenttisina Vestergårdin, Rantakallion, Jahnssonin, Rannan, Vesterlundin, 
Vikbackan ja Santamaan rantahuoneet, jotka on rakennettu jo 1800-luvulla. Pihlajan rantahuonetta 
on muutettu paljon, mutta pohjalla on vanha rantahuone. Samoin Jalavan rantarakennukseen on 
jätetty sisälle vanhan rantahuoneen hirret. Erityisesti 1950- ja 1960-luvuilla osaa rantahuoneista 
korjattiin ja muutettiin merkittävästi. Samaan aikaan muutama purettiin pois ja tilalle tehtiin uusi 
rakennus. Viime vuosina alueen pohjoisosaan on tehty muutamia uusia rakennuksia ja osa niistä ei 
sovellu maisemaan. 

Karttaan on merkitty muutama uudisrakentamiselle sopiva paikka, jotka sijoittuvat maisemallisesti 
suojaisiin kohtiin. Alue sietää rantojen osalta tiivistäkin rakentamista vanhan perinteensä 
mukaisesti. Eteläosassa mahdolliset rakennuspaikat sijaitsevat aikoinaan purettujen rantahuoneiden 
paikalla. Uudisrakentamisen tulisi kuitenkin painottua alueen pohjoisosaan, sillä siellä  
rakennuskanta on nuorempaa. Pohjoisosankin ranta-alue on jo melko tiiviisti rakennettu. 
Uudisrakentamisessa tulisi ottaa huomioon alueella jo oleva vanha rakennuskanta ja sulauttaa ne 
maisemaan. Uudisrakentamista tulisi ohjata mahdollisimman tarkasti. Siinä pitää huomioida vanhan 
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rakennuskannan muotokieli, materiaali ja väritys. Mereltä rantahuoneiden pääväritys on punainen. 
Vanhat, maalaamattomat rantahuoneet ovat huomaamattomampia ja sulautuvat maisemaan.   

  
   Santamaan tilan vanha rantahuone.
  (Mervi Lehto, 30.6.2010)

Vanhat rantahuoneet tulisi säilyttää, sillä ne ovat rakennushistoriallisesti, maisemallisesti ja 
kalastushistoriallisesti arvokkaita kohteita. Suurin osa rakennusten omistajista on tyytyväisiä 
vanhojen rantahuoneiden nykyiseen käyttöön ja yksi omistaja olikin erityisesti sitä vastaan, että 
rantahuoneiden käyttötarkoitusta muutettaisiin. Niitä käytetään lähinnä veneily- ja 
kalastusvarusteiden säilytykseen. Joukossa on kuitenkin yksi omistaja, joka olisi halukas 
muuttamaan rantahuoneensa vapaa-ajanasunnoksi. Osa omistajista harkitsisi rantahuoneen 
käyttötarkoituksen muutosta, jos sellainen olisi mahdollista. He ovat kuitenkin tyytyväisiä 
nykyiseenkin käyttöön, jos osayleiskaava ei salli rantahuoneiden muuttamista vapaa-ajankäyttöön.  

Rantahuoneiden alueen itäosassa kulkee Suulintie, joka soveltuu parhaiten pyörä- ja 
jalankulkureitiksi. Eräs asukas toivoi, että Suulintie kunnostettaisiin polkupyöriä varten. 
Kunnostaminen pitäisi kuitenkin tehdä siten, ettei tie olisi tarkoitettu autoille ja siinä olisi 
sorapäällyste. 
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Historiallisesti rantamaisema on ollut avoimempi sen aktiivisen käytön vuoksi. 
Nykyään rannan maisema on melko sulkeutunut ja puustoa pitäisikin raivata pois 
erityisesti vanhojen rantahuoneiden läheisyydestä näkymien avaamiseksi merelle. 
Muistona kalastushistoriasta rantahuoneiden lähettyville, Suulintien varteen, voisi 
pystyttää verkonkuivausvapeita. Kuvassa vasemmalta Vestergårdin, Rantakallion ja 
Jahnssonin tilojen rantahuoneet vuonna 1959. Taustalla oikealla Jalavan tilan 
rantasauna. Kaikki rakennukset ovat vielä paikoillaan. 
(Unto Salo, 1959, Satakunnan Museon valokuvakokoelmat)  

