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olmantena purjeh-
duskesänäni vuonna 1977 oli
pakko kokeilla yksinpurjehdus-
ta. Pakko oli se, että Vuokko ei
saanut tarpeeksi kesälomaa ja
halusin ehtiä Helgolandiin asti
Pohjanmerelle. Edellisvuonna
oli käyty Puolassa.

Teimme treffit Travemün-
deen kolmen viikon päähän,
kun erosimme Hangossa viikon-
loppupurjehduksen päätteeksi.
Vanhat, pariin kertaan katkotut
puumastot seisoivat taas ryh-
dikkäinä, jos suorista hentoisista
kepeistä niin voi sanoa. 

Oli maanantai-ilta ja juhannus
vielä parin viikon päässä. Han-
gon satama oli keväisen hiljai-
nen, vaikka ensimmäiset sakut
jo olivat tulleetkin. Irrottelin yk-
sin ison purjeveneeni köysiä ja
kuvittelin, miltä idolistani Jos-
hua Slocumista oli tuntunut sa-
mankokoisen Sprayn köysiä ir-
rotellessa maailmanympäripur-
jehdukselle lähtiessään.

Nelimetrinen itätuuli ja ilta-
aurinko haihduttivat suuren
seikkailun tunteen. Sain ajettua
muutaman linjan ja tehtyä kol-
men suunnan korjaustaulukon
kompassille. Suunnissa 160˚,
225˚ ja 315˚. Niillä pääsi sopivas-
ti Travemündeen päin ja heitto-
akin oli vain 1–16 astetta. 

Illalla klo 19.00 olin viimeisellä
reimarilla Georgs Bankilla: Suo-
mi takana, edessä Eurooppa. Ti-
laa oli hyvin viritellä veneen pe-
rässä olevaa omatekoista ja ih-
metystä herättänyttä putkike-
hikkoa. Nimitin sitä tuuliperäsi-
meksi. Siltä se näyttikin – olihan
siinä jumalattoman suuri ja pai-
nava vanerinen tuulilapa. Olin
joutunut selittämään sen toi-
mintaperiaatetta jo niin monta
kertaa, että uskoin itsekin siihen.
Toimintaperiaate oli sama kuin
Haslerin suunnittelemassa tuuli-
peräsimessä Chichesterin Gipsy
Moth -veneeseen, jolla Sir pur-
jehti yksin maailman ympäri. 

Olin ehtinyt kokeilla sitä vasta
muutaman kerran. Se piti suun-
nassa, mutta koukki kauheasti.
Uskoin vian korjautuvan pikku
säädöillä. Oli niiden aika ja sitten
alkaisin lueskella ja kuunnella
radiota. 

Ypöyksin
Parhaissa keleissä tyhmä yksinpurjehtija voi

vaikka kiipeillä mastoon kuvailemaan itseään ja
spinnuaan. Putoamisesta, pelastusliiveistä tai
tuulenpuuskasta ei silloin saa välittää.

Pertti Duncker
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Yksinpurjehdus saattaa sopia joillekin, vaan ei minulle. Muutamien kokeilujen avulla 

asia on selvinnyt. Samoin se varmasti on selvinnyt niillekin, jotka sitä harrastavat. 

Vaikka harvassa he ovat. Kuin erakot kesämökillä.

Kahden tunnin säätelyn jäl-
keen olin merikipeä ja vene
koukki edelleen. Uskoin sen joh-
tuvan liian kevyestä tuulesta ja
aloin ohjata käsin. Puolelta öin
tuli väsy. Hinasin jollaa pitkän
köyden päässä varotoimenpitee-
nä, jos putoaisin veneestä. Lai-
toin muutkin köydet hinaukseen
ja yhteen vielä ämpärin. Uskoin
kevyessä myötäisessä ja neljän
solmun nopeudessa niiden jar-
ruttavan ahteria sen verran, että
vene pysyisi suunnassa. Ryömin
makuupussiin avotilan lattialle,
näin hetken tuuliviirin pysyvän
samassa suunnassa ja nukahdin. 

