
Maisemat täällä 
avomeren 
reunalla ovat 
hulppeat.
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Sähköllä ja soutaen osa 2.

Upeita saaria käden 
ulottuvilla

jaan pakkaamaan kamppeet jä-
tesäkkeihin.

Pusken naama punaisena koh-
ti kohdetta keskittyen soutuun 
ja veneen suunnassa pitämiseen. 
Maisemia ei ehdi katsella.

Muutaman tunnin aherruksen 
jälkeen kohoaa edessä Hattusaa-
ren linjataulu. Selkä suoristuu 
ja veto muuttuu rivakammaksi. 
Saaren houkuttelevilla hiekkaran-
noilla on muutama vene, mutta 
pujahdan sekaan helposti. Veneen 
saa Hattusaaren matalalle ja laa-
kealle rannalle turvallisesti. 

P uotilan satama-altaas- 
ta ulos lipuessa luon-
toäiti pyyhkäisee heti 
seikkailijan ruusuiset 
mielikuvat virittäen 

kipakan vastatuulen. Hikikar-
palot valuvat pitkin selkää, kun 
ponnistelen kohti Ramsinniemeä. 

Avovesillä tuuli yltyy. Saan pin-
nistellä kunnolla pitääkseni kah-
den solmun matkavauhdin. 

Veneen pohjalla makaavat va-
rusteet jäivät lähtiessä suojaa-
matta ja nyt vesi pärskyy sisään. 
Ankkuroin hetkeksi saaren suo-

kippari matk ailee  •  pä äk aupunkiseutu

Viiden päivän sähkömoottoriavusteinen  
souturetki avasi pääkaupunkiseudun edustan 
saariston aivan uudella tavalla. 
Kotivesillä ja lähisaarissa olisi voinut  
viettää vaikka viikkoja.
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”Alle kolmen 
solmun  
nopeudella 
akku kestää 
yli 10 tuntia.”

>>

Pystytän teltan rantamäntyjen 
suojaan. Lokkien takia olisin voi-
nut valita toisenkin paikan, sillä 
ne pitävät läpi yön meteliä.

Loppupäivä kuluu maisemia 
katsellen. Illan hämärtyessä meri  
rauhoittuu. Liikenne vähenee ja 
loppuu. Olen saarella yksin.
Matka: Soutaen 4,94 mpk, koneella 
0 mpk.

Lauantai
Katkonaisen ja kylmän yön jäl-
keen taiteilen itseni ulkoilmaan 
notkeasti kuin rautakanki. Pu-
lahdan viileään Suomenlahteen.

Yhdentoista maissa soute-
len hiljakseen tyynellä merellä. 
Veneliikenne virkoaa kohti keski-
päivää mentäessä. Laivoja ei näy. 
Aurinko porottaa jopa kuumasti 
ja muovin makuista vettä kuluu. 
Onneksi on mehutiivistettä!

Ylitän laivaväylän nopeasti 
moottorin avulla. Se vie venettä 
lähes äänettömästi kolmea solmua 
määränpäähän.  

Kierrän Kutuhälletin ihaillen 
sen länsirannan hienoja vesi- ja 
jäämassojen muovaamia kallioita. 
Isosaari siintää kaukana lännessä 
ja Helsingin kaupungista näkyvät 
kirkontornit. 

Saaressa on muutama veneilijä 
päivää viettämässä, eteläpuoli on 
lintujen miehittämä. Kivikkoon 
rantautuessa apuvälineeni on pai-
kallaan; ilman niitä veneen pohja 
saisi kolhuja.

Kutuhället sijaitsee Eestiluodon 
kupeessa, jonka saavuttaakseen 
on ylitettävä kapea laivaväylä. 
Rahtilaivat liikkuvat Vuosaareen 
kovaa vauhtia, eikä väylälle kan-
nata sattua samaan aikaan.

Olin kartalta kuvitellut saaren 
pienemmäksi. Suojaisia teltta-
paikkoja ja huikeita kallioita riit-
tää paljon.

Iltanuotion äärellä katselen, kun 
veneet palailevat kohti mannerta.  
Yksi jää saareen yöksi.

Radion iltauutiset ja merisää 
tuovat mieleen lapsuuden kesät. 
Mielessäni kuulen jonkun kehot-
tavan olemaan hiljempaa, kun 
radiosta kuuluu: ”Kotka Rankki 
länsilounas 4, näkyvyys hyvä”. 
Tämä on aina hyvä tieto. 
Matka: Soutaen 2 mpk, koneella 
1,06 mpk, yhteensä 3,06 mpk.

Sunnuntai
Kello on 10 ennen kuin pääsen tel-
tasta ulos. 12-asteinen uimavesi 
herättää minut hetkessä. 

Tuulee kevyesti idästä. Suun-
ta on suotuisa, joten lähden koh-
ti Mäntykaria Pihlajasaaren ete-
läpuolelle. Edessä on pitkä päivä 
merellä. 

Soudan myötätuulessa Isosaa-
ren luo, mistä jatkan koneella. 
Aurinko porottaa kuumasti ja 
laitan Torqeedon aurinkopanee-
lin lataamaan soutumatkan ajaksi.

En liiku virallista väylää pitkin 
ja navigointi on helppoa Isosaa-
ren siintäessä horisontissa. Mit-
taan huippunopeudeksi soutaen 
3,6 solmua.

Testailen sähkömoottorin eri 
nopeuksia. Erot ovat merkittä-
viä: alle kolmen solmun nopeu-
della akku kestää yli 10 tuntia, yli 
neljässä solmussa käyttöaika tip-
puu alle kahden tunnin.

Nyt suuntana ovat Matinkylän 
rannan voimalan piiput. 

Harmajan jälkeen laivoja ja 
veneitä kulkee ympärillä tiuhaa 
tahtia. Aika ajoin laivan torvi 
muistuttaa veneilijöitä suunni-
telmistaan.

Pähkinät, myslipatukat ja vä-
lipalakeksit maistuvat veneen li- 
puessa kohti Mäntykaria. Huuh-
telen ne alas pullollisella ei niin 
raikasta muovikanisterivettä.

Pitkäouri

Tiirakari

Pihlajasaaret

Neitsytsaaret

Suomenlinna

Sirpalesaari
Uunisaari

Liuskasaari
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Laivat ajavat todella läheltä 
Mäntykaria ja saaren eteläpuo-
li on kallioinen. Toisella puolel-
la näyttää olevan kivikkorantaa. 
Sinne päätän rantautua. 

Saaren keskeltä löytyy hylätyn 
näköinen rakennus ja sotkuinen 
grillipaikka. Hyvän näköinen telt-
tapaikka löytyy vähän kauempaa. 

Rantaan palatessani huomaan 
kauhukseni, että vene heiluu ran-
nassa holtittomasti ja vesi roiskuu 
sisään. Kiskaisen kiinnitysköy-
den irti ja hyppään veteen. Vene 
on pakko saada irti kivikosta.

En löydä turvallista rantautu-
mispaikkaa, joten on pakko jatkaa 
matkaa. Vaihtoehdot ovat Koira-
saari ulkomerellä, Pihlajasaari 
ja Käärmeluodot, joille lähden. 
Höräytän Torqeedon käyntiin ja 
otan suunnan kohti Melkin län-
sikärkeä. Onneksi virtaa riittää ja 
aurinkopaneeli on ladannut sinne 
päivän aikana 10 % lisää. 

Eteläisellä Käärmeluodolla on 
houkutteleva hiekkaranta ja usei-
ta veneitä. 

Pohjoiselta Käärmeluodolta 
löydän kivikkorannan pätkän. 
Saarella on isommille veneille 
hyviä kalliorantoja. Sen huipulla 
on loistava telttapaikka hulppei-
ne maisemineen. Hiki virtaa, kun 
kannan tavarat kahdella reissulla 
mäen päälle.  

tassa meluaa nyrkin kokoinen 
sammakko. 

Uinnin jälkeen kuivattelen aa-
muauringossa, ja nautin kaura-
puuron reissun upeimmassa mai-
semassa. Näin lähellä kaupunkia, 
näin upea paikka, enkä ole täällä 
koskaan käynyt! 

Pidän leirin samassa paikassa 
toisen yön. Päiväretkikohteeksi 
otan Mustasaaren mainion kahvi-
la-ravintolan Seurasaarenselällä. 

Rantaudun kajakkiparkin vie-
reen, mutta saari on epäilyttävän 
hiljainen. Kahvila on kiinni hei-
näkuussa maanantaisin! Onneksi 
saaren kesätyöntekijä antaa mi-
nun täyttää vesipullon pajassaan, 
joten täysin kuivin suin ei tarvitse 
takaisin matkustaa.

Matkalla Käärmeluodolle vas-
tatuuli navakoituu ja otan moot-
torin käyttöön. Vene ryskyttää 
kevyessä aallokossa, mutta säh-
kömoottori vie venettä varmasti 
eteenpäin. Kierrän tutustumassa 
Eteläiseen Käärmeluotoon, jolla 
on loistavia rantautumispaikkoja 
eri kokoisille veneille. Pienet saa 
hienolle hiekkarannalle, isot kal-
liokiinnitykseen. 

Tukikohdassa nautiskelen ret-
ken herkuksi nousseen pasta car- 
bonaran saaren korkeimmalla 
kohdalla tuulensuojassa, kun-
nes virittelen retkityynyt kalli-
olle päiväunia varten. Kasvojen 
kuumotuksesta päätellen nukun 
hyvän tovin. 

Illalla koetan onnea kalastuksen 
parissa. Näen kaloja, mutta kouk-
kuun eivät suostu tulemaan. 

Kommelluksineenkin takana 
on ehdottomasti paras meripäivä.

Kummastelen saarten vähäis-
tä käyttöastetta, mutta salaisesti 
olen iloinen. 

Saaren pohjoisrannalla on mah-
tava uimapaikka. 

Illalla kuutamo tekee sillan suo-
raan teltalleni. Meri on hiljentynyt 
ja makuupussi vetää puoleensa.
Matka:  Soutaen 6 mpk, koneella 
7,33 mpk, yhteensä 13,33 mpk.

Maanantai
Yöllä herään rapinaan teltassa.  
Päässä ehtii kulkea monta vaih-
toehtoa kunnes selviää, että tel-

kippari matk ailee :  pä äk aupunkiseutu

Y LL Ä VAS .
Tästä ei aamupala- 
maisema enää parane.

Yllä oik.
Yksi selfie kalliolla, 
miksipä ei.

A LL A
Valoisan kesäyön  
näkymä telttapaikalta.



Kippari 7/2018  63

Taivaanrannassa näkyy pilviä. 
Radion sääennuste on pitkin päi-
vää kertonut muuttuvasta sääti-
lasta ja huomenna puhaltavasta 
navakasta tuulesta. Toivon, että 
vesi pysyy taivaalla huomiseen. 
Matka:  Soutaen 2,8 mpk, koneella 
2,7 mpk, yhteensä 5,5 mpk.

Tiistai
Herään kahdeksan aikaan tuulen 
ujellukseen telttanaruissa. Ko-
lea aamu ja illalla odottava sauna 
karkottavat ajatuksen aamu-uin-
nista. Nautiskelen aamupuuron ja 
viimeiset näkkileivät teltassa pipo 
tiukasti korvilla. 

Vesi on laskenut rajusti yön ai-
kana ja koko vene on tukevasti 
kuivalla maalla. Saatuani tavarat 
rantaan aloitan veneen hivuttami-
sen takaisin veteen rantavedessä 
kahlaten. Tavarat vielä kyytiin ja 
reissun viimeinen etappi on edes-

sä. On arpapeliä, pääsenkö perille 
ennen kuin taivas päästää vedet 
ryminällä alas. 

Moottorin akussa on onnek-
si jäljellä vielä virtaa 16 %, sillä 
Lauttasaaren länsipuolella puhal-
tavassa navakassa vastatuulessa 
matkasta tulisi soutamalla pitkä ja 
rankka. Prosentit tippuvat rymi-
nällä veneen puskiessa voimak-
kaassa aallokossa. 

Pidän sormet henkisesti ristis-
sä, että pääsen Melkin kohdalla 
kääntymään kohti HSK:ta moot-
torilla. Tämän jälkeen soutaminen 
ei myötätuulessa tuota ongelmia. 

Ensimmäistä kertaa matkal-
la joudun pukemaan lämpimät 
vaatteet ylle ja laittamaan pipon 
päähän. Saan maistiaisen siitä, 
millainen reissu olisi voinut olla.

Pääsen kuin pääsenkin puske-
maan kääntöpisteelle. Kääntäes-
säni moottorin sammuksiin akun 

varaus on 4 %. Sivuttain takaa pu-
haltava tuuli tekee soutamisesta 
ennakoitua hankalampaa ja jou-
dun tosissani vääntämään pääs-
täkseni sataman suojaan. Hivut-
taudun laituriin, kiinnitän veneen 
ja se on siinä. 
Matka: Soutaen 1,1 mpk, koneella 
1,27 mpk, yhteensä 2,37 mpk.

Reissun peräaallot
Viisi päivää merellä tarjosi juuri 
niitä elämyksiä, joita niiltä odo-
tin. Pääsin tutustumaan minulle 
tuntemattomiin saariin.

Terhi Saiman kulki tasaisesti ja 
sitä oli helppo soutaa sekä tyy-
nessä että tuulessa. Riittävän jy-
kevällä veneellä pärjää tuulessa 
ja aallokossa. Vakaassa veneessä 
pystyi liikkumaan varovaisuutta 
noudattaen myös merellä.

Torqeedo-sähkömoottori yllätti.  
Se puski venettä navakassakin >>

Y LL Ä 
Mustasaaren laituriin  
voi kiinnittyä isollakin 
veneellä.

”pääsenkö  
perille ennen 
kuin taivas 
päästää vedet  
ryminällä 
alas.”
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vastatuulessa ja aallokossa tasai-
sesti eteenpäin. Täyden latauksen 
käyttöaika oli yllättävän pitkä, 
kun muisti hillitä kaasun käyttöä. 

Torqeedon oma aurinkopaneeli 
ei pitkästä latausajasta huolimatta 
täyttänyt moottorin akkua kovin 
paljon suorasta auringonpaistees-
ta huolimatta. 

Ilman moottoria matkani olisi 
ollut raskaampi ja varsinkin kol-
mannen päivän pitkä osuus olisi 
jäänyt haaveeksi.

Pääsin helposti rantoihin, mutta 
apuvälineeni osoittautuivat erit-
täin tärkeiksi — niiden avulla vene 
säästyi useilta kolhuilta. Vene le-
päsi rannassa kahden rullan pääl-
lä aivan perää lukuun ottamatta, 
joten aallokko ei heiluttanut sitä 
rantakivien päällä.

Ruoan määrä reissussa oli opti-
maalinen. Vaihtelua olisi tietysti 
voinut olla enemmän. Kylmälaite 
olisi lisännyt kulinaristisia elä-
myksiä. Ehkä ensi kerralla pää-
dyn tähän ratkaisuun. 

Olin toivonut saavani kaloja 
koukkuun. Kalastin siirtymillä 

avomerellä, enkä luultavasti liik-
kunut ottipaikoilla. Kalastukseen 
olisin voinut käyttää enemmän 
aikaa ja tarmoa, mutta saaris-
ton muut virikkeet veivät voiton. 
Nääntymisen uhatessa siima oli-
si varmasti lionnut taukoamatta. 

Veden kulutus osui ajattelemaa-
ni haarukkaan. Veden määrä kan-
nattaa arvioida yläkanttiin, ettei 
sitä joudu säännöstelemään. Rei-
tin voi myös suunnitella niin, että 
sen varrelle osuu vesivarastojen 
täydennyspaikkoja. Mehutiivis-
te tai vastaava on tarpeen, sillä 
veden maku ei enää kolmantena 
päivänä muistuta tunturipurojen 
raikkautta.

Merellä ja saarissa olisi voinut 
viettää reilusti enemmän aikaa. 
Viisi päivää oli pääkaupunki-
seudun saaristoon lyhyt pinta-
raapaisu.

Saaret olivat poikkeuksetta 
upeita. Niistä löytyi hyviä rantau-
tumispaikkoja pienille ja isommil-
lekin veneille. Jokaisessa saaressa 
oli hyvin hoidettu puucee ja myös 
useita grillauspaikkoja. 

Saarten käyttäjille nostan hat-
tua siitä, että Mäntykaria lukuun 
ottamatta ei roskia ollut missään. 
Kaupungin saarissa on jokaisen 
kävijän vastuulla pitää ympäris-
tö puhtaana ja siistinä. Mielikuva 
upeasta saaristosta karisee nope-
asti, jos heti rannassa joutuu pot-
kimaan ruosteisia tölkkejä jalois-
taan.

Viiden päivän aikana tajusin, 
kuinka vähän tiesin kulman ta-
kana olevista vapaassa käytössä 
olevista saarista. 

Merellinen omatoimimatka ei 
vaadi valtavia ponnistuksia ja het-
kessä siirtyy hikisen pölyisestä 
kaupungista uuteen maailmaan. 

Jatkossakin aion ihastella pää-
kaupunkiseudun saaristoa muu-
tenkin kuin ruotsinlaivan kannel-
ta aurinkovarjodrinkki kädessä.
Matka:  Soutaen 16,84 mpk, koneel-
la 12,36 mpk, yhteensä 29,2 mpk. p

Terhi Saiman -veneen ja Torqeedo 
Travel 1003 S -sähköperämoottorin 
tekniset tiedot sekä retkivarustelis-
tan voit lukea Kipparista 6/2018.
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Y LL Ä VAS .
Moottori toi kaivattua 
helpotusta soutamiseen.

Y LL Ä OIK .
Kaupungin edustalla saa 
olla tarkkana laivojen 
kanssa.

ALL A VAS .
Soutaminen vastatuuleen 
käy liikunnasta!

A LL A OIK .
Veneen alle työnnettävät 
patukat helpottavat 
rantautumista ja 
säästävät veneen pohjaa.

”Viisi päivää oli 
pääkaupunki-
seudun  
saaristoon  
lyhyt pinta-
raapaisu.”