Osa rantarakennuksista on rakennettu porrastetusti. 
(Mervi Lehto, 30.6.2010)



22
3. Ydinkrookka

3. Ydinkrookka
(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro 696/MML/10
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10)

Ydinkrookka on idyllisintä Krookkaa. Se muodostuu Uimarannan- ja Merituulentien varrella 
sijaitsevista rakennuksista. Alue rajautuu idässä Satamatiehen, etelässä Varvintiehen ja lännessä 
Suulintiehen. Pohjoisessa on Manksinoja. Alue on tiheästi rakennettu ja uudisrakentamiselle ei ole 
paljon tilaa. Ainoastaan Pihlajamäen, Vikbackan ja Ojamäen tontit ovat tarpeeksi isoja 
lisärakentamiselle. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä uudisrakentaminen rikkoisi alueen 
yhtenäisyyttä ja asuinalueella olisi hyvä säilyttää viherkeitaita. Rakennuskanta on pienipiirteistä ja 
rakennukset ovat pääasiassa punaisia pystylaudoitettuja, satulakattoisia ja luonnonkiviperustaisia. 
Joukossa on mm. Kalliolinnan ja Kalliolan päärakennukset, jotka ovat maisemallisesti merkittäviä 
kohteita. Rakennuksia laajennettaessa ja uusia ulkorakennuksia tehtäessä tulisi huomioida vanhan 
rakennuskannan muotokieli, materiaali ja väritys. Lisärakentamisessa tulisi suosia vanhojen 
hirsirakennusten siirtämistä alueelle, sillä monet alueen rakennukset on siirretty aikoinaan muualta 
nykyisille paikoilleen. Yhtenä merkittävänä erityispiirteenä alueella on Merituulentien voimakas 
mutkittelu tilojen välissä. Tien luonne tulee säilyttää.
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Kuvassa Kouhin sahan lautatapuleita Kalliolinnan tilan eteläpuolella puistoksi
tai uudisrakentamiseen soveltuvalla alueella.
(Kuva: Riitta Moilasen kotialbumi)

Alueen etelälaidalla on keskeinen rakentamaton alue. Se on ollut historiallisestikin rakentamatonta 
maisemaa, sillä sahat ovat säilyttäneet alueella lautatavaraansa. Alueelle voisi rakentaa maisemaan 
soveltuvan uudisrakennuksen, mutta suositeltavampaa olisi jättää alue avoimeksi puistoksi. 
Matkailun majoituskäyttöön tulisi hyödyntää jo alueella olemassa olevia rakennuksia. Esimerkiksi 
ravintola Villiruusua voisi laajentaa porrastetusti Varvintielle päin, jolloin se toisi majoitustiloja 
alueelle. 

Ydinkrookka on niin tiiviisti rakennettu, että tärkeitä näkymiä on vain muutamia. Pohjoisessa 
Vikbackan tilalta avautuvat merinäkymät ja samoin etelässä Kalliolinnan tilan lähettyviltä. Idässä 
Satamatietä ajettaessa on hyvät näkymät Ydinkrookkaan.  

