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kippari matk ailee

T alven pimeinä tuntei-
na muistelin mennyt-
tä kesää ja haaveilin 
tulevasta. Mielikuvi-
tus otti vallan. Syntyi 

suunnitelma merellisestä seikkai-
lusta Helsingin saaristossa. 

Hetken kuvittelin olevani kuin 
isoisäni, joka nuorena merten 
sankarina lähti Haminan sata-
masta maailmanympärimatkalle 
pari juustovoileipää mukanaan. 
Ihan pallon ympäri hän ei päässyt, 
mutta satamasta irti kuitenkin.

Päätin yöpyä telttaillen ainakin 
neljässä pääkaupunkiseudun ul-
koilusaaressa. 

Helsingin saaristo on ainut-
laatuinen koko maailmassa. 
Useimpien pääkaupunkilaisten-
kin tietämys kuitenkin rajoittuu 
suosituimpiin saariin — Suomen-
linnaan, Pihlajasaareen ja muu-
tamaan muuhun. Saaret tuntuvat 
olevan saavuttamattomissa ylei-

”helsingin 
saaristo on  
ainut- 
laatuinen.”

Sähköllä ja soutaen osa 1. 

Matalan kynnyksen 
saaristoreissu 

Etelärannikon  
kaupunkilaispojalle 

meri on aina ollut  
lähellä ja helppo  

saavuttaa, kunnes  
veneettömyys ja  

ruuhkavuodet  
veivät sen kauemmas.  
Viime kesänä otettiin 

vahinko takaisin.

JUSSI E V INSALO

teena välttää pahimmat jumituk-
set hartioissa.

Reittisuunnitelma
Suunnitelman pohjaksi otin Hel-
singin kaupungin saaristo-oppaan 
osoitteesta hel.fi/static/liv/2015/
saaristoopas15.pdf. Siinä ovat tie-
dot myös Espoon kaupungin ul-
koilusaarista ja lisäksi se kertoo 
tiivistetysti jokamiehen oikeuk-
sista, jotka pitää ottaa huomioon 
luonnossa liikkuessa. Kohdeku- 
vaus karttoineen antaa tiedot saa-
rista ja ohjaa, millä saarilla on lu-
vallista telttailla ja millä ei. 

Hyvänä tukena toimi Calazon 
pääkaupunkiseudun melonta- ja 
ulkoilusaarten vedenpitävä kart-
ta, jossa ovat vene- ja laivaväylät.

Matka alkaisi Puotilan sata-
masta Itä-Helsingistä ja päättyisi 
HSK:n satamaan Lauttasaaressa. 
Reitillä oli useita kaupungin saa-
ria. Suunnitelman mukaan reitti 

sen veneliikenteen puutteen takia. 
Halusin kumota tämän harhaluu-
lon. Liikkuisin pienellä sähkö-
moottorilla varustetulla soutuve-
neellä ja rantautuisin paikkoihin, 
joihin ei isompi vene nouse. 

Soutu on mainio liikuntamuoto, 
mutta koska matkaa retkellä ker-
tyy useita kymmeniä kilometrejä, 
sähkömoottori tuo pienen helpo-
tuksen käsille. Lisäksi se tarvitta-
essa tuo turvaa. 

Talven aikana lisäsin soutulait-
teen kuntosaliohjelmaani tavoit-



Tekniset tiedot

TERHI SAIMAN

Pituus 4,78 m

Leveys 1,48 m

Paino 105 kg

Valmistusmateriaali  ABS-muovi

Kantavuus  4 henkeä/315 kg

Tehosuositus  2–4 hv

Valmistaja Terhitec Oy, Rymättylä,

 puh. 02 751 0200, terhi.fi 

Hinta 1 690 € (kampanja)

Torqeedo travel 1003 S

Ottoteho 1 000 W  

 (verrattavissa 3 hv polttomoottoriin)

Jännite 29,6 V 

Paino 13,4 kg

Rikipituus 62,5 cm

Suositushinta 1 920 €

Maahantuoja  Oy Brandt Ab, Vantaa,  

 puh. 020 775 7200, torqeedo.fi

retkivarusteet: airot, ankkuri, 
köysiä, hankaimeen kiinnitettävä lippu, 
pelastusliivit, kartta, kiikari, gps-laite, 
matkapuhelin, varavirtalähteitä, kol-
men hengen teltta, makuualusta, ma-
kuupussi, tyyny, useita vaatekertoja eri 
säätyyppeihin, veto- ja heittokalastus-
välineet, vieheitä, kuivamuonaa, me-
hutiivistettä, urheilujuomatabletteja, 
merisuolaa ja mausteita, vettä 15 litran 
vesiastioissa, ruoanvalmistus- ja ruokai-
luvälineet sekä hyvä veitsi.

Kutuhället
Koirasaari
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yllä
Reittisuunnitelmaan 
valitsin viisi Helsingin 
edustan monista 
ulkoilusaarista.

vas.
Varusteet mahtuivat 
hyvin veneen keulaan.

alla
Matalarunkoinen 
soutuvene ei näy 
aaltojen välistä ilman 
hankaimeen kiinnitet-
tyä lippua. 

kulkisi akselilla Puotila – Hat-
tusaari – Kutuhället – Koirasaa-
ri – Käärmeluodot – Lauttasaari. 
Lopulliset reittivalinnat teen val-
litsevan sään ja tuulen mukaan. 

Vene ja varusteet
Terhi Saiman -soutuvene on va-
rustettu Torqeedo-sähkömootto-
rilla ja siihen kuuluvalla aurinko-
paneelilla. Sen avulla moottorin 
käyttöaikaa voi pidentää. 

