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Lähellä täystuhoa
Pertti Duncker

Karilleajolla on aina arvaamattomat seuraukset. Usein niistä selvitään pelkällä säikähdyksellä, 

mutta pahimmassa tapauksessa menetetään koko vene.

vyyskäyrä kulkee kartalla neljän
mailin päässä rannasta. Odotte-
limme Segerstadin majakan va-
loja. 

Lähdin alas salonkiin katso-
maan sammunutta öljykamiinaa.
Vain miesten syvä hengitys, et-
ten sanoisi kuorsaus, kuului. Sy-
tytin kamiinan uudestaan.
Wichman vaappui päiväisessä
mainingissa kevyesti ja aaltojen
kohahdukset kuuluivat vaimea-
na salongin raollaan olevasta
skailetista.

Kone lähti yllättäen käyntiin
ja potkuri alkoi viuhtoa täysillä.
Tunsin kevyen töpsähdyksen
rungossa. Osuimme johonkin,
mutta mihin? Samalla töpsäh-
dykset jatkuivat. Kapu ryntäsi
keulakajuutasta alusvaatteisil-
laan ja kysyi unenpöpperössä
pimeässä: – Mikä se on? Tiesim-
me molemmat vastauksen,
muttemme uskoneet siihen.
– Miten helvetissä Ruotsin ran-
nikolla voi olla merkkaamaton
kari?

Elettiin vuotta 1984. Lokakuun
alussa olimme viemässä puu-
runkoista 20 metristä S/Y
Wichmania Tanskaan. Olimme
ottaneet Maarianhaminasta kol-
me miestä lisää, joten meitä oli
yhteensä kuusi. Lokakuu kuuluu
meillä jo perinteisesti karvalak-
kipurjehduksiin, vaan ei se vielä
mitään talvea ole. 

Olimme 14 tunnin kuluttua
lähdöstä Gotlannin pitkän ran-
nan tuntumassa, vaikkemme si-
tä olleet vielä sumun takia näh-
neet. Tuuli oli kevyesti idästä.
Olimme sopineet parivartioista.
Parinani oli Mani, jolla makasi
Suomenlinnan satamassa vielä
suurempi puualus Zeus. 

Matka taittui rattoisasti. Oh-
jaamon hytin ovi retkotti auki
rannan puolelle ja siitä näkyi
puolen yön aikaan jonkun kylän
valoja. Purjehdimme noin ran-
nan suuntaisesti. Paikallistimme
itsemme Maarianhaminassa
nollatusta lokilukemasta. Kaiku
näytti 30 metriä ja vastaava sy-

Livumme purjeilla jääsohjoon, hylkeiden sekaan.
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Olemme kiinni jäiden puristuksessa hetkeä ennen kuin huomaamme olevamme hengenvaarassa.

Kaikki on pantu peliin avoveteen
palataksemme. Purjeet vetää. 
Potkuri hakkaa jäissä lavat solmuun
ja Mani koettaa työntää keulaa
isompien lohkareiden ohi.
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Ylhäällä Kapu koetti eteen ja
taakse, mutta alus ei enää hie-
vahtanutkaan, vaan alkoi kallis-
tua kyljelleen. Samalla tömäh-
dykset vaimenivat. Oli aika ja ai-
kaa lähettää Maydayt. Tukhol-
man radio vastasi välittömästi.
Kerroimme sijaintimme muuta-
man mailin Segerstadin maja-
kasta pohjoiseen.

Valitettavasti olimme vielä 15
mailin päässä. 

Pimeässä miehet irrottivat pe-
lastuslautan ja pukivat pelastus-
liivit päälle. Pelkäsimme laivan
kaatuvan kokonaan ja liukuvan
karilta mereen. Pääkone sai vettä
sisäänsä ja sammui. Apukone kä-
vi korkeammalla ja kansivalot
paloivat. Pelastuslautta saatiin
vanttien välistä mereen ja laukai-
sunarua vedettiin 15 metriä lau-
tan kotelon sisältä hermostumi-
seen saakka ennen kuin se kiris-
tyi ja lautta täyttyi suhisten. 

Kahlasimme ja uimme vielä
Mikon kanssa ohjaamon ovesta
sisään ja Kapu lähetti uuden hä-
täsanoman ja ilmoitti pelastus-
lautan olevan auki vieressämme.
Vesi ei tuntunut kylmältä.

Sammutin apukoneen ennen
kuin vesi ylettyi siihen ja kansiva-
lot himmenivät hitaasti kuin elo-
kuvissa – olivathan akut jo veden
alla. Samalla paniikinomainen
hosuminen kannella loppui ja
jäimme pimeyteen odottele-
maan. Istuimme kaikki kuusi keu-
lan korkeimmalla kohdalla me-
ren ulottumattomissa läpimärki-
nä puristaen sylissämme jotain
omaa, mitä olimme kiireessä eh-
tineet mukaamme sisältä ottaa.

Ajattelin Tukholman radion
kysymystä, missä olimme. Jos
olisimme tienneet sen, emme
olisi olleet siinä.

Vene keinahteli mainingissa ja
olimme valmiit hyppäämään sy-
simustaan veteen, jos runko al-
kaisi liukua altamme pois.

Ammuimme ensimmäisen las-
kuvarjoraketin. Sen valo ei häi-
käissyt, ja se sammui nopeasti.

Tunnin kuluttua viimeisen hä-
täsanoman lähetyksestä aamu
alkoi sarastaa. Hämmästyksekse-
ni näin myös matalan rannan
reunan. Se oli vain 300–400 met-
rin päässä. Emme olleetkaan siis
millään merkitsemättömällä ka-
rilla, vaan rannan matalikolla.

Mitään etsintätoimintaan viit-
taavaa ei näkynyt. Laskuvarjora-
ketit oli ammuttu ja pelastuslau-
tasta oli haettu loputkin. Olimme
jo rauhoittuneet. Tiesimme pää-
sevämme pelastuslautalla ran-
taan. Huumorikin pelasi jo. Sinne
ei kannattanut mennä ennen
kuin kaupat aukeaisivat ja voi-
simme tilata taksin.

Kukaan ei kysynyt, miksi näin
oli käynyt, ei edes Kapu. Tiesim-
me kaikki, että vasta maalla oli-
simme viisaita, kun merellä ensin
oltiin tyhmiä.

Vihdoin yli kolmen tunnin ku-
luttua ensimmäisen hä-
täsanoman lähetyksestä näim-
me valonheittimien lähestyvän
rannan reunaa ja aikovan ajaa
ohitsemme ennen kuin viimei-
nen käsisoihtu käänsi valot ja
kaksiroottorinen armeijan heli-
kopteri viuhtoi päällämme.

Meidät noukittiin pareittain
pelastuslautasta kopteriin ja siel-
lä pantiin kuulosuojaimet pää-
hän. Oli aika huokaista. Hetkeen
ei ainakaan tarvinnut tietää, mitä
tehdä.

Neljän seuraavan tyynen päi-
vän aikana saimme tukittua kö-
liin syntyneen reiän ja hinattua
Wichmanin lähimmälle slipille.
Se purjehtii nykyään Helsingissä
S/Y Frejana. 

Antarktikselle tunkeminen

Olimme Manin kanssa lähteneet
Kap Hornilta ja ylittäneet Draken
salmen viikossa. Elettiin vuotta

1992. Tammikuun 22. päivänä
kello 10 olimme enää neljän mai-
lin päässä Pendletonin reiän
edustan matalikolta. Tutka kertoi
kymmenistä sille seisahtuneista
jäävuorista. Niitä väistellen lä-
hestyimme aukkoa ja vaikka sen
jälkeen olikin vielä 40 mailia ank-
kuripaikallemme, olisimme kui-
tenkin suojassa aallokolta. Se oli-
si tärkeintä. Riemuitsimme, että
tällä tuulella ehtisimme taittaa
tuon taipaleen ennen iltaa ja sai-
simme nukkua seuraavan yön
paikalleen kiinnitetyssä lämpöi-
sessä veneessä.

Eteen ilmestyy yllättäen yhte-
näinen ajojäävyöhyke jäävuor-
ten välissä. Ajoimme sen viereen
ja olimme ymmällämme. 

Veden lämpö oli -1 astetta,
kun 15 metrin pohjoistuulessa
ajoimme jäävuorten sekaan hi-
taasti vellovaan jääsohjoon.

Pienellä keulapurjeella ja kone
tyhjäkäynnillä työnnyimme soh-
joon. Sohjo tappoi aallokon ja iso
jäävuori vieressä tuulen. Olimme
hetkessä kuin toisessa maailmas-
sa. Vaikka se oli jäisen elinkelvo-
ton, oli se mereen verrattuna to-
dellinen rauhan tyyssija.

Koneen hälytin soi, se keitti.
Moottori sammuksiin ja viaksi
paljastui jääsohjon tukkima me-
rivesisuodatin. Sohjot pois ja ko-
ne käymään. Vaihteen työntö
eteen ja kone sammui. Jääsohjoa
oli jo niin paksulti, että potkuri ei
mahtunut pyörimään.

Mitä oli tapahtunut? Sohjo oli
jo niin kovaa, että sillä saattoi kä-
vellä. Tilanne ei meitä huolestut-
tanut. Päätimme seisoa paikoil-
lamme, kunnes tuuli kääntyisi ja

vapauttaisi meidät – vaikka sii-
hen menisi viikko.

– Jäävuori on tullut lähem-
mäksi, se liikkuu, sanoi Mani sa-
massa. Jäävuoret, joiden luulim-
me olevan pohjassa kiinni, oli-
vatkin liikkeellä. Merivirta kuljetti
satoja metriä syvää vuorta
jääsohjossa, mikä jossain kym-
menien mailien päässä nojasi jo-
ko pohjassa kiinni oleviin vuoriin
tai peräti ensimmäisiin Etelä-
mantereen saariin. 

Katsoin jäävuoren juhlavaa
etenemistä. Se ei ollut nopeaa,
mutta vääjäämätöntä. Se työnsi
edellään korkeaa jäälohkarevyö-
ryä. Tuleeko se kohti vai meneekö
ohi? Sen liike siis pakkasi ympäril-
tämme sohjon niin paksuksi ja ko-
vaksi. Päässä huimasi. Potkuri ei
pyörinyt. Olimme kuin betoniin
valetut ja tosi kiipelissä. Päiväkir-
jaan tuli merkintä: Jossain sohjos-
sa nalkissa, 65°58,3´ S, 66°45,8´ W.

En keksinyt mitään keinoa ir-
rottaa itseämme.

Toiselta puolelta työntyi saman-
lainen jäävuori ohitsemme. Ta-
kanamme avovedessä näkyi neljä
jäävuorta, joista ensimmäinen
näytti kasvavan tullessaan kohti.

Koin kuolemanpelon kylmän
kouraisun. Muistin Kaarelan ja
olin tyytyväinen, että Vuokko oli
kotona: edes toinen säästyisi. Ry-
pistyisimme kuin säilyketölkki
voimatta tehdä muuta kuin pois-
tua jäälle.

Seurasin lähestyvää jäävuorta.
Se vaikutti olevan kohtalomme.
Kenties se osuisi, mutta arvelin
sen vain työntävän meidät si-
vuun ja korkeintaan mastot kaa-
tuisivat sen ulokkeista. 

Olimme ajautuneet matalaan ran-
taan, jonka huomasimme vasta aa-
mun valkeudessa. Palasimme have-
ripaikalle seuraavana iltana laske-
maan purjeet ja valmistautumaan
pelastusoperaatioon. 

Olemme palanneet
etsimään CQR-ank-
kuria St. Helensin
hiekkasärkälle.
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Ohitsemme menneiden jää-
vuorten taakse oli jäänyt avovet-
tä, mihin meitäkin pakkaava
jääsohjo hiljalleen liikkui. Potkuri
sopi pyörimään ajoittain, vaikka
jääpalat kolisivatkin. Se vielä
puuttuisi, että potkurille tapah-
tuisi jotain tai peräti menettäi-
simme sen.

Mani seisoi jäällä keulassa ja
työnsi. Minä yritin vaihteella va-
rovasti eteen ja taakse. Hitaasti,
hyvin hitaasti keula näytti kään-
tyvän kohti lähestyvää jäävuorta
ja avovettä. Eteneminen oli hy-
vin vaivalloista. Välillä vain sei-
soimme. Nostimme purjeen ja
siitä olikin paljon enemmän
apua 15 m/s tuulessa kuin moot-
torista.

Saapuva jäävuori oli tunkeutu-
massa jääsohjoon ja se tiesi taas
sohjon nopeaa tihenemistä ja
meidän jäämistämme uudelleen
satimeen. Aloin jo väistää sitä,
jotta ehtisimme sen alta pois.
Kun se työntyi sohjoon, me olim-
me jo vapaassa vedessä. Vaikka
tuuli oli kylmä, olin yltä päältä
hiessä. Kädet vapisivat ja mielen
täytti kiitollisuus: olimme vapaat.

– Kryssaan vaikka takaisin Kap
Hornille, jos tarvitaan, uhosin.

Kirjoitin lokikirjaan: Kiitos Luo-
jalleni. 

Seuraavan päivän iltana ran-
tauduimme paksun jään peittä-
män Pitt-saaren rantaan ensim-
mäisenä ja toistaiseksi ainoana
suomalaispurtena. 

Tasmanian särkällä

Olimme lähestymässä St. Helen-
sin sataman aukkoa Australian
Tasmaniassa vuonna 1994. Meri-

vuokon kone ei käynyt – tilanne,
jota olin aina eniten pelännyt ja
yrittänyt välttää. Meiltä Simon
kanssa puuttui kartta satamasta
ja sen sisäänmenosta. Pakottava
tarve päästä korjaamaan moot-
toria ajoi kuitenkin meitä sata-
maan.

Laitoin hinausköyden valmiik-
si keulaan, koska olin varma, että
päivän sarastaessa kalastajat pa-
laisivat satamaan ja joku varmas-
ti antaisi apua. Ketään ei kuiten-
kaan näkynyt, kun hiljalleen lä-
hestyin sisään vievää uomaa. Ko-
ko aukon edustan peittivät val-
koisiksi murtuvat aallot ja niin
käännyin takaisin, kun kaiku
näytti 10 metriä.

Käännöksestä tuli kovin laaja,
enkä tiennyt, että oli nousuve-
den aika ja virta oli satamaan
päin täyttämään viisimailista lah-
tea. Tuuli oli kovin kevyt ja tömp-
sähdys kertoi kölin tavanneen
hiekkaisen pohjan. Seuraavat
tömpsähdykset herättivät jo Si-
monkin. 

Käännyimme kyljittäin ja aal-
lot nostivat meitä muutaman
kymmenen senttiä ja tömäytti-
vät taas pohjaan. 12 tonnin junt-
taamisessa oli rajua voiman tun-
netta. Ensimmäiseksi katkesi ja
putosi yksi mesaanin vantti. Lai-
vakello irtosi mesaanista ja sisäl-
tä kuului särkyvien astioiden he-
linää kuin kreikkalaisen illanvie-
ton päätteeksi. 

Oli ilmeistä, että mastot kaa-
tuisivat ensiksi. Sain kuitenkin
tokaistua Simolle maallisen il-
maisun, kun en merellistä keksi-
nyt: – Siinä aitaa kaatuu, kun he-
voset nai!

Saimme kallistuvasta ja hyppi-
västä Merivuokosta jollan veteen
ja siihen vielä perämoottorinkin
kiinni. Keulasta laskimme aura-
ankkurin vaivoin jollaan, vaikka
vettä alkoikin kertyä sen pohjal-
le. Kettinkiä emme enää pysty-
neet siirtämään sinne, vaan Simo
lähti ajelemaan kettinkiä perässä
vetäen. Jolla hyppi vasta-aallok-
koon. Ankkuri roikkui perämoot-
torin vieressä ja Simo koetti ku-
rotella mahdollisimman keulas-
ta, jottei jolla olisi noussut pys-
tyyn – Simo ei ollut enää mikään
nuori notkea laivapoika, vaan yli
kuusikymppinen tavanomaisen
tukeva suomalaismies. Kettingin
veto esti kuitenkin jollan ohjaa-
misen. Muutaman yrityksen jäl-
keen tiesimme, ettei ollut mah-
dollista saada varppiankkuria,
jolla olisimme voineet varpata
Merivuokkoa syvempään ve-
teen.

Simo ajoi takaisin veneelle,
kun kettinki jäi johonkin kiinni ja
Simo muljautti kauhukseni ank-
kurin pohjaan. Sitä oli mahdoton
enää millään konstilla vetää Me-
rivuokkoon. Olin huomannut, et-
tä olimme syvemmässä vedessä
kuin pahimmillaan, jolloin maka-
simme vain metrisessä vedessä.
Jokainen aalto nosti meitä hiu-
kan pystyyn ja samalla kuljetti
metrin verran pitemmälle.

Yritin soittaa myös muutamat
Maydayt puhelimella, mutta ne
kuuluivat kuuroille korville. To-
dellisuudessa viiden mailin pääs-
tä tuleva apu olisi ollut vain kat-
selijoita, jotka olisivat seuranneet
syvemmästä vedestä tilannet-
tamme. Olisimme olleet silloin jo
niin pitkällä rannalla hylkynä ja
kannelleet tavaroita maihin.

Ankkurikettinki kiristyi. Sidoin
siihen yhden lepuuttimen ja hei-
tin pään mereen. Kenties keksi-
simme joskus jonkin tavan saada
sen takaisin.

Emme joutuneetkaan hiekka-
rannalle, vaan virta auttoi meidät
hiekkapankin takana olevalle
väylälle. Hetken päästä kelluim-
me lähes tyynessä. Purjeet roik-
kuivat, kun ajelehdimme virran
mukana hiljalleen aukosta si-
sään. Uskovaisena olisin saanut
todisteen korkeammista voimis-
ta, nyt puhuin vain tuurista. 

Jolla perämoottoreineen oli
valmiina vedessä. Se sidottiin
Merivuokon kylkeen ja moto-
rointi – vaikka pienikin – alkoi pa-
rin solmun nopeudella kohti vii-
den mailin päässä olevaa sata-
maa. 

Ankkuria emme monista yri-
tyksistä huolimatta koskaan löy-
täneet – siihen kiinnitetyn le-
puuttimen toivat kalastajat.

Paras tai huvittavin etsimisyri-
tys oli se, kun kävimme Simon
sukelluspullojen ja märkäpuvun
kanssa niemen kärjessä. Varus-
teiden kantaminen tieltä otti jo
niin voimille, että hyvä kun saim-
me puvun enää puettua Simon
päälle. Siihen yritys tavallaan ty-
rehtyikin. Simo horjui takaperin
huurtuneet lasit päässään, räpy-
lät jalassa, pullot selässä loivaan
hiekkarantaan murtuviin aaltoi-
hin. Jokainen aalto oli aina edel-
listä voimakkaampi mitä syvem-
mälle Simo peruutti. Lopulta ne
tupsauttivat sukeltajan mahal-
leen ja pyörittivät kuivalle. Va-
pautimme punaiseksi puristu-
neen ruumiin taakoista ja pala-
simme tielle.

St. Helensissä korjasimme
moottorin ja korkealla vedellä
lähtiessä seurasimme jotain
troolaria. Väylä jatkuikin
suuaukolta rannan suuntaisena
mailin verran ennen kuin se
kääntyi merelle. Me olimme oi-
kaisseet suoraan aukon edessä
olevan hiekkasärkän yli.               �

Meidät pe-
lastamassa
käynyt heli-
kopteri oli
toki komea
välilaskupai-
kalla Kalma-
rissa.