Ydinkrookan rakennuksia on kunnostettu ja korotettu vuosien varrella. 
Kunnostustöissä on kuitenkin huomioitu soveltuminen rakennettuun ympäristöön. 
Kuvassa Erkkilän tilan päärakennus. 
(Mervi Lehto, 26.5.2010)
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Maisemahistoriallista selvitystä tehtäessä alueen luoteisosasta, Suulintien varrelta, purettiin  
maisemallisesti keskeisellä paikalla ollut hirsinen saunarakennus ja tilalle tehtiin uusi sauna. 
(Mervi Lehto, kuva vas. 16.4.2010 ja kuva oik. 29.6.2010)

Uimarannantie aiheuttaa ongelmia sen varrella asuville asukkaille. Uimarannantie 
ei johda uimarannalle, vaan viittaa aikoinaan Vikbackan tilan rannassa olleeseen 
uimapaikkaan. Erityisesti matkailijat luulevat tien johtavan uimarannalle ja isotkin 
ajoneuvoyhdistelmät joutuvat kääntymään kapean tien päässä takaisin, välillä 
asukkaiden pihojen kautta. Tietä kutsuttiin aikoinaan Kivitieksi, koska sen pohja 
koostuu kivistä, jotka kerättiin ympäröiviltä pelloilta. Nimen voisikin muuttaa 
Kivitieksi. 
(Mervi Lehto, 16.4.2010)
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4. Suolaamot, savustamot ja suulit

4. ”Suolaamot, savustamot ja suulit” -maisema-alue
(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro 696/MML/10
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10 )

”Suolaamot, savustamot ja suulit” -maisema-alue alkaa kesäteatterin ja Krookan rantaravintolan 
kohdalta seuraten rantaa aina Kalarannan tilan rantahuoneelle asti. Alueen tärkeimmät näkymät 
muodostuvat mereltä maalle. Lisäksi Sannan kalasavustamon, Ravintola Villiruusun ja Galleria 
Vanha Savun, sekä Krookan rantaravintolan rakennusten väleistä näkymät merelle ovat 
maisemallisesti merkittäviä ja alue onkin keskeinen. Nämä alueet tulee säilyttää avoimina. 

Kalarannan tilan suljettua rantamaisemaa.
(Mervi Lehto, 30.6.2010)
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Merikarvian kunnan Jäähdyttämöltä etelään rannan maisema muuttuu suljetummaksi ja jatkuu aina 
Friikoolin rantaan asti. Friikoolissa maisema on ollut historiallisestikin avointa, sillä se on ollut 
lautakarkkoaluetta. Kalarannan tilan rantamaisema on suljettua. 

Kalastus ja siihen liittyvät elinkeinot luovat alueelle sen erityispiirteet. Alueella on toiminut monia 
suolaamoja ja niiden jälkeen savustamoja. Ranta aina kunnan Jäähdyttämölle asti tulee pitää 
liiketoiminnan alueena sen käyttöhistorian vuoksi. Sannan savustamon lisäksi savustustoimintaa on 
vielä myös Länsirannan tilalla. Liikerakennusten lisäksi alueen merkittävimpiä rakennuksia ovat 
Kalarannan rantahuone, Pihlajarannan kaksi rantahuonetta ja autenttisena säilynyt suolaamo.

Mahdollinen rantarakentamispaikat sijoittuvat Pihlajarannan ja Friikoolin ranta-alueille. 
Pihlajarannassa tulee ottaa erityisesti huomioon läheiset rantahuoneet ja autenttisena säilynyt 
suolaamorakennus. Rannasta on purettu aikoinaan yksi rantahuone pois ja rantaan voisi esimerkiksi 
siirtää vanhan rakennuksen. Uutta rakennusta tehtäessä tulee huomioida vanhan rakennuskannan 
muotokieli, materiaali ja väritys. Merikarvian kalastusmuseo sijaitsee Brändöön puolella hieman 
syrjäisessä paikassa. Pihlajarannan rantahuoneet ja suolaamo olisivat hyvä lisä kalastusmuseoon ja 
lähempänä asiakkaita.   