Tunnin kuluttua olin yöuneni
nukahtanut. Sotalaivoja meni pi-
meässä ohitseni ja aurinko alkoi
nousta. Klo 05.30 näkyi poiju.
Päättelin, että se on Glasov Hii-
denmaan edessä – ja sen takaa

alkoi kielletty Neuvostoliitto.
Kahdeksalta alkoi taas nukuttaa.
Laskin ison alas ja annoin ge-
nuan vetää löysänä. Sain nukut-
tua puolitoista tuntia. Nyt ympä-
rillä pyöri neuvostoliittolaisten
troolareita.

Puolilta päivin en enää jaksa-
nut ohjata ja laitoin toisen ge-
nuan vielä keulaan. Pääsin ves-
saan istunnolle. 

Sain nukuttua pari tuntia, kun
keulapurjeista toinen kääntyi
väärin päin ja taisimme pysäh-
tyä. Vuorokausi oli takana.

Meno jatkui virsarilla ja yöllä
nukuin jo peräti neljä tuntia, jona
aikana lokiin tuli kuusi mailia li-
sää. Jos joku pitää menoani
edesvastuuttomana, niin kerrot-
takoon, että pahimmillaankaan
1,5 solmun vauhtini ei vastannut
kuin hidasta kävelyä. 

Ja sitten ollaankin jo 
eksyksissä Itämerellä...

Tässä kohdassa lokikirjan mer-
kinnät kertovat parhaiten tapah-
tumista:

08.00 Taitaa tulla kuuma päi-
vä. Gotska Sandö edessä 16 mai-
lia ja Almagrundet sivulla.

09.30 Käännyn sivumyötäi-
seen. Kokeilen kaikki purjeet ja
tuuliperäsimen, mutta tämä ei
pysy suunnassa.

12.00 Mikseiköhän Gotska jo
näy? Kohta olen tähdännyt jo
kolme tuntia.

12.30 Pakko käydä maate. Jibi
vain päällä. (Heräsin puolentois-
ta tunnin kuluttua.)

15.00 Pohjoistuuli 4 m/s. Olen
väärässä suunnassa. Laitan kaikki
purjeet, 107 neliötä päälle. Alkaa
tuulla, 7 solmua nopeus. Ilma kyl-

meni ja piti panna paita päälle.
Missä helvetissä se Gotska on? En
tiedä missä oon, mutta tänään ei
oo näkynyt ketään. Yritin suuntia,
Gotskaan 30 mailia! Ei oo totta.
Mähän oon ollu Latviassa. Onko-
han mulla näössä vikaa kun ei
näy mitään. Syön ruorissa vanik-
kaa, voita ja purkkia. Ei oo vikaa
silmissä, sillä vasemmalta tulee
laiva kohti, ”Gopalnia Zsyborg”.

17.00 Missä helvetissä mä
oon? En ainakaan liian lähellä
rantaa nukkunut, ellen sitten Lat-
viassa. 

18.00 Usvasta näkyy heikosti,
mutta eittämättä Gotska Sandö.
Nyt on hyvä olla. Vähän ennen
nukahtamista musta aina tuntui,
etten mä ollut yksin. Pari vuoro-
kautta täynnä.

Kuten lokikirjan merkinnöistä
ilmenee, en tiennyt paikkaani

Hinasin jollaa pitkän köyden päässä varotoimenpiteenä, jos putoaisin veneestä. 
Laitoin muutkin köydet hinaukseen ja yhteen vielä ämpärin. 

Jolla surffaili välillä päin tuuliperäsintä,
mutta yksin sitä oli mahdoton vauhdissa
ottaa ylöskään.

’’
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kartalla pitkään aikaan. Käsi-
suuntimalaitteen kompassi tai
veneen ohjauskompassikaan ei-
vät näyttäneet teräsveneessä lä-
hellekään oikein. Ainoa mitä ra-
diosuuntimalaitteella pystyi te-
kemään, oli ajaa luurit korvilla ra-
dioasemaa kohti ja se riittikin. 

Lainaan kirjastani kohtaa, mi-
kä kaikille sen lukeneille on jää-
nyt mieleen.

”Auringon noustua herään,
nostan purjeet ja käyn odottele-
maan tuulta. Siinä odotellessani
ja heitellessäni onkea päätän
käydä ottamassa jollalla muuta-
man kuvan veneestä koko-
naisuudessaan. Siispä jollaan ja
kamerat mukaan. Soutelen jon-
kun matkan päähän ja otan ku-
vat. Lähden soutamaan venettä
kohti juuri kun ensimmäinen
tuulenvire saa sen lähtemään
liikkeelle. Siinä alkaa ensin veri
paeta kasvoilta. Rantaa ei näy
missään. Vain Merivuokko lipuu
uljaasti yksin eteenpäin ja minä
soudan jollalla perässä. Kalpeus
ehtii muuttua terveeksi punaksi
ennen kuin saan peräkaiteesta
kiinni. Huokaan helpotuksesta ja
tiedän taas yhden asian enem-
män mitä en enää koskaan tee.” 

Iltapäivä meni hyvin pudotel-
lessa Gotlannin rannan reunaa
myötäisessä alaspäin. Olin saa-
nut viritettyä virsarin. Genualle
olin tehnyt puomin kameran ja-
lustasta, jonka olin sitonut pur-
jeen kulmaan ja kaiteen reunaan

kiinni. Ison olin sitonut köydellä
varvaslistaan varmuuden vuoksi
jiipin pelossa.

Sekä tuuli että vauhti yltyivät,
oli aika tehdä jotain. Päätin käy-
dä keulakannella irrottaakseni
nopeasti kameranjalustan köy-
det. Aallokon tuntuessa mata-
limmalta ryntäsin ruorista auko-
maan köysiä. Sain toisen pään ir-
ti ja vene jiippasi. Merivuokko
kallistui voimakkaasti, en pudon-
nut ja pääsin takaisin ruoriin.
Ison puomia pitelevä köysi on-
neksi kesti, mutta tuuli painoi
purjetta edelleen väärältä puo-
lelta. Kameran jalusta irtosi löy-
sänä vispanneesta genuan kul-
masta. Minulla ei ollut sitä enää.

Käänsin vastatuuleen ja odo-
tin peloissani, mikä paikka ve-
neessä hajoaisi. Kaikki kestivät.
Menin puukolla katkaisemaan
puomin siteet ja purjeet olivat
vapaat. Taas kiidettiin virsarina
kohti Visbytä. Jolla ryntäili aalto-
jen työntämänä joko peräpeiliin
tömähdellen tai Merivuokon vie-
relle. Olin saanut hosuessani ruo-
rin lukon rikki ja yritin sitoa ruo-
ria köydellä paikalleen. Sain ison
laskettua ja kiidimme genualla
kohti Visbyn aallonmurtajaa.
Olin ehtinyt hakea kartan, josta
näin, että sen takana voin laskea
genuan alas. Moottori käymään
ja koukkasin aallonmurtajaa hi-
poen sen taa ristiaallokkoon ja
laskin purjeen. Saatuani vihdoin
itseni tukevasti poijun ja laiturin

väliin olin niin järkyttynyt, että
ajattelin ajaa veneen rannikolle,
myydä sen eniten tarjoavalle ja
palata itse junalla kotiin. 

Olin oppinut varovaiseksi näi-
nä ensimmäisinä kolmena yksin-
purjehduspäivänäni ja saavuin
Travemündeen sovitusti.

Riosta Montevideoon 

Vuonna 1991 olin jäänyt yksin
Rio de Janeiroon. Vuokko oli saa-
nut tarpeekseen veneilystä ja mi-
nusta. Olin tehnyt tällit Manin
kanssa jo vuotta aikaisemmin
Montevideoon sen vuoden ju-
hannukseksi ja minulla oli kuu-
kausi aikaa tuohon 1 000 mailiin. 

Hyvillä ilmoilla automaatin oh-
jaamana ja gepsin suunnistama-
na yksinpurjehtijalla on vain vah-
din osa. Siitä ei sen enempää,
mutta annapa olla, kun tuuli ja
merenkäynti yltyivät.

Oli kulunut pari viikkoa. Pi-
meys laskeutui ja tuuli oli yltynyt
myrskyksi. Valmistauduin yöhön.
Olin jo ajellut moottorilla vasten
aallokkoa muutaman tunnin
2 500 kierroksella, mutta liikuin
enää vain yhtä solmua. Oli turha
jatkaa epämiellyttävää yrittämis-
tä.

Sammutin koneen, menin si-
sään ja katsoin gepsistä, mihin
suuntaan Merivuokko alkoi aje-
lehtia ja kuinka nopeasti. Kartta-
ni oli puutteellinen tai voi siitä
sanoa, että siinä näkyi liikaakin:
lukihan yläreunassa Tukholma ja

alhaalla Kap Horn. Puolitoista
milliä kartalla oli 10 mailia luon-
nossa. Purjeettomassa heilun-
nassa luupin alla kartalla kym-
menet mailit vilistivät huomaa-
matta. Olin kuitenkin noin 5 mil-
lin päässä rannasta – eli 30 mai-
lia. Rekasin kahta solmua, joten
saatoin huoletta sulkea ovet ja
käydä yön viettoon. 

Salongin punkalla kirja kädes-
sä, viltin lämmittämänä ja meren
äänien vaimettua tilanne tuntui
olosuhteisiin nähden peräti rau-
hoittavalta. Ainoa häiriötekijä oli
kylkeen osuva isomman aallon
tömähdys silloin tällöin.

Puolelta öin kokeilin mootto-
rilla, mutta touhu ei vastannut
tarkoitustaan. Makasin salongin
punkalla munakello viritettynä
mahan päälle vain puoleksi tun-
niksi, arka kun olin. Aina sen soi-
dessa nousin vilkaisemaan hori-
sonttia ja palasin uusille puoli-
tuntisille.

Olin kyljittäin aallokossa. Ajo-
ankkurin käyttö Merivuokon ko-
koisessa veneessä, jossa kölikin
on neljän neliön kokoinen, on
turhaa. Sen pitäisi olla niin suuri
ja vahva, että todellisessa tar-
peessa ei yksi eikä kaksikaan
miestä saisi sitä mereen ja keu-
laan ainakaan turvallisesti. Puhu-
mattakaan siitä, että kauhukseen
huomaisi jonkun ajavan päälle
eikä voisi edes yrittää väistää.

Aamulla seitsemältä tarkistin
sateessa paikkani ja päätin yrit-

Huomasin laivan valot takaa ja jonkin majakan vilkun sivulla. 
Karttana oli edelleen "koko Atlantti". Siinä ei majakoita ole merkitty 
ja syvyysmerkkejäkin on harvassa. 

Kuinka olinkaan panos-
tanut yksinpurjehduk-
sellani tuohon vanerin-
palaan, tuuliperäsi-
meen. Vaan sillä kertaa
se ei vielä pelannut.

’’
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tää ajoa rantaan. Tutka näytti
neljää heijastumaa. Kaiku ei ker-
tonut pohjasta vielä mitään.
Ajoin kohti ja eteen ilmestyi laiva
ankkurissa ja muutama pikku
saari. Pohja ilmestyi kaikuun ja
madaltui seitsemään metriin.
Eteen ilmestyi poijuja ja ajoin
väylälle. Puolilta päivin saavuin
kylään ja mastojen luo. Portin
päällä luki Yate Clube Capri. Olin-
ko Välimerellä?

Viimeinen osuus

Olin viimeisellä taipaleella. Päällä
oli perussetti – niin kuin Tommi
Café Meressä nykyään kehuu
lounaitaan – original virsari, iso
ja genua. En uskaltanut kalastaa,
koska pelkäsin saavani saalista ja
sen tuomaa lisätyötä. Tyydyin
yksinkertaiseen ja helppoon ruo-
kaan: nakki- ja parsapurkki tyh-
jennetään kattilaan, lämmite-
tään ja kaadetaan nesteet pois.
Kattilaan jää nakkihöystö parsalla.

Päiväisen ruokalevon keskeyt-
ti vain vahinkojiippi. Pääsin rä-
mähdyksestä kannelle nopeam-
min kuin armeijassa, komennos-
ta maahan.

Ulkona huomasin, että pre-
ventterin korva oli revennyt irti
puomista. Se vaimensi, minkä
vaimensi revetessään, mitään
muuta ei kuitenkaan ollut särky-
nyt.

Lainaan Antarktis-kirjaani.
”Yöhön jatkoin pelkällä ge-

nualla. Tuuli oli takaa ja meno
melko reipasta. Salamat iskivät
valaisten hetkeksi tyhjän har-
maan vaahtoharjaisen meren ja
siinä kiitävän veneen. En pitänyt
näkemästäni, oli se sitten vaikka
kuinka suurenmoista ja vaikutta-
vaa tahansa. Päinvastoin se kam-
motti minua. Yksinäisyys koros-
tui ja luonto tuntui liian isolta ja
voimakkaalta.

Halusin kotiin. Miksi olin jou-
tunut tänne? Olinko tosiaan jos-
kus ollut niin sokea, että olin ha-
lunnut tänne? Pilvistä löytyi sen
verran aukkoja, että näin olevan
puolen kuun ajan. Pakenin sa-
longin rauhaan ja yritin unohtaa
näkemäni.”

Tuuli yltyi ja rullasin genuaa
pienemmäksi. En halunnut rik-
koa mitään ja saada lisää harme-
ja. Kahdeksalta alkoi sade, tuuli
oli 17 m/s. Makasin punkalla ja
koetin lopetella vakoilukirjaa.
Olin pukenut varastossa kauan
olleen sadeasun päälle ja syystä-
kin. Turvavaljas oli kiinni ja olin
valmis juoksemaan kannelle tar-
vittaessa. Pienensin lisää genu-
aa. 

Huomasin laivan valot takaa ja
jonkin majakan vilkun sivulla.
Karttana oli edelleen "koko At-
lantti". Siinä ei majakoita ole
merkitty ja syvyysmerkkejäkin
on harvassa. 

Tutkalla totesin rannan olevan
neljän mailin päässä. En ollut-
kaan siis enää avomerellä. Ilma-
puntari laski nopeasti ja aloin
huolestua. Tuuli kääntyi ja olin
taas myrskyssä.

Seurasin rannan reunaa ja pi-
din etäisyyden tutkan avulla nel-
jänä mailina. Tuuli tuli onneksi
rannasta päin eikä aallokko
noussut kohtuuttomaksi. Puolin
öin myrsky kääntyi myötäisem-
mäksi. Otin genuan rullalle ja jat-
koin koneella, pitihän tutkankin
saada virtaa. Lokikirjaan kirjoitin:
On tää rajua meininkiä.

Normaalilla 2 500 kierroksella
vene keikkui aallokossa vain sol-
mun nopeudella. Potkuriakseli
ravisti työntäessään paikoillaan
olevaa venettä. Matkaa ensim-
mäiseen epävarmaan satamaan
La Palomaan oli onneksi vain
kuusi mailia. 

Koska 2 500 kierrosta ei riittä-
nyt, päätin työntää täysillä 3 000
kierroksella ja senhän se teki, mi-
tä käskettiin. Vauhti parani 5,5
solmuun ja vene hyppäsi iloisesti
keskiveneestä aina seuraavaan
aaltoon. Olin kokenut sen ennen-
kin ja vaikka luulin kaiken irtoa-
van paikaltaan ja mastojen kaa-
tuvan iskusta eteenpäin vaijerit
katkenneina, niin ei käynyt nyt-
kään. Raju hyppiminen ja veden
lento jatkui tunnista toiseen. Mi-
nun osakseni jäi vain mukana py-
syminen ja kartan seuraaminen.

Uneen ei ollut mitään mahdol-
lisuutta. Ranta oli muutaman
mailin päässä ja Montevideoon
tai Buenos Airesiin menevät lai-
vat toisella puolella. Rannassa ei
ollut asutusta, koska valoja ei nä-
kynyt.

Yö kului loikkiessa ja porsku-
tellessa nyt vain 14-asteisessa
vedessä. Koetin katoksen suojas-
ta tähyillä valoja tuulilasin läpi,
mutta koska en saanut varmuut-
ta, yritin vilkaista nopeasti katok-
sen yli. Sain kylmän kasvohuuh-
telun ja varmuuden valojen
puuttumisesta myös edestä.

Laiturin alle

Aamun sarastaessa olin väsynyt,
mutta tilanne ei tuntunut enää
niin toivottomalta. Punta del Es-
ten kerrostalojen tornit näkyivät
horisontissa ja ajoin mahdolli-
simman pienessä aallokossa niin
lähellä rannikkoa kuin uskalsin.

Kiersin kaupungin edessä ole-
vaa niemenkärkeä jo hitaammin.
Aallokko oli jyrkkää ja vain gep-
sin tiedot kertoivat etenemises-
tä. Ilman purjeita rullaus oli kau-
heaa. Aloin epäillä, voiko mikään
aallonmurtaja suojata satamaa ja
antaa edes kohtuullista suojaa.

Laitoin joka kulmaan köydet
valmiiksi ja lepuuttimet pakoil-
leen. Olin valmis, olipa kiinnitys-
tapa sataman sisällä mikä tahan-
sa.

Erään betonilaiturin päässä
seisoi jo keltaiseen sadeasuun
pukeutunut mies viittoillen ja
minua odottaen. Taivaalle kiitos.

Hän viittoili minua kiinnitty-
mään keulasta poijuun ja pe-
ruuttamaan normaalisti laituriin.
Turvejussi.

Ravistelin päätäni ja vedin pa-
kin päälle. Mitään ei kuitenkaan
tapahtunut. Koetin eteenpäin,
sama juttu. Arvasin koneen sam-
muneen. En ollut kuullut sen
käyntiä myrskyssä, enkä kuullut
nytkään. Yritin startata, mutta
näin öljynpainemittarista, että
paine ei noussut ja kone ei siis
käynyt. Aikaa oli vähän ja nekin

oli jo käytetty. Sen minkä ko-
neessa hävisin, sen onni korvasi.
Vauhti riitti juuri ja juuri ajautu-
maan laituriin, eikä sen ohi odot-
tavalle rannalle, jossa jo yksi pur-
si näkyi keikkuvan.

Laituri oli kuitenkin liian korkea
ja runko ajautui sen alle. Kaidetol-
pat katkesivat, mutta vantit jous-
tivat ja kestivät ja olivat tarpeeksi
korkeat – maston päähän asti.

Oli aika tehdä nopeita päätök-
siä tai pitempiä korjauksia. Valit-
sin ensin mainitun.

Apua oli jo ilmestynyt lisää lai-
turille kyyristelemään. Saimme
työnnettyä miehissä Merivuo-
kon laiturin päästä toiselle puo-
lelle roikkumaan köysiinsä. 

Kiinnitysköydet pantiin leveäl-
le, jotta niihin tuli liikkumisvaraa
ylös, alas. Perästä vedettiin pitkät
köydet seuraavaan laituriin vaik-
ka näin estettiin kaikkien muiden
laiturista lähtö. Miehet kai tiesi-
vät kokemuksesta, että vähään
aikaan ei merelle menijöitä ole. 

Siinä sitä oltiin ja pysyttiin. Jos
olisin joutunut yksin jatkamaan
siitä matkaa, olisi parin viikon
Kreikan rantaloma ollut paikal-
laan. Mani kuitenkin saapui bus-
silla Montevideosta.

Oikeita yksinpurjehtijoita

Merkittävin suomalainen yksin-
purjehdus on jo unhoon jäänyt.
Olavi Kivikoski purjehti New Yor-
kista Kemiin yksin vuonna 1953
33-jalkaisella – tietysti puisella –
Turquoise-veneellään. Matka al-
koi kesäkuun puolivälissä ja pe-
rillä hän oli lokakuun viimeisellä
viikolla. 

Lähes maailman ympäri pääsi
Erkki Pakoma lujitemuovisella
Natalialla vuonna 1972–73. Vene
oli 7,6-metrinen ruotsalainen
Storfidra. Matkaa oli jäljellä enää
viidennes, Afrikasta Suomeen,
kun kylmästä seurannut keuhko-
kuume päätti elämän Walvis Ba-
yssä.

Harry Harkimo kiersi maapal-
lon puolitoista vuorokautta
Pentti Salmea aikaisemmin
vuonna 1987 päättyneessä BOC-
yksinpurjehduskilpailussa. Näin
Harkimosta tuli ensimmäinen
maapallon ympäri yksin purjeh-
tinut suomalainen – ja vain en-
simmäiset muistetaan.

Karibialta kotiin -yksinpurjeh-
tijoita on ilmestynyt ARC:n myö-
tä. On huomattu, että mitä mie-
histö veneenhallinnassa auttaa,
sen yksinäisyys mielentervey-
dessä korvaa.                                    �

Otin tuon monelle senaikaiselle lu-
kijalleni parhaiten mieleen jääneen
kuvan Merivuokosta. Erikoinen ei ole
kuva, vaan kertomus siitä, kun vene
lähti karkuun ja minä soutelin jollal-
la perässä. 