Mukaan lähti kaksi ”makka-
raa”, joiden avulla vene nousee 
rannalle ilman ylettömiä voiman-
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ponnistuksia. Muut venevarus-
teet olivat airot, ankkuri, erinäi-
nen määrä köyttä ja hankaimeen 
kiinnitettävä lippu. Lippu on erit-
täin tärkeä, sillä matalarunkoinen 
soutuvene piiloutuu aaltojen väliin 
helposti. Halusin  pysyä näkyvänä 
vilkkaan veneliikenteen keskellä. 

Tärkeitä olivat veneilyyn tar-
koitettu Helsingin ulkoilukartta ja 
kiikari. Mukaan otin gps-laitteen 
todellisen matkan mittaamiseen.

Yöt kuluisivat Haltin perusmal-
lisessa kolmen hengen teltassa. 
Sinne saa varusteet helposti sääl-

Puotila

Hattusaari

Villinki

Santahamina

Kulosaari

Laajasalo

Vartiosaari

Helsinki

Käärmeluodot

Lauttasaari



”olipa miten 
polttavan  
kuuma päivä 
tahansa, on 
pelastusliivi  
päällä aina, 
kun olen  
veneessä.”
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henkilöni tietäisi, missä liikun. 
Hätätilanteisiin mukaan pääsi 

matkapuhelin erillisine ladattuine 
virtalähteineen. Niissä riittää vir-
taa koko viikoksi. Kaikki elektro-
niset välineet pakattiin erityisen 
tarkasti säältä suojaan.

Lähtöpäivä – perjantai
Aurinkoinen aamu. Herään hie-
man hermostuneena. Tavarat on 
pakattu ja edessä on viiden päi-
vän yksinäinen meriretki soutu-
veneellä. Sääennuste lupaa hyvää, 
jopa poikkeuksellisen hyvää. 

Tarkistelen varusteita aamupa-
lan lomassa ja lasken vielä kerran 
ruoka-annokset. Kaikki on val-
mista. Tavarat autoon ja Puotilaan.

Kun kaikki on laiturilla soutuve-
neen edessä, huomaan, että onpa 
sitä tavaraa. Mahdunko itse enää 
kyytiin? Veneen säilytystilat ve-
tävät kuitenkin yllättävän hyvin 
ja mahdun veneeseen ongelmitta. 

Pyöräilyviirin viritys vielä han-
kaimeen, liivit päälle ja valmiina 
ollaan. Hattusaari, täältä tullaan! p

pä äk aupunkiseutukippari matk ailee :

1. Keskipenkin 
aurinkopaneeli 
lataa hyvin akkua 
päivän mittaan.

2. Kun varusteet 
olivat laiturilla, 
aloin ihmetellä, 
mahdunko itse 
enää mukaan.

3. Torqeedo oli 
luotettava ja 
hiljainen matka-
kumppani, joka 
tarjosi tervetulleita 
lepohetkiä 
soutamiseen.  
Akun riittävyys 
yllätti positiivisesti.

tä suojaan, eikä tarvitse siltikään 
nukkua polvet suussa. 

Vaatetuksen osalta varauduin 
kaikkeen, paitsi ehkä pakka-
seen ja lumisateeseen. Haaveena 
oli säätyyppi, jossa suurimman 
huolen aiheuttaa aurinkorasvan 
riittävyys. Kuitenkin varauduin 
kylmään, kosteaan, lämpimään 
ja kuumaan säähän. Mukaan otin 
monta vaatekertaa. 

Varusteet piti siirtymillä saada 
sään armoilta. Yksinkertainen on 
kaunista, joten ensin suojasin ne 
jätesäkeillä ja koko komeus pei-
tettiin kellarista löytyneellä isolla, 
vettä läpäisemättömällä peitteellä.

Ruokavalio perustui kuivamuo-
naan, joten kylmäsäilytys ei ollut 
ongelma. Tavoite oli rikastuttaa 
ruokalistaa tuoreella kalalla, jon-
ka vuoksi mukana olivat veto- ja 
heittokalastusvälineet, riittävä 
määrä hyväksi todettuja ottipe-
lejä ja hyvä veitsi. 

Veden riittävyys oli kriittinen 
tekijä reissun läpiviennin kannal-
ta. Arvioin sen kulutukseksi vii-

jon käytä. Yleisiä veneväyliä ei 
kuitenkaan aina voi välttää. 

Koska veneessä ei ole kulkuva-
loa, oli siirtymien ajoituttava va-
loisaan aikaan. Pimeällä liikku-
minen lisää riskejä merkittävästi.

Turvallisuuden vuoksi ilmoitin 
alustavan reittisuunnitelmani ja 
pyrin siinä pysymään. Yhteys-
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tisen litraa päivässä. Mukaan lähti 
30 litraa, kahteen 15 litran vesi-
astiaan tankattuna. Veden maun 
peittämiseen oli mehutiivistettä 
ja urheilujuomatabletteja. 

Aamupuurot ja pussiruoat val-
mistuivat kaasukeittimellä.

Turvallisuus
Vaikka olen tottunut liikkumaan 
vesillä, päätin olla sortumatta va-
romattomuuteen. Olen nähnyt se-
kä meren pelottavuuden että ve-
neilijöiden välinpitämättömyyden 
ja tiedostan, että reissun turvalli-
nen läpivienti on itsestäni kiinni.

Sääntö numero 1 on se, että olipa 
miten polttavan kuuma päivä ta-
hansa, on pelastusliivi päällä aina, 
kun olen veneessä. 

Tallink, Silja Line ja muut isot 
matkustajalaivat rahtilaivoista 
puhumattakaan eivät ole pienen 
soutuveneen parhaita kavereita. 
Oli otettava huomioon laivarei-
tit ja aikataulut sekä muut vesil-
läliikkujat. Valitsin siksi reittejä,  
joita ei normaali veneliikenne pal-