Pihlajarannan vanha rantahuone ja suolaamo. 
(Mervi Lehto, 30.6.2010)  
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Alueella on lisärakentamismahdollisuus olemassa olevissa 
liikerakennuksissa. Sannan savustamo on rakennettu portaittain ja samaa 
rakentamistapaa voisi käyttää, jos halutaan laajentaa esimerkiksi ravintola 
Villiruusua. Näkymiä Varvintieltä ei saa kuitenkaan kaventaa tai sulkea. 
Kuvassa Sannan savustamo. 
(Mervi Lehto, 30.6.2010) 

 
 Kuvassa ravintola Villiruusu.
  (Mervi Lehto, 30.6.2010)
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5. Varvintien maisema

5. Varvintien maisema
(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro 696/MML/10
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10)

Varvintien maisema -alue kattaa Varvintien rakennuksineen ja Friikoolintien ympäristön. 
Maisemallisesti tärkeimmät rakennuskokonaisuudet sijaitsevat Varvintien itäpuolella. Erityisen 
hieno kokonaisuus on eteläpäässä, jonka muodostavat Viertosen, Lindroosin ja Källin tilat. Lisäksi 
kokonaisuuteen liittyy Ruohorannan ulkorakennukset ja kiviaita. Keskiosassa on yksittäisenä 
kohteena Rannan tila. Siitä pohjoiseen mentäessä on Virtasen, Fratulan ja Järvisen tilojen 
muodostama kokonaisuus. Varvintien pohjoisosan tienvarsimaiseman rakennuskanta on ajallisesti 
rikkonaisempi. Maisemallisesti merkittäviä kohteita ovat Saari II, Vallilan, Linden 2, Rannan ja 
Rantaharjun tilat. Friikoolintien varressa on Kalarannan tila. 

Alueen pohjoisosassa sijaitsee maisemallinen solmukohta. Siinä yhdistyvät merinäkymä, teiden 
risteys ja Manulanviiki, sekä Manulanviikin ylittävä silta. Maisemallisessa solmukohdassa ovat 
Rannan ja Rantaharjun vanhat tilat, joissa olleet kaupat kertovat alueen vilkkaasta talouselämästä. 
Vaikka alueella ei ole enää kauppoja, eivät asukkaat kaivanneetkaan niitä. Muutama ehdotti 
kesäkioskia, jollainen Saarisen Manulla oli aikoinaan satamassa. Siellä myytiin mm. jäätelöä, 
makkaraa ja karkkia.
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Maisemallisessa solmukohdassa ovat Varvintien maisema -alueen häiriötekijät. Läheinen 
jätevedenpuhdistamo ja erityisesti sen Varvintien varressa oleva verkkoaita ja portit. Lisäksi 
maisemallisena häiriötekijänä on Rantaharjun tilan epäsiisti pihapiiri. Muutama asukas toivoikin 
alueen siistimistä. Eräs ehdotti lammen rakentamista Varvintien itäpuolelle jätevedenpuhdistamon 
alueelle Manulanviikiin, jossa onkin ollut aikoinaan vettä. Maisemahistoriallisesti se sopisikin 
alueelle hyvin.

Varvintien varressa on säilytettäviä katajia, jotka kertovat alueen 
laidunnushistoriasta. Kyseisellä paikalla on joskus laiduntanut lähitalojen karja.
(Mervi Lehto, 16.4.2010)

Alueen merkittävimmät näkymät avautuvat Satamatieltä ja Friikoolin rannasta merelle. 
Friikoolintien ympäristö on säilyttänyt avoimen maisemansa. Siellä säilytettiin aikoinaan sahojen 
lautakarkkoja. Varvintien maisema on tiheästi rakennettu ja alueen ainoa uudisrakentamiseen 
maisemallisesti sopiva paikka on Friikoolintien varressa.Yhtenä merkittävänä erityispiirteenä 
alueella on Varvintien eteläosan voimakas mutkittelu tilojen välissä. Tien luonne tulee säilyttää.    
   
Eräs Varvintien asukas toivoi tien nimen muuttamista, sillä esimerkiksi Porissa on Varvinkatu. 
Hätätilanteessa hälytysajoneuvot voivat mennä väärään paikkaan. Korvaavaksi nimeksi hän ehdotti 
Braandintietä, sillä monet tien eteläosan tilat on lohkottu aikoinaan Braandin maista. Toisaalta 
Varvintie on pitkä ja kulkee melkein läpi koko Krookkan alueen. Sen varrella sijaitsevia tiloja on 
lohkottu myös mm. Kivimäen, Pohjatalon ja Ylijumpin tiloista. Alueella on kuitenkin jäljellä 
alkuperäinen Braandin tila, joka sijaitsee Varvin- ja Eerontien risteyksessä.   
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Friikoolintien lautakarkkoja.
(Valokuvapalvelu Ari Koistinen, Satakunnan Museon valokuvakokoelmat)

6. Braandin ympäristö

6. Braandin ympäristö
(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro 696/MML/10 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10)

Braandin ympäristö jakautuu pohjoisen avoimeen peltoaukeaan ja etelän rakennushistoriallisesti ja 
maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Pohjoisen ja etelän erottaa toisistaan Varvintie. Alueen 
eteläosassa kulkee pienempi Eerontie, jonka varrella sijaitsevat rakennushistoriallisesti ja 
maisemallisesti arvokkaat Brandin ja Kalliorinteen tilat. 
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Kalliorinteen tila on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. 
(Mervi Lehto, 24.5.2010)

Braandin ympäristön peltoaukeat tulisi säilyttää. Niitä on Krookan alueella vähän ja avoimet 
viljelymaisemat ovat tärkeä kulttuurimaiseman elementti. Pellon ja asutuksen välissä on 
maisemallisesti tärkeä metsänreuna, joka toimii maisematilan jakajana. Alueen tärkeimmät näkymät 
suuntautuvat kulttuurimaisemaan. Lisäksi Braandin tilan rannan puustoa on raivattu paljon, joten 
näkymät mereltä tilalle ja maalta merelle ovat tärkeät. Läheinen saha aiheuttaa maisemallisen 
häiriötekijän sekä äänimaisemaan että näkymään maalta merelle. Näkymä sahalle tulisikin 
maisemoida istuttamalla puustoa sahan rantaan.  

   Sahan rantaan tulisi istuttaa puustoa näkösuojaksi. 
   (Mervi Lehto, 30.6.2010) 



32
6. KROOKAN MAISEMAN ARVOT JA KEHITTÄMINEN

Kulttuurimaiseman arvot muodostuvat avoimista viljelysmaisemista, kulttuurivaikutteisesta 
luonnosta ja ihmisen tekemistä rakennelmista. Krookka on kulttuuriympäristöllisesti merkittävä 
alue, jossa tärkeimmässä asemassa ovat rakennusten muodostamat kokonaisuudet ja avoimet 
merimaisemat. Myös alueen asukkaat näkivät Krookan kulttuurihistoriallisesti arvokkaana ja 
säilytettävänä ympäristönä. Erityisesti alueen pienipiirteisyys miellytti asukkaita.

Kulttuuriympäristöllisesti merkittäviä tiloja ja rakennuskokonaisuuksia ovat:

1. Vanhat rantahuoneet ja suolaamot.
2. Ydinkrookka kokonaisuudessaan. Siellä erityisesti Merituulentien vanhimmat rakennukset, 

sekä Kalliolinnan ja Kalliolan päärakennukset. 
3. Viertosen, Lindroosin ja Källin tilojen muodostama kokonaisuus.
4. Rannan tila (Varvintie 26)
5. Virtasen, Fratulan ja Järvisen tilojen muodostama kokonaisuus.
6. Alueen vanhat kaupat
7. Brandin ja Kalliorinteen tilat. 

Krookan alueella on vähän avointa peltomaisemaa, joten Vuorenpäänkujan ja Braandin ympäristön 
kulttuurimaisemat ovat maisemallisesti merkittäviä. Krookan maiseman erityisenä arvona voidaan 
pitää merinäkymiä. Näistä merkittävimpiä ovat näkymät Kunelinperältä Palosaarentieltä 
Krookanlahdelle, sekä Suulin- ja Varvintieltä avautuvat merimaisemat. Myös näkymät mereltä 
maalle ovat maisemallisesti merkittäviä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää Varvintien 
maisemalliseen solmukohtaan ja alueen siistimiseen.  

Alueen kehittämisessä tulisi huomioida Krookan historia. Uudisrakentaminen tulisi sijoittaa 
Krookan pohjoisosaan selänteiden ja laaksojen välisille reunavyöhykkeille. Ranta on melko tiiviisti 
rakennettu ja sieltä löytyy vain muutamia uudisrakentamispaikkoja. Myös ydinkrookka on tiiviisti 
rakennettua. Ainoa avoin paikka sijaitsee Ydinkrookan lounaisnurkassa, joka on ollut 
historiallisestikin avointa lautakarkkojen aluetta. Aluetta tulisikin hyödyntää ensisijaisesti puistona. 
Matkailijoiden majoitukseen voisi käyttää alueella jo olemassa olevia rakennuksia. Esimerkiksi 
ravintola Villiruusua voisi laajentaa portaittain Varvintielle päin ja tehdä sen yläkertaan 
majoitustiloja matkailijoille. 

Juhani Salmen ja Ilona Hankosen kirjassa Merikarvia Kalastusperinteitä ja luontoelämyksiä on 
käsitelty Merikarviaa matkailukuntana. Kirjassa kehotetaan hyödyntämään matkailussa arvokkaita 
kulttuurimaiseman elementtejä, kuten vanhoja rakennuksia, kiviaitoja, vanhoja puita ja säilynyttä 
vanhaa kylärakennetta. Näiden inventointitietoja kannattaisi hyödyntää matkailun kehittämisessä. 
Merikarvia on pieni rannikkokunta, jonka luonto- ja kulttuurimatkailustrategian pitäisi olla pieniä, 
mutta paljon rahaa käyttäviä matkailijaryhmiä tavoitteleva. Kulttuuri- ja luontomatkailun tulee olla 
pitkälle tuotteistettua ja ohjattua, esimerkiksi kalastusmatkat, opastetut retket ja museokäynnit 
ryhmille ruokailuineen. Matkailijat pyritään tuomaan kiinteäksi osaksi paikallisyhteisön arkea. 
Tämän ohella matkailijoille voisi tarjota myös omaehtoista paikalliskulttuuriin perustuvaa 
luontomatkailua. Yksi Krookan matkailuvaltti voisi olla Pihlajarannan vanha rantahuone ja 
suolaamo.

Krookan maisemahistoriallista selvitystä tehdessäni heräsi ajatus maisemapolun ”rakentamisesta” 
alueelle. Maisemapolku hyödyntäisi olemassaolevia teitä ja alueelta kerättyä 
rakennusinventointitietoa. Se tarjoaisi matkailijoille maisemallisen ja paikallishistoriallisen 
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elämyksen. Lyhyempi reitti (1) kulkisi Merituulentietä ja tulisi Suulintietä takaisin. Pidempi reitti 
(2) menisi Varvintietä pitkin ja palaisi Satamatietä takaisin. Satamatien käyttäminen edellyttäisi 
kevyenliikenteenväylän rakentamista tien laitaan. Yksi Krookan asukas toivoikin 
kevyenliikenteenväylää, jotta hän pystyisi käyttämään Satamatietä kulkureittinään. Maisemapolku 
kuljettaisiin kävellen tai polkupyörällä ja reitin varrelle tulisi maisemaan sopivia infotauluja. Taulut 
auttaisivat ulkopuolista katsojaa lukemaan maiseman historiaa.    

Krookan maisemapolut
(Mervi Lehto, 30.7.2010. Kartta: © Maanmittauslaitos, lupa nro 
696/MML/10, Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 696/MML/10 ) 
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