
Pyöräretki Länsi-Suomen rannikolla    8. - 17.8.2010

Sunnuntai 8.8.2010

Auli, Kati ja Marita matkasivat junalla Ylivieskaan.  Pasi oli ystävällisesti saattamassa meitä 
matkaan Riihimäellä.  Matka meni rattoisasti eväiden ja kuohiksen merkeissä.  Hankalinta oli 
saada 3 pakkauksissa olevaa pyörää ahtaisiin ja viallisiin pyöräkoukkuihin.

Iltapäivällä 16 maissa starttasimme varsinaisen pyöräilyn kohti Kalajoen hiekkasärkkiä.  50 
rauhallista, suoraa, tasaista ja hieman tylsääkin kilometriä toi meidät illaksi pienen sateen 
saattelemana rannikolle.

Tutun kautta saatu luksusmökki maksoi meille vain 75€.  Iltapalaksi haimme ravintolasta 
hiillostetut siiat mökillä nautittavaksi.



Maanantai 9.8.2010

Pilvinen aamu herätteli meidät.  Kuljimme Kalajoen rannat vesirajaa myöten kahlaillen ennen 
kuin jatkoimme taivalta.  Pöntiön kylässä poikkesimme samannimisen tuttuni äidillä kahvilla. 
Pirteä vanha rouva ilmeni olevan Aulille sukua!

Himangalta meidät vielä haettiin autokyydillä Tomujoen varteen mökille isännän valmistamalle 
siikavellille (=keitto).

Illansuussa saavuimme 55 km:n pyöräilyn jälkeen Ohtakarin kalastajakylään.
Viehättävä vierasmajamme maksoi vain 45€.  Iltanuotiolla paistoimme Pöntiön sikamakkaraa 
ja seurustelimme Aulin serkun kanssa.



Tiistai 10.8.2010

Aamulla kiersimme saaren luontopolun loppuun.  Sateen uhan takia nämä upeat hiekkarannat 
eivät saaneet meidän jalanjälkiämme huuhdeltavaksi.  Ensimmäiset 10 km poljimmekin 
Lohtajalle sadevarusteissa.  Tämä olikin ainoa kerta kun niitä tarvitsimme.

Piipahdimme palvelutalossa kahvilla ja ropsilla Aulin sukulaisia tervehtimässä.  Sitten 
kiiruhdimme kauniiden mäntykankaiden läpi vielä 30km Kokkolaan.  Siellä Sikke liittyi 
neljänneksi joukkoomme.

Neljän hengen porukka toimii hyvin tällaisella reissulla.  Yöpymiset leirintäalueiden mökeissä 
tulevat edullisimmiksi ja porukka voi välillä jakaantua vauhdin, ruokailun tai muun syyn takia 
hetkeksi.

Kokkolasta lähdimme lounaan jälkeen seitsemän sillan saaristoon.  Öjan kalasatamassa 
olisimme viihtyneet vaikka koko illan, mutta siellä ei ollut majoitusta.  Illan hämärtyessä 87 
km:n päiväurakan jälkeen pysähdyimme ensimmäiselle vastaantulevalle leirintäalueelle.  55 
euron mökki oli vaatimaton, mutta lämpimät suihkut ja pienet iltaeväät saattelivat meidät 
sikeille unille.



Keskiviikko 11.8.2010

Aamulla poljimme Pietarsaareen kahville.  Kiertelimme vehreän koulukasvipuiston ja 
katsastimme pienen keskustan jalan ja jatkoimme Fäbodan pienelle, aurinkoiselle 
hiekkarannalle kävelylle.  Uusikaarlepyystä löysimme torin laidalta hyvän kiinalaisen 
lounaspaikan. Munsalossa juotiin kahvit jäden kera.  Oravainen campingista saimme mökin 
(50 €). Olimme ainoat yöpyjät, joten keittiö- ja suihkutilat aivan mökin vieressä olivat täysin 
meidän käytössämme. Päiväsaldo oli 77 km.

Mökin edessä oli lauma lampaita laiduntamassa rantakaislaa.  Vieressä oli kiinnostava 
kivipuisto.  Nautimmekin hienosta auringonlaskusta erikoisten kivenjärkälien kimmellyksessä 
määinnän säestyksellä.



Torstai 12.8.2010

Aamulla kiersimme rauhallisempia teitä pitkin lenkin Maksamaan takamailla välillä mustikoita 
poimien ja syöden. Koivulahdesta menimme välillä hiekkateitäkin pitkin kohti Raippaluotoa. 
Suomen pisimmän sillan juuressa söimme myöhäisen lounaan.  

