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Katri ja Rauli meloivat

Kaksi suomalaista kiersi viime kesänä kajakeilla Tanskan
merenrannikon. Fyysisesti ja henkisesti vaativasta yli 1200
kilometrin reissusta on aiemmin selviytynyt vain viisi melojaa.

Rauli Rautavuori ja Katri Malmström har-
rastavat pitkiä merimelontaretkiä.

Teksti ja kuvat:
KATRI MALMSTRÖM ja RAULI RAUTAVUORI

O
lemme vuosittain pyrkineet
tekemään yhden pidemmän
merimelontaretken, ja niin-
pä esimerkiksi vuonna 2005
meloimme Suomen meren-

rannikon Sinivalkonauhamelonnan ja
kesällä 2008 retkemme reitti noudatte-
li Idäntietä Tukholmasta Helsinkiin. Jo
jonkin aikaa olemme olleet kiinnostu-
neita muidenkin pohjoismaisten nau-
hamelontojen melomisesta. Tänä kesä-
nä meillä sitten vihdoin oli mahdolli-
suus lähteä yrittämään Tanskan Puna-
valkonauhaa.

Ennen lähtöä saimme sähköpostitse
hyviä vinkkejä Punavalkonauhan vas-
tuuhenkilöltä Peter Unoldilta. Hän mm.
neuvoi, että autolle kannattaa etsiä py-
säköintipaikka reitin päätepisteen lä-
heltä Egernsundista, kunhan kajakit
ensin on purettu lähtöpaikalle Vidås-
luseniin. Egernsundista voi sitten mat-
kustaa taksilla takaisin lähtöpaikalle.
Kalliiksihan se toki tulee, mutta näin
säästyy viiden tunnin mutkikkaalta linja-
automatkalta.

Meillä oli sikäli onnea, että Raulin
eläkkeellä oleva isä päätti lähteä kyy-
timieheksi ja jäädä samalla parin päi-

vän lomalle Tanskaan kunnes lentäisi
kotiin. Matkustimme laivalla Travemün-
deen, josta ajoimme Vidåsluseniin. Läh-
töpaikan tienoilla suosittelemme yöpy-
miseen Rudbøl Grænsekrog -nimistä
majataloa. Aamulla melojien startattua
Raulin isä ajoi Egernsundiin ja sai lu-
van jättää auton Gråsten Sejlclub -ni-
misen pursiseuran pihalle parkkiin.
Pysäköinti pursiseuran aidatulla pihalla,
yöksi lukitun portin takana ei maksa-
nut mitään! Meillä oli auton vara-avai-
met meloessa mukana, joten kun Tanska
oli kuukauden kuluttua kierretty, saim-
me auton kätevästi heti käyttöömme.

VADEHAVETIN AUKOLLE

Melontamme alkoi sunnuntaina 12.
heinäkuuta Vidåslusenista eli Pohjan-
meren rannalla Tanskan ja Saksan ra-
jajoen suulla sijaitsevan padon luota.
Kello oli seitsemän aamulla, vuorovesi
korkeimmillaan. Meloimme laskuveden
mukana ulos matalikkoisen Vadehavet
-merialueen halki välttäen hiuksenhie-
nosti juuttumisen ensimmäiseen Jord-
sandin matalikkoon, joka paljastuu las-
kuveden myötä kokonaan.

Vadehavetilla vuoroveden korkeus-
ero on noin puolitoista metriä. Erittäin
matalalla vesialueella rantaviiva siirtyy
korkeimman ja matalimman veden vä-
lillä jopa useita kilometrejä. Matalikko-
jen ympäri navigoidessa on syytä pitää
kieli keskellä suuta ja lukea merikort-
tia tarkasti. Tämä onkin reitin ainoa alue,
jolla merikortti on ehdottoman välttä-
mätön. Kaikkialla muualla pärjää topo-
grafikartoilla.

Fånøn saaren ja Skallingenin niemen
välinen, viimeinen varsinaisesti Vade-
havetin alueeseen lukeutuva aukko oli
sangen mielenkiintoinen kokemus. Län-
nestä mereltä puhaltanut noin 8 m/s
tuuli ja vielä rannan lähellä vellonut noin
metrinen aallonkorkeus ovat sinänsä
Pohjanmeren rannikolla varsin sopiva
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MONI ON YRITTÄNYT...
■ Punavalkonauha eli Rød-Hvide Bånd on
perustettu vuonna 2000 Ruotsin ja Suomen
rannikkonauhojen esimerkin mukaisesti in-
nostamaan pitkänmatkan melontaretkeilijöi-
tä. Punavalkonauhamelonta tulee suorittaa
sääntöjen mukaisesti yhtenäisenä meriretke-
nä kiertäen Jyllannin niemimaa sekä Sjællan-
nin ja Fynin saaret. Pienempien saarten suh-
teen voi meloja valita reittinsä vapaasti. Puna-
valkonauhan sääntöjä ja nauhan meloneiden
listaa ylläpitää Tanskan retkimelojien yhdistys
Havkajakroerne.

Ennen matkan alkua melojan tulee lähettää
lähtöilmoitus perinteisenä kirjeenä (postikort-
tikin kelpaa), sähköposti ei riitä. Kirjeestä tulee
käydä ilmi nimi ja ikä, kajakki sekä lista turva-
varusteista. Kirje lähetetään Punavalkonauhan
vastuuhenkilölle Peter Unoldille. Perille pää-
systä tulee myös ilmoittaa kirjeellä.

Melonta aloitetaan Vidåslusenilta, Vadeha-
vetin rannalta läheltä Højeria. Matkan pääte-
pisteenä on rajapyykki numero 1 Flensborgin
lahdella lähellä Kollundin metsikköä.

Punavalkonauhamelonta tapahtuu meriret-
kenä. Meloja kuljettaa itse mukanaan tarvitse-
mansa tarvikkeet. Esim. ruokaa ja vettä saa
toki hankkia matkan aikana lisää. Matka tulee
meloa yhdessä jaksossa. Kaikki päivät laske-
taan melontapäiviksi. Melojan tulee itse korja-
ta kajakkinsa vauriot. Kajakin vaihtaminen
matkan aikana on kiellettyä.

Päivittäisistä etapeista tulee pitää lokikirjaa
ja ne merkitään kartalle. Nämä dokumentit
esitetään matkan päätyttyä Punavalkonauhan
jurylle. Melojan tulee periaatteessa saapua
juryn kuultavaksi ennen Punavalkonauhan
myöntämistä, mutta käytännössä ulkomaa-
laisten melojien tapauksessa juryn tapaami-
sen sai korvata kirjoittamalla matkasta lyhyen
selostuksen englanniksi.

Punavalkonauhan on melonut vasta viisi
tanskalaista. Kirjoittajien melonta on juryn
käsittelyssä ja saanemme numerot kuusi ja
seitsemän ensimmäisinä ei-tanskalaisina me-
lojina. Saamiemme tietojen mukaan yrittäjiä
on kyllä riittänyt, mutta harva on päässyt pe-
rille. Lisätietoja: peter@unold.dk
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SURFFILÄHDÖT JA
RANTAUTUMISET
■ Rantautumisten ja rannasta lähtöjen olosuh-
teet ovat ehkä suurin yksittäinen ero, kun ver-
taa melontaa Tanskassa melontaan Suomen
saaristoisilla vesillä. Erityisesti Pohjanmeren
rannikolla tuuliaallokko ja mainingit murtuvat
voimalla rantaan. Aaltojen murtumisvyöhyk-
keen leveys riippuu lähinnä rannan jyrkkyy-
destä – mitä loivempi se on eli mitä pidemmäl-
lä matkalla ranta mataloituu, sitä leveämpi on
murtumisvyöhyke. Käytännössä havaitsimme,
että noin 8 m/s länsituulella Pohjanmeren ran-
nikolla lähtö rannasta lastatulla retkikajakilla
on aika suoraviivainen toimenpide, mutta ko-
vemmilla tuulilla siitä tulee haasteellista. On-
nistuu kyllä, mutta voi myös välillä epäonnis-
tua – kuten toinen kirjoittajista sai kokea...

Kajakkiin kiipeämisen ja aukkopeitteen sul-
kemisen voi useimmiten hoitaa rannan mata-
lassa vedessä, mutta toisinaan voi joutua me-
lomaan ulos ilman peitettä ja pumppaamaan
vedet pois. Lähinnä jyrkemmillä rannoilla voi
olla tarpeen laittaa aukkopeite paikoilleen ka-
jakin ollessa vielä pohjassa kiinni ja siirtää sit-
ten kajakkia käsin työntämällä eteenpäin. Las-
tatulla retkikajakilla se on kuitenkin erittäin
hankalaa.

Murtuvan aallokon läpi lähdössä ja rantau-
tumisessa tärkeintä on oikea ajoitus. Aallokon
vaihtelua on syytä seurata ennen lähtöä ja läh-
tö on syytä ajoittaa pienimpien aaltojen koh-
dalle. Kun päätät lähteä liikkeelle, lähde kohti-

melontaolosuhde (ulkona merellä aal-
lokko voi olla suurempaakin). Kapeas-
ta salmesta virrannut laskuvesi kaksin-
kertaisti aallokon korkeuden ja teki aal-
loista hyvin jyrkkiä ja jatkuvasti mur-
tuvia. Muistan ajatelleeni: ”Toivottavasti
ei tarvitse rantautua tällaisessa”.

Kun lähestyimme Skallingenin ran-
taa, virta heikkeni ja rantautuminen
lounastauolle oli loppujen lopuksi hy-
vin suoraviivainen toimenpide.

Yleisesti ottaen Tanskan länsiranni-
kon melonta ei ollut kovinkaan tapah-
tumarikas. Päivä toisensa jälkeen surf-
filähtöjä ja surffirantautumisia, aallok-
komelontaa. Suunnistaminen on help-
poa – ranta on kajakin oikealla puolel-
la. Kompassille ei juuri ole käyttöä.

AALTO KUIN BUSSIPYSÄKKI

Oli länsirannikolla kyllä sitten muuta-
ma isompikin sattumus meille varattu-
na. Ensimmäisen rannalla viettämäm-
me sääpäivän iltana tuuli ja aallokko
alkoivat jo vaimentua ja ajattelimme
yrittää lähtöä. Pääsisikö jo merelle?

Päivällä aallokko oli ennusteiden
mukaan ollut rannikon lähellä 2,5 metrin
korkuista ja leirirantaamme syntyi vain
yksi iso aallonmurto heti rantaviivan
tuntumaan. Starttiyrityksen seuraukse-
na suuri, bussipysäkin katokselta näyt-
tänyt murtuva aalto nosti Raulin kaja-
kin pystyyn perän varaan seisomaan.

Siitä kajakki onneksi kaatui sivulle eikä
suoraan taaksepäin.

Ensimmäisestä kierroksesta Rauli ehti
tuennalla takaisin pystyyn, mutta seu-
raava aalto paiskaisi saman kuvion kaut-
ta kajakin ylösalaisin päin rantaa. Ti-
lanteessa oli käytännössä mahdotonta
enää tehdä eskimopyörähdystä, joten
Rauli joutui tulemaan ulos kajakista ja
raahaamaan sen takaisin rannalle. Aal-
lokon takaisinveto kyllä laittoi tiukasti
hanttiin.

Rytäkässä menivät hattu ja tavalliset
silmälasit, joten loppumatkan Rauli jou-
tui tyytymään vahvuuksilla oleviin au-
rinkolaseihin, satoi tai paistoi. Aallon
voima oli niin suuri, että melakin lähti
käsistä, mutta onneksi melaparkkina-
ru oli käytössä.

Seuraavana aamuna aallokon hieman
laannuttua pääsimme sitten ongelmit-
ta jatkamaan matkaa.

Eräällä toisella kerralla, kun rantau-
duimme kohtuullisen aallonmurron läpi,
Katri joutui väistämään leijapurjehtijaa,
jolloin hänen ja Raulin kajakkien kurssit
kohtasivat. Tämän seurauksena Rauli
joutui pysäyttämään rantautumisen
keskellä murtuvaa aallokkoa. Yksi aal-
to pääsi sen verran yllättämään, että
meloja oli ylösalaisin. Matalassa vedessä
toimi parhaiten "käsipohjaeskimopyö-
rähdys" – pään jo osuessa hiekkapoh-
jaan ei melatemppuihin enää ole aikaa.
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suoraan saapuvaa aallokkoa päin ja melo ko-
vaa. Älä missään tapauksessa pysähdy epä-
röimään, vaan melo kunnes olet aallonmurron
ulkopuolella. Lähdössä ei tarvita tuentoja tai
ohjailuliikkeitä, ellei kajakkia onnistu möhli-
mään aallokkoon nähden poikittain. Pyri saa-
maan mela murtuvien aaltojen yli niiden selkä-
puolelle. Jos joku aalto on erityisen suuri, ainoa
vaihtoehto saattaa olla painautuminen etu-
kantta vasten, mela ikään kuin eskimopyöräh-
dyksen alkuasennossa.

Rantautumiseen pätee sama kuin lähtöönkin
– ajoita oikein! Kun päätät lähteä aallon murtu-
misvyöhykkeen läpi kohti rantaa, melo kohti-
suoraan aallokkoon nähden. Pyri saavuttamaan
edellisen aallon ”selkä”, melo kovaa. Älä mis-
sään tapauksessa jää odottamaan takaa tulevaa
seuraavaa aaltoa. Kun edessä olevasta aallosta
on jäljellä enää matala vaahtoinen jäänne, olet

selvillä vesillä. Voit avata rauhassa peitteen,
kiivetä ulos ja vetää kajakin ylemmäs rannalle.

Jyrkässä rannassa aallonmurto saattaa
jatkua vesirajaan asti, silloin pitää toimia
nopeasti. On joko hypättävä ulos heti kun
kajakki osuu rantaan, tai odotettava vielä
yksi aalto, joka paiskaa kajakkia ylemmäs.
Ulos hypättyä on kiire vetää kajakki ylem-
mäs.

Kokeneelle melojalle näissä rantaleikeissä
tuskin on mitään liian vaativaa. Hiekkaran-
nalla ei edes tarvitse varoa kajakin kolhimis-
ta kiviin! Yhtä asiaa kannattaa kuitenkin va-
roa, nimittäin seisomista rannan ja vedessä
aallonmurron vaikutuspiirissä olevan kajakin
välissä. Aallokon voima on uskomattoman
suuri. Vielä pienet vaahtoharjaiset aallon-
jäänteet voivat heittää kajakin melojan pääl-
le ruhjovalla voimalla.

Løkkenin pikkukaupungissa vietim-
me kaksi päivää odottelemassa 12–14 m/
s länsituulen laantumista. Leijapurjeh-
tijoille se näytti olevan unelmakeli,
mutta lastatulla merikajakilla merelle
lähteminen olisi ollut järjetöntä.

EI JOKAMIEHENOIKEUTTA

Saavutimme Jyllannin pohjoiskärjen
Grenenin 23. heinäkuuta ja jatkoimme
saman tien matkaa itäpuolelle. Matkan
vaativin osuus oli nyt takana – tai niin
ainakin voisi luulla. Joka tapauksessa
seuraavana aamuna saimme kokea
matkan ensimmäisen lähdön aallonmur-
rottomasta rannasta.

Jyllannin pohjoisosan idänpuoleinen
rannikko on varsin matalikkoista. Sisä-
vesistö Limfjordenin ja useiden jokien
suut levittävät hiekkamatalikot jopa ki-
lometrien päähän rannasta. Tällä alu-
eella jouduimme myös ensimmäistä
kertaa turvautumaan kaupalliseen lei-
rintäalueeseen Fjellerup Campingiin.

Suomalaisittain tuntuu oudolta, että
Tanskassa ei ole jokamiehenoikeutta,
mutta näin asia vain on. Telttailu muu-
alla kuin leirintäalueella on virallisesti
kiellettyä. Käytännössä sitä toki harras-
tetaan, ja 99 % tapauksista retkeilijän
kohtaamat ihmiset suhtautuvat telttai-
luun positiivisesti. Matkan aikana koh-
tasimme vain kerran henkilön, joka olisi
halunnut kieltää leiriytymisen.

Jokamiehenoikeuksien puute on suu-
rena syynä siihen, etteivät tanskalaiset
juurikaan harrasta retkeilyä. Ja siitä
puolestaan seuraa, että retkeilytarvik-
keiden kuten vaikkapa keittimen polt-
toaineen hankinta ei onnistu aivan joka
paikasta. Varminta on viedä kaasukeit-
timen kaasut mukana, ostopaikat ovat
harvassa. Venesatamista tai leirintäalu-
eilta saattaa löytyä – useimmiten ei.
Ruokakauppa sen sijaan on jokaisessa
kylässä.

Pystytimme telttamme tyhjälle ran-
nalle 20 kertaa, leirintäalueelle neljä
kertaa, ja kaksi yötä vietimme Løkke-
nin kaupungissa majataloissa. Kööpen-
haminassa pystytimme telttamme Bryg-
gens Kajak Clubin pihanurmikolle, kun
olimme ensin saaneet siihen luvan pai-
kalla olleilta henkilöiltä. Emme muu-
ten olisi ikinä tulleet moista kysyneek-
si, mutta melottuamme Kööpenhami-
nan läpi kanavia pitkin alkoi olla jo pi-
meä eikä leiripaikan löytymisestä ollut
tietoakaan. Onneksi kysyimme.

Myöhemmin saimme tietää, että tans-
kalaisten seurojen välillä on epäviral-
linen sopimus vieraanvaraisuudesta
toisten seurojen melojia kohtaan. Pe-
riaatteessa minkä tahansa retkeilymelon-
taseuran pihalla on mahdollista yöpyä
omalla teltalla, kunhan kysyy luvan.

LEPPÄKERTUT KIMPUSSA

Valitsimme mahdollisimman suoran
reitin, mutta vältimme kuitenkin ylimää-
räisiä isoja ylityksiä. Sääennuste Ison-

KUVATEKSTIÄ
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■ Meillä molemmilla oli käy-
tössä vuosien mittaan tutuksi
käynyt kalusto. Mielestämme
tällaiselle matkalle onkin tär-
keintä valita juuri itselle tuttuja
välineitä – se, mitä merkkiä ja
mallia ne ovat on sivuseikka.
Esimerkiksi melan tulee olla
sellainen, jolla on tottunut me-
lomaan ja jolla osaa tehdä tar-
peelliset ohjailuvedot.

Katrin kajakki on Bel-Ami ja
Raulin kajakki Inuk. Molemmat
ovat peräsimellisiä meriolo-
suhteisiin hyvin soveltuvia ret-
kikajakkeja. Huomattakoon,
että vaikka käytämmekin pe-
räsimellisiä kajakkeja, hallit-
semme ohjailun tarpeen vaati-
essa myös kallistuksin ja me-
lanvedoin. Mielestämme perä-
sin on lyömätön lisävaruste

Beltin ylitykselle oli hyvä,
joten valitsimme suoran rei-
tin Hjelmin saaren kautta
kohti Sjællands Oddea. Yli-
tystä kertyi 37 kilometriä eli
saman verran kuin Porkkalan
Söderskäriltä Tallinnan edus-
talle Naissaareen. Kyseisen
päivän kokonaismatka olikin
sitten retken pisin, 75 km.

Sjællannin saarella kohta-
simme erikoisen ilmiön –
tanskalaisilla on ollut leppä-
kerttuongelma jo toista kesää
peräkkäin. Leppäkerttuja on
miljoonia, ja ne viihtyvät eri-
tyisesti rannoilla. Joillakin
paikoin leppäkertut pyrkivät
valtaamaan niin kajakin kuin
teltankin, ja paikoittain osoit-
tautui että kertut purevat ih-
mistä. Löysimme myöhem-
min netistä artikkeleita ai-
heesta. Niiden mukaan kert-
tujen on massaesiintymisen
aikaan todella todettu pure-
van ihmisiä tai muita isoko-
koisia eläimiä. Tämän arvel-
laan liittyvän suolan etsin-
tään – se selittäisikin, miksi
ne olivat niin kiinnostuneita
kajakeista ja melojista.

STEVNS KLINT

Køgen kaupungin jälkeen
tulee tanskalaisittain harvi-
naista rannanmuotoa. Noin
15 kilometrin mittainen
Stevns Klint, jonka jyrkänteet
kohoavat suoraan merestä,
on loputtomien dyynimaise-
mien jälkeen varsin vaikut-

tavan näköinen. Stevns Klint
on syytä ohittaa kohtuullisen
hyvällä säällä, sillä rantautu-
miskelpoisia paikkoja on vain
muutama.

Jyrkännettä ohittaessamme
meren puoleinen tuuli nou-
si 9–10 m/s saakka, joten pää-
timme käyttää tilaisuutta hy-
väksemme ja rantauduimme
yhteen harvoista soveltuvista
paikoista. Oli tervetullutta
vaihtelua kävellä ylös jyrkän-
teiden päälle maisemia kat-
somaan.

Vain kerran leiriydyimme
paikkaan, jota suomalainen
kutsuisi metsäksi. Tämä ta-
pahtui Stevns Klintin ohituk-

sen jälkeisenä iltana paikassa
nimeltä Viemose Skov. Siitä
eteenpäin loppumatkan me-
lonta muodostuikin sarjasta
pienempiä ja vähän isompia-
kin hyppäyksiä saarelta toi-
selle. Ylitimme Lange-
landsbæltin, sitten kiersim-
me Langelandin ja Ærøn ete-
läpuolelta. Viimeinen varsi-
nainen ylitys, 14-kilometri-
nen Lillebælt sujui 9 m/s
kaakkoistuulen työntäessä.
Itämeren eteläosasta tuleva
aallokko murtui reilummin
vasta lähellä Flensborgin lah-
den suuta, Kegnæsin ranta-
matalikon lähestyessä.

Olisimme voineet päättää

matkamme 27 päivässä, mut-
ta päätimme mieluummin
yöpyä vielä kerran vain 20 km
päässä rajalta Broager Lan-
din eteläreunalla. Rajalle saa-
puminen päivänvalossa hou-
kutteli enemmän. Tällä aika-
taululla ehdimme myös so-
pivasti paluumatkalle Tra-
vemünden kautta Suomeen.

Saavutimme Saksan ja
Tanskan Itämeren puoleisen
rajan ja rajapyykin numero
yksi lauantaina 8. elokuuta.
Punavalkonauhamelontaan
kului 28 päivää ja matkaa
kertyi 1228 km.

SALASANAKIN UNOHTUI!

Tekisimmekö reissun uudes-
taan? Sanotaanpa asia toisin
– nyt kun tiedämme millais-
ta se oli, lähtisimmekö jos
emme olisi jo matkaa melo-
neet? Vastaus on kyllä. Pu-
navalkonauhamelonta oli
sekä fyysisesti että henkisesti
vaativa matka, olimme välillä
melko väsyneitä, mutta oli
palkitsevan tuntuista saapua
perille. Kaikkein parasta oli,
että töihin palatessa Rauli oli
unohtanut työtietokoneensa
salasanan – loma todella oli
tehnyt tehtävänsä!

Pitkä melontaretki Tans-
kassa oli kokemuksena var-
sin erilainen. Kaunis hiekkai-
nen rannikko dyyneineen, lu-
kuisat pienet kylät ja kaupun-
git, meri ja sen kotoisista
poikkeavat olosuhteet. Län-
sirannikkoa, ja miksei koko
Tanskan rannikkoa, voi to-
della suositella kokeneille
merimelojille. Tanskalaisten
ystävällisyys ja vieraanvarai-
suus kannattaa kokea! ■

erityisesti myötäaallokkomelon-
nassa.

Kajakkien ominaisuuksista
lienee kirjoiteltu Meloja-lehdes-
sä aiemmin tarpeeksi, mutta
eräästä yksityiskohdasta saim-
me uusia kokemuksia – Inukin
pieni S-kokoinen istuma-aukko
on parempi surffilähdöissä. Vet-
tä ehtii vähemmän sisään ja
aukkopeitteen saa nopeasti kiin-
ni. Bel-Amin keskikokoinen auk-
ko puolestaan pitää housut pa-

remmin kuivina rantautuessa.
Inukin matalaa takakantta pit-
kin ehtii helposti yksi aalto
lyömään melojan housut mä-
riksi.

Meloimme molemmat Bra-
ca-Sportin lusikka- eli kuppi-
meloilla. Olemme käyttäneet
niitä vuosia niin retkeily- kuin
kuntomelontaharrastuksis-
samme. Ne ovat meille parhai-
ten soveltuvia työkaluja meri-
melontaan.

KAJAKEISTA JA
MELOISTA


