SÄPIN MAJAKKAVALO VILKKUNUT JO 147 VUOTTA (22.09.2020)
Luvialla (nykyään osa Eurajokea) sijaitseva Säpin majakka on ohjannut merenkulkijoita jo 147 vuotta. Majakka ja
muutkin pihapiirin rakennukset otettiin käyttöön 22. syyskuuta vuonna 1873. Nimi Säppi juontaa (todennäköisesti)
saarella muinoin asuneesta Sibbe-nimisestä henkilöstä.
Majakka saatiin Säppiin varsin pitkän valmistelun jälkeen. Säpin ja kahden muun majakan, Ulkokallan ja Marjaniemen
majakoiden rakentamisesta tehtiin periaatepäätös Valtiopäivillä jo vuosina 1863-1864.
Säpissä oli ennen ollut merkkitulia ja merimerkkejä. Majakka nousi arkkitehti Axel Hampus Dahlströmin piirustusten
pohjalta yhdessä kesässä. Majakkatorni rakennettiin tiilestä ja siitä tuli 28,21 metriä korkea. Valolaitteeksi tilattiin
ranskalaisen Fresnell:in valmistama punnuskäyttöinen linssistö. Valolaite toimi aluksi naurisöljyllä ja myöhemmin
petrolilla. Vuonna 1962 linssistö poistettiin ja tilalle tuli automaattinen, asetyleenikaasulla toimiva laitteisto. Vuonna
1988 asennettiin tuuligeneraattori ja akut. Aurinkopaneelit asennettiin 1998. Valon teho on 60 wattia, ja valo näkyy
hyvällä säällä noin 22 km:n päähän. Valolaite ja paneelit vaihdettiin vuonna 2019, ja lampuksi tuli led-lamppu. Vanha
valolaite on nähtävillä ns. radiohuoneessa. Alkuperäinen, vuonna 1873 hankittu valolaitteisto, on nykyään nähtävillä
Rauman merimuseossa.
Rannassa on ns. sumumerkinantoasema, josta käsin varoitettiin sumussa lähestyviä purjealuksia räjähdepanoksin.
Vuonna 1936 majakka koki muutoksen. Sen tiilistä ulkopintaa vahvistettiin 15 cm:n teräsbetonikuorella, koska tiiliseinä oli alkanut rakoilla ja majakka huojui kovalla tuulella.
Majakkahenkilökunnan muodostivat kolme majakanvartijaa ja majakkamestari, jotka asuivat perheineen majakan
pihapiirin virka-asunnoissa. Lisäksi käytössä olivat kaksi navettaa, aittarakennus ja sauna. Kellarit sijaitsivat
vanhemman majakanvartijan ja majakkamestarin asuntojen alla. Radiohuone oli majakkamestarin asunnon
eteläsiivessä. Majakan pihapiiri oli aidattu. Merisäätiedot toimitettiin Säpistä miehityksen loppumiseen asti. Miehitys
loppui saarella vuonna 1962 majakan automatisoinnin myötä.
Säpin majakkaa hoitaa nykyään Väylävirasto yhteistyössä majakan vuokranneen Säppi 2000 ry:n kanssa. Majakka
on lähes huoltovapaa, mutta saaressa käydään säännöllisesti varmistamassa, että kaikki on kunnossa. Säpin majakka
on edelleen toimiva, virallinen merimerkki. Kauppamerenkululla sillä ei enää juurikaan ole merkitystä, mutta veneilijät,
kalastajat ja mökkiläiset arvostavat majakan pitkään vilkkunutta valoa – ja toivovat sen loistavan tulevaisuudessakin.
Myös Selkämeren kansallispuisto, majakanharrastajien ja veneilyharrastuksen lisääntyminen ovat nostaneet
majakkasaaren kävijöiden ja majakkaan tutustuvien määrää.
MUUTA:
* majakan koordinaatit ovat: 61°28,64'N ; 21°20,86'E
* saaren pinta-ala on n. 120 ha, rantaviivaa on n. 10 km
* majakassa on 140 askelmaa (tarkasta!)
* saarella on pysyvästi n. 40-50 Korsikan saarelta
alun perin tuotua Mufflon lammasta, joita hoitaa
Reposaaren Metsästysseura ry (RMS), jolla on
tukikohtanaan entinen luotsirakennus
* kesäaikana Säpissä on myös säyseää ylämaankarjaa.
Käytä kulkuportteja ja varo sähköistettyä aitaa.
* Säpissä on myös runsas ja monipuolinen linnusto,
jota tarkkailee ja rengastaa Porin lintutieteellinen
yhdistys ry (PLY), jolla on myös tukikohta saaressa
* käärmeitä on melko runsaasti (VARO!)
* suojele ja kunnioita saaren monipuolista, herkkää ja
haavoittuvaa luontoa. Säppi on osa Selkämeren
kansallispuistoa ja täten luonnonsuojelualuetta.
* saarella on n. 1 km:n pituinen luontopolku, joka lähtee
pihapiirin katetulta nuotiopaikalta. Kannattaa tutustua!
* käsittele tulta varoen ja VAIN tulentekopaikoilla
* älä roskaa – vie KAIKKI tekemäsi jätteet, pullot ja tölkit
takaisin maihin. Saarella ei ole järjestettyä jätehuoltoa!
SÄPIN MAJAKKAKULTTUURIN VAALIMISTA VOI TUKEA SOPIVALLA SUMMALLA, MAKSAMALLA TILILLE:
OP, SÄPPI 2000 RY, FI06 5700 8120 5899 94. KIITOS!