Mökki oli mukava (80€) ja lämmitimme rantasaunan itsellemme.  
Saunaoluen hakureissu saaren päähän venähti yli 20 km:n mittaiseksi emmekä edes saaneet 
mukaan kuin lohileivät sieltä.  Oluet oli juotava paikan päällä kivassa kalasatamassa.  Näin 
päivän pyörämatkaksi tuli hulppeat 107 km.  Onneksi mökkiemäntämme oli juuri menossa 
kotiinsa kauppakassiensa kanssa ja saimme häneltä ostetuksi iltaoluet.  Parempaa kuin olut 
oli kuitenkin saunauinti laskevan auringon sillassa.



Perjantai 13.8.2010

Vaikka heräsimme aina klo 7 maissa, aamu-uinnit, aamiaiset, pakkaukset ja mökkien 
siivoukset veivät aikaa niin, että matkaan pääsimme yleensä puoli kymmenen aikaan.
Vaasassa kuljeskelimme keskustassa ja lounastimme rauhassa.  Maalahdesta kurvasimme 
Åminnen leirintäalueelle 60 km:n päivämatkan päätteeksi.  Täälläkin täysin varusteltu mökki 
80€ ja rantasaunassa tunnin kylpemisaika.  Mökin edustan pihapöydissä nautimme leppeässä 
kesäillassa viiniä ja salaattia.  Tuntui lomalta.  Kohotimme maljat Jomille, jolla oli synttärit.

Lauantai 14.8.2010

Aamutoimien jälkeen rannikkoa pitkin Korsnäsiin kahville ja Närpiöön lounaalle.  Suomen 
pienin kaupunki Kaskinen oli päämäärämme 88 km:n päässä.  Leirintäalueen mökki (45€) oli 
aivan uimarannan vieressä.  Teimme iltakävelyn hiljaisessa mutta viehättävässä 
puutalokaupungissa.

Ehdimme saada puolikkaat pizzat juuri ennen rantaravintolan sulkeutumista.  Sen omistaja 
olikin Arto Koivisto, entinen kilpahiihtäjä.



Sunnuntai 15.8.2010

Kristiinankaupunki oli hiljainen pyhäaamuna sinne saapuessamme.  Kahvit saatiin kuitenkin R-
kioskilta rantapöydällä nautittavaksi.  Katsastimme kapeita katuja ja Kissanpiiskaajan kujan ja 
jatkoimme aurinkoista päivää polkien Lappväärttiin jädelle.  Siipyyn Kiili oli sulkemassa 
kesäkauttaan ja saimme sattumalta loistavan lounaan jämistä: pastasalaattia ja voileipiä. 
Merikarvian campingalueella puuttui noin kilometri sadan kilometrin päivämatkasta.  Se olisi 
täyttynyt, jos olisimme ehtineet kylän kauppaan ennen sen sulkemista.  Onneksi Masa tuli 
piipahtamaan ja tervehtimään meitä suorittaen kauppaostokset puolestamme.  Näin 
pääsimme saunan ja uinnin jälkeen kohottamaan viinimaljan nimipäiväsankarimme Maritan 
onneksi.  Mökki oli reissaajille melkein liiankin hieno, hinta kuitenkin vain 80€.



Maanantai 16.8.2010

Tälle päivälle olimme suunnitelleet lyhyempää polkumatkaa (54 km), jotta ehtisimme kunnolla 
koluta Yyterin rantahiekkoja.  Ahlaisissa nautimme herkullisen mustikkakakun ja pääsimme 
monien siltojen kautta Meri-Poriin ja Aulin tutulle.  Tämä Saija majoitti ja ruokki meidät 
herkuillaan: tattikeittoa tullessa ja illalla vielä mahtavat vihanneswokit Siken grillaamien 
kanapihvien kera.  

Iltapäivällä ehdimme ihanan auringon paahteessa kahlata ja kulkea pitkin Yyterin kuuluisia 
hiekkarantoja.  Kahlata tosiaankin sai ja sittenkin pystyi hädin tuskin uimaan muuta kuin 
mahapohjaa! 



Tiistai 17.8.2010

Viimeisen päivän pyöräilyksi tuli 25 km, kun mökiltä poljimme Kirjurinluodon kiertäen Porin 
keskustaan.  Siellä salaattilounas ennen taajamