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Pertti Duncker

Vasta teräs muutti veneilykautta
ratkaisevasti. Ennen sitä puurunkoja
suojattiin kupari- ja lyijylevyin.
Niiden tarkoitus oli kuitenkin vain
estää ohutta uutta teräsjäätä
sahaamasta vesirajasta lankkuja
puhki. Paksumpaan jäähän
uskallettiin puskea vasta
teräsrungoilla.
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EEletään vuoden 1980 joulukuun
alkupäiviä. Elohopea näyttää
yhdentoista aikaan -8 astetta.
Koneen käynnistämisessä ilme-
nee vaikeuksia, virta-avain on
kuin yhtä rautaa rungon kanssa.
Aikani paljain käsin virtalukkoa
puristeltuani kääntyy avain,
mutta ei välitä kontaktia. Lisää
puristelua ja starttimoottori
pyörähtää ja Perkinssi jyrähtää
käyntiin. Jäätyneen jaluksen sol-
muista tulee purjeen kulmiin
isoja ja kömpelöitä. Köysi on jää-
tyessään turvonnut eikä tahdo
sopia plokin läpi. Vinssillä siihen
ei saa yhtään pitoa. Onneksi on
myötätuuli, emmekä joudu
käyttämään niitä. 

Makeavesisäiliö on jäätynyt,
joten pussivesi saa kelvata kah-
vinkeittoon. Juho, jonka kanssa
lähdemme, harjaa kannen puh-
taaksi. Lapio olisi kyllä parempi.
Tuuli on koillisesta 11 m/s. Pur-
jeitten noston jälkeen loki pysyy
miellyttävästi lähellä runkono-

peutta, seitsemää solmua. Vuo-
ron perää ohjaillen ja kajuutassa
kahvia hörppäillen saavumme
Porkkalan selälle. Kaasukatalyyt-
tilämmitin on pienemmillään,
ovi keulaan ja wc:hen on suljet-
tu, joten salongissa lämpö pysyy
+6 asteessa.

20 astetta pakkasta

Kolmelta iltapäivällä käännym-
me selälle ja otamme isoon toi-
sen reivin. Tuuli on nyt sivulta ja
vettä alkaa lentää keulakannelle.
Suojanpuolen kantta huuhtovat
aallot puhdistavat sen jäästä ja
lumesta, mutta tuulenpuolen
kaiteisiin jäätyy pitkiä puikkoja ja
keulakannelle kasvaa viisi senttiä
paksu jääkerros. Aurinko painuu
mailleen jo puoli neljältä. Vasta
puoli seitsemältä pimeässä kiin-
nitymme Barösundin laituriin.
Pakkasta on -9 astetta. Löysään
keulapurjeen nostimen, mutta
mitään ei tapahdu. Purje seisoo
levynä paikallaan. Luja nyrkinis-
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ku purjeeseen ja kottikärryllinen
sentin paksuisia jääpaloja heläh-
tää kannelle purjeen liukuessa
perässä. 

Illan säätiedotus kertoo Ke-
missä olevan jo 25 senttiä jäätä.
Yöllä herään ja palelen. Kaasu-
pullo on loppunut ja sisällä on
vain viisi astetta lämmintä. Läh-
den hakemaan ankkuriboksista
täyttä kaasupulloa. Hakkaan tas-
kulamppu suussa ruuvimeisselil-
lä jääkuorta luukun päältä irti ja
kovan ponnistuksen jälkeen
saan luukun auki ja pullon ulos.
Vaikka lämmitin on maksimis-
saan, lämpö nousee aamuksi sa-
longissa vain 13 asteeseen.

Kahdeksalta aamulla lähtiessä
pakkasta on 16 astetta. Barösun-
din vesi on kovin tiivistynyt yön
aikana ja parin sentin jääkerrosta
jatkuu pari mailia. Vessanpytty
on jäätynyt. Säätiedotus kertoo
vuosisadan kylmimmästä ajan-
kohdan yöstä: lähes 20 astetta
pakkasen puolella. Tvärminnen

kohdalla laskemme 58 joutsenta
ja näemme yhden merikotkan.
Hankoon saavumme jäättömäs-
sä vedessä.

Viikon kuluttua on Vänössä käy-
ty avovedessä ja miehistö vaih-
dettu Hangossa. Satamassa HSF:n
ikkunoissa palaa joulutähdet. Ke-
min jäätilanne on 30 senttiä. 

Palaamme rantareittiä saarten
suojassa. Busön kohdalla jää on
sulkenut reittimme. Siinä sitä nyt
on. Jäätä, josta olen uneksinut
siitä saakka kun sain Merivuokon
veteen vuonna 1975. 

Vesikelkka vieressä 

Saavumme jään reunaan ja sa-
massa hetkessä rikomme hiljai-
suuden väkivaltaisesti. Teräsve-
neeni keula tunkeutuu vastusta-
mattomasti neitseelliseen jäähän.
Vene nytkyy puolelta toiselle,

mutta matka jatkuu kolmen sol-
mun nopeudella. Kolmisentti-
nen jää ei näytä nopeuttamme
hidastavan. Yövymme jälleen
railon päässä saaren rannassa.
Pakkanen ei hellitä, mittarissa on
-10 astetta. 

Talvipurjehduksen erikoisuu-
tena on rantautuminen. Ajetaan
railo metrin päähän rannasta ja
viedään köysi lähimpään puu-
hun. Hetken päästä voi köyden
vaikka irrottaa, sillä takana oleva
railo on jo jäätynyt umpeen.

On itsenäisyyspäivän ilta ja
maamme kerma astelee linnan
lämpöisissä tiloissa. Me juhlim-
me itsenäisyyttämme täydelli-
sessä hiljaisuudessa pimenty-
neessä pakkasyössä. Avotilan
pöydällä palaa öljylamppu.
Otamme maljat, johon jokainen
ripauttaa kannelta hieman puh-

dasta lunta. Juhlahetkestä ei tule
pitkä, mutta ikimuistoinen.

Kytöstä käännymme taas sisä-
reitille. Kiikarilla näen kaukana
edessä miehen seisovan jäällä
vesikelkan vieressä. Tuntuu
mahdottomalta ajaa siitä kohtaa
läpi. Tuuli tyyntyy ja laskemme
viimeisen kerran purjeet vuonna
1980. Moottori käyntiin ja olem-
me hetkessä miehen vieressä.
Hän on kokemassa verkkojaan.
Avannossa on risut ja verkko
jään alla. Pysäytän Merivuokon ja
kävelen keulasta juttelemaan
jäätä pitkin.

Jää on viisisenttistä ja matkaa
on vielä pari mailia. Se on hidas
ja ryskyvä taival. Mastot helise-
vät, vene heiluu rajusti nykien
puolelta toiselle, meteli sisällä on
korvia huumaava, mutta me lii-
kumme koko ajan. Parikymmen-
tä metriä ennen Sindbadin laitu-
ria jää paksuuntuu 8-senttiseksi
ja siihen Merivuokko pysähtyy
ensimmäisen kerran. Otan pak-
kia ja ajan vauhdilla uudestaan
jäälle. Vene nousee kolmen met-
rin matkan jään päälle ja rysäh-
tää sen läpi. Jokaisen vauhdin
jälkeen olemme kolme metriä lä-
hempänä laituria. Viimeisen pu-
dotuksen jälkeen sammutan
moottorin. 

On vaikuttavan rauhallista. Ei
moottorin meteliä, ei rajua
pomppimista, ei edes aaltojen
liplatusta. Merivuokko on kaik-
kensa antanut ja tantereelle uu-
punut. Mutta se tietää, että tämä
oli vain harjoitusta tuleviin koet-
telemuksiin. 

Työntelin alkuviikon railoa auki Sindbadin satamasta.

Jaluksen pito on olematon vinssin rummulla.
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Grönlanti näkyy
Olimme viisin purjehtimassa Me-
rivuokolla Grönlantiin vuonna
1982. Olimme lähteneet Kana-
dan rannasta yli Davisin salmen.
Kuudentena päivänä alkoi ta-
pahtua. Näkyvyys oli puolisen
mailia. Poikani Pete huutaa ruo-
rista ja ryntään avotilaan. Katson
pelästyneenä ja näen saman
minkä hänkin. Perkele – maata!?
Tipahdan alas, kaiussa 110 met-
riä. Uudestaan ylös. Mikä se on?
Jäävuori, parisataa metriä pitkä
ja 30 metriä korkea! Toisella puo-
lella samanlainen.

Ohitamme ne, mutta en laske
niitä näkyvistä takaani. Jos vesi
loppuu, meidän on löydettävä
takaisin samasta aukosta. Avove-
si loppuu ja ajan takaisin jää-
vuorten väliin. Sumu hälvenee.
Tuuli jatkuu pohjoisesta 12 m/s.
Ajamme viisi mailia moottorilla
kohden pärskivää aallokkoa.
Vauhtia on juuri sen verran, että
meno pysähtyy aina pariin suu-
rempaan keinahdukseen. Vesi
loppuu, valkeus alkaa. Kiipeän
mastoon ja tähystän vapaata
vettä tai rantaa. Edessä on val-
koista ja lohkareista niin kauas
kuin silmä kantaa. Olen masen-
tunut ja kauhuissani. Kello on vii-
si illalla ja kohta tulee yö. Tuuli
on yltynyt 16 metriin sekunnissa.
Jäälauttojen vieressä aallokkoa
ei onneksi ole.

Ajamme ison irtonaisen lautan
suojanpuolelle ja menen lautalle
suuntimaan paikkamme. Se on
varmin tapa, sillä vain siellä lait-

teen magneettikompassi pelaa.
Teräsveneen kannella se näyttä,
mihin sattuu. 

Kaksi majakkaa, Angissoq ja Si-
mitaq, kuuluvat selvästi ja lähet-
tävät koko ajan. Paikallistan mei-
dät kartalta 40 mailin päähän Ju-
lianehåbista. Uskomatonta, mei-
dän määränpäähämme on 70 ki-
lometriä jäätä.

Yritämme kiinnittyä ison jää-
vuoren suojanpuolelle. Pysty-
suora jääseinä kohoaa 20–30
metriä vierellämme. Meillä on te-
räspiikki valmiina. Tarkoitus on
lyödä se jääseinään ja jäädä sii-
hen köydestä roikkumaan. Vesi
virtaa vuoren ohi. Se näyttää ole-
van selvästi pohjassa kiinni, vaik-
ka syvyyttä on 100 metriä. Virras-
sa olen ajaa saalingit seinään
kiinni. Ohi virtaavat jäälautat
kiertävät jäävuoren ja keräänty-
vät sen taakse niin kuin mekin.
Tuulen puuskat ovat rajuja. 

Päätämme jäädä ajelemaan
yöksi hiljalleen jäiden aallokolta
suojaamassa avovedessä.

Jaska aloittaa ensimmäisen
ajovuoron. Menen alas, mutta
unesta ei tietoakaan. Koetan kä-
pertyä sykkyrään peiton alle.
Kaasulämmitintä ei ole käytetty
toistaiseksi kaasun saannin vai-
keuden takia. Eikä kukaan sitä
ole vaatinutkaan, onhan heinä-
kuu puolessa välissä. Sisällä läm-
pö on ovet suljettuna vain kym-
menen astetta. Nukahdan.

Puolelta öin aloitan oman vuo-
roni. Vuoroni lopulla on jo vähän
kirkastunut ja oikaisen taas jos-
tain avovesivälistä tässä labyrin-

tissa. Palaan hiukan ja yritän avo-
veteen, mutta hetken kuluttua
tie on taas poikki. Pala nousee
kurkkuun. En voi millään muistaa
tässä liikkuvassa maisemassa,
mistä olen tullut. Nopeasti, no-
peasti, ennen kuin tulotie sulkeu-
tuu, takoo aivoissani. Kuvittelen,
että joudun taas herättämään
toiset ja kertomaan meidän ole-
van jäiden puristuksessa ja saar-
tamana. Kääntelen ja väistelen,
ajan mitä kapeimmista raoista ai-
na sinne missä tuntuu harvem-
malta ja pääsen kuin pääsenkin
ulos irtolauttojen sekaan. 

Ajelemme koko päivän. Vierel-
lämme ui valas. Se erottuu sel-
västi vaaleanruskeana veden al-
ta. Välillä se puhaltaa ilmaa. Pi-
tuutta sillä on 10–15 metriä. 

Vihdoin Grönlannin vuoret
erottuvat. Luulen niitä ensin pil-
viksi, mutta lopulta vakuutun

asiasta. On kulunut vuorokausi
tässä samassa kohdassa pyöries-
sä. Ajamme taas jään reunaan ja
Pete käy suuntimassa paikkam-
me. Olemme 20 mailin päässä
rannasta. Eija ja Seijakin mene-
vät lautalle kuvattavaksi. He alka-
vat luopua toivosta saada mat-
kamuisto saavuttamattomasta
Grönlannista.

Vuorten huiput näkyvät vain
pari tuntia. Ei ilkkuen, vaan ystä-
vyyden osoituksena kaukaisille
purjehtijoille. Katselemme hai-
keina tuota ”Vihreää maata”, jo-
ka jää vain yhdeksi silhuetiksi.

Jatkamme jään reunaa 20 mai-
lia etelään ja toivo Grönlannista
on mennyt. Lasken Walkerin laa-
huslokin potkurin veteen, nol-
laan sen ja matka Islantiin alkaa.

Kolme päivää seuraamme vie-
lä jäänreunaa. Yhdeltätoista yöl-
lä on aina niin pimeä, että jäälau-

Purjeilla ja
moottorilla aut-
taen painuimme
10-senttiseen
jäähän.

Merivuokon, Merituulin, Kristiinan ja Independentin
miehistöt yhteiskuvassa Utön laiturilla. 

Talvi ja Duncker
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tat heijastuvat aavemaisesti en-
nen kuin ne näkee kunnolla ja sil-
loin ne ovat jo tosi lähellä. Kun
tuollaisen 50 metriä läpimital-
taan olevan lautan heijastus al-
kaa näkyä, pitää heti väistää. Ei
ehdi ajatella, näkeekö oikein vai
väärin. Se on reilun metrin kor-
kea, joten veden alla on lähes
kymmenen metriä. Ohi siitä aje-
taan kuitenkin vain parinkym-
menen metrin päästä. Lautta oi-
kealla, lautta vasemmalla. Ajan
kuin unessa, toivoen koko ajan
herääväni.

Meno on hirveää. Sisällä läm-
pö +6 astetta. Viiden päivän
päästä jäistä erottuamme olem-
me Reykjavikissa.

Puu ja jää

Ystäväni Mikon kaksikymmen-
metrinen kahveliketsi Freja on
iso ja komea vanha puualus. Se
oli ollut pari vuotta Ruotsissa
kunnostettavana ja palannut
Helsinkiin vuonna 1986. Siihen
oli uusittu muun muassa 40 mil-
lin runkolankkuja. Niitä oli keu-
lassa vesirajassakin. Arvannette
jo, mihin juttu kehittyy.

Yhtenä alkutalven aurinkoise-
na tyynenä aamuna satamalahti
oli peittynyt sentin jääkelmuun. 

Sinä aamuna päätin kääntää
Frejan, syystä jota en muista.
Tyyni ja kaunis ilmakin kannusti
yksin pusaamiseen. 180-heppai-
nen Caterpillari käymään, köydet
irti ja varovasti eteenpäin. Pysty-
suora paksu teräslatalla vahvis-
tettu keula työntyi esteettömästi
ohueen jäähän. Seisoin ahterissa
ruorissa ja käännös onnistui ker-
ralla. Heitin köysilenkit pollarei-
hin, sammutin koneen ja jatkoin
tyynen aurinkoaamun katselua
kannelta. Pilssipumppu työnsi
vettä normaalisti, paitsi että aika
tiuhaan. Päätin tarkastaa syyn.
Vesi tuli keulasta. Olisiko rivettä

irronnut kuitenkin jostain lank-
kujen välistä jäihin ajaessani? Ul-
kolankutusta ei näe sisältä, on-
han kaarien päällä sisäpuolella
samanlainen lankutus.

Otin veneen ja soudin keulaan
tarkistukselle, enkä ollut uskoa
silmiäni! Molemmilla puolilla ve-
sirajassa oli sentin levyinen pari
metriä pitkä rako. Keulassa lan-
kut eivät ole vaakasuorassa, vaan
nousevat voimakkaasti tehden
veneeseen luonnostaan voimak-
kaan ketkan. Niinpä tuo rako oli
myös katkaissut pari uutta lank-
kua puoleltaan. Ei ollut aikaa an-
teeksipyyntöön. Rivettä hake-
maan ja raot vuotamattomiksi.
Sitten keksimään parasta mah-
dollista selitystä Mikolle ja pohti-
maan, mitä oli tapahtunut tuolla
muutaman kymmenen metrin
ajomatkalla.

Teräsjää on kovaa. Tarpeeksi
ohuena se kaikille muille aineille
paitsi teräkselle on liian kovaa
kohdattavaksi päittäin. Ajo tai
vaikka vain soutaminen yön van-
haan jäähän on vahingollista.
Niin kauan kuin keula ei jaksa
nousta yhtään jään päälle ja
murtaa sitä painollaan, jää kal-
vaa samasta kohtaa. Vasta kun
jää on niin paksua, että keula
nousee sille, se kuluttaa vain kö-
lirautaa ja kyljen vahingot on mi-
nimaaliset. Kun jää taas paksu-
nee lisää, vene nousee sille, jos
on vauhtia tai voimaa, mutta jos
paino ei murra jäätä, niin siinä si-
tä ollaan ja ehjänä. Frejan ta-
pauksessa suora keula ei olisi
noussut minkäänpaksuisen jään
päälle, vaan puuhun tulleet raot
olisivat vain olleet leveämmät.
Selvisin vahingosta ja häpeästä
anteeksipyynnöllä ja Mikon ym-
märryksellä.

Laiturisurvivalia

Vuosi oli 1988. Olin taas saanut
puhuttua pari muuta ”merivuok-
koa”, Kristiinan ja Merituulen
mukaan itsenäisyyspäiväksi Utö-
seen. Jaskakin lupasi lähteä Inde-
pendentillä. Niin kuin tiedämme,
saattaa joulukuun alku olla jos-
kus jo hyvinkin talvinen. 

Olimme päättäneet lähteä
perjantaina. Maanantaina oli
kymmenen astetta pakkasta, sa-
tama ja makeaveden jalkapump-
pu jäätyi. Köydet irti, kone käy-
mään ja kohta oli satamalahdes-
sa erilaisia railoja, jotka kaikki
johtivat ulos avoveteen. Jää oli
vain kolmesenttistä. Neljänä seu-
raavana päivänä saattaisi käydä
vielä niin, että perjantaina ei ku-
kaan liiku mihinkään.

Tiistaina pakkanen hellitti -2

asteeseen. Aamulla Isosaaressa
tuuli 21 m/s. Tilanne ei lähtöä
ajatellen ollut toivoton. Kova
tuuli rikkoisi jäät, jos niitä jossain
saarten välissä olisikin. Ajoin ulos
kokeilemaan, miltä tuuli tuntui.
Myötäiseen meno oli mukavaa
köröttelyä. Vasta-aallokossa rois-
kui ja kaikki jäätyi liukkaaksi.
Ruori muuttui jäiseksi möntiksi ja
oli käännettävä pinnoista. Kol-
men tunnin kuluttua ajoin tyyty-
väisenä omaan jäiseen kolooni
laiturin reunaan.

Keskiviikkona oli taas 14 astet-
ta pakkasta ja eiliset railot tukos-
sa. Merivuokko ei enää irronnut
moottorilla eteen taakse nyki-
mällä. Oli hakattava keulasta vet-
tä näkyviin, että sai veneelle vä-
hän liikkumavaraa. Sitten 11 ton-
nin paino auttoi, kun veteli edes-
takaisin. Ulkopuolella tuuli oli ka-
sannut 10-senttisiä ajojäitä ja nii-
den läpiajoon meni pari tuntia.
Ajotapa oli sama kuin kahdeksan
vuotta aikaisemmin. Vauhdilla
jäiden päälle ja veneen paino rik-
koi jäät. Samalla kuitenkin pot-
kurista kuului kiusallista rutinaa,
kun isot jääpalat murtuivat – tai
potkurin lavat. Railo oli taas ker-
ran auki avoveteen asti. Palasin
laiturille ja lähdin kahville. Istuin
pitempään lämmittelemässä.

Kun palasin veneelle ja laskeu-
duin salonkiin, astuin nilkkaani
asti ylettyvään veteen. Alkoi lai-
turisurvival. Seuran uppopump-
pu tähän tarkoitukseen ei pelan-
nut. Käsipumppu ei tuntunut las-
kevan vedenpintaa yhtään. Kris-
tiinan kippari Hanski oli hakenut
kotoaan sillä välin toisen uppo-
pumpun ja hetkessä vedenpinta
oli pilssissä olevien akkujen na-
pojen alapuolella.

Osasin etsiä vuotoa oikeasta
paikasta. Kölin vierestä keulasta
oli lokin potkuri hävinnyt ja
reiästä suihkusi vettä iloisesti.
Katsastusvarusteista oikean ko-
koinen kartiotappi reikään ja
suihku loppui. Vesi oli noussut
kuitenkin sillä aikaa uudelleen
akkujen napojen yläpuolelle.
Jossain muuallakin oli vuoto.
Potkuriakselin vannasputken tii-
visteet ja kiristimet olivat irron-
neet. Kolmen tunnin kuluttua
kahvilta tultuani oli survival on-
nellisesti ohi.

Pakkanen oli torstaina 13-as-
teista ja Tallinnassa Pirita umpi-
jäässä. Railon avaus kesti vain
puolitoista tuntia.

30 senttiä jäätä on liikaa

Perjantaina pakkasta oli vain 7
astetta. Merituulen kippari Pikkis
oli korjannut lämppäriään kah-

teen saakka yöllä. Eberi pelasi ja
olimme valmiit lähtöön. Olimme
valmiit taistoon, jonka uskoim-
me päättyvän läpäisemättö-
mään jäähän ennen Utötä.

Koska olin viikon puhkonut
railoa auki, sain kunnian puhkoa
nytkin. Mitäpä sitä kaikkien kyl-
kiä muotoilemaan. Pääsimme
ulos satamasta vajaassa tunnissa
ja vielä oli 300 metriä uutta teräs-
jäätä ennen avovettä. Menimme
peräkkäin kuin köyhän talon
porsaat.

Muutaman päivän päästä il-
man suurempia ongelmia itse-
näisyyspäivänä Utö paljasti avo-
vedessä lumiset puhtaat kasvon-
sa. Upseerikerhon ovella saimme
kokea laulun kohtalon ”miksi
ovet ei aukene meille”.

Paluun ongelmat olivat taas
Pettersonin bulevardilla. Han-
gon jälkeen. Valkoinen alue
edessä paljastui umpijääksi. Vir-
sarina ja moottorilla auttaen pai-
nuin ensimmäisenä 10-sentti-
seen jäähän. Vauhti laski kävely-
vauhtiin. Välillä pysähdyimme.
Purjeiden painaessa keulaa alas
ja perän noustessa potkurivirta
kiidätti jäälohkareita avattuun
railoon.

Merivesisihti tukkeutui jääsoh-
josta ja moottorin lämpötila nou-
si kiehumapisteeseen. Kierrokset
pois ja kun pakoputkesta taas
lensi vettä, edessä oli uusi yritys.
Potkuri sai kovia tärskyjä ja kyljet
rusentuivat sisään, mutta me ete-
nimme läpi valkoisen levyn.

Kaksi tuntia, kaksi ja puoli mai-
lia ja olimme taas avovedessä.
Kristiina ja Merituuli seurasivat
avatussa railossa purjein. Ve-
neethän ovat samanlaisia ja jos
yksi sopii, niin seuraavat tuskin
reunoihin osuvat.

Jonkun ajan kuluttua tuli taas
lumipeitteistä jäätä eteen. Las-
keskelin opitusti virsarina ja
moottori täysillä. Nyt kuitenkin
kävi niin, että keula nousi ko-
measti jäälle ja etenimme köliin
asti, mihin pursi seisahtui, mutta
jää ei murtunutkaan. Merivuok-
ko liukui nolona takaisin avove-
teen. Kolmekymmensenttiseen
jäähän ei ilmestynyt edes koloa.
Laskimme purjeet ja aloimme
kiertää jääkenttää.

Pääsimme Sindbadille ja Heik-
ki totesi, että Suomenlahti ei
muuta voi tarjota.

Oppiosa on lyhyt: Älä ajaa tyy-
neen yön vanhaan jäähän, joka
ei kunnolla edes tunnu venees-
sä. Se syö reiän ennemmin kuin
arvaatkaan. Teräsveneestäkin
lähtee maalit.                                   �


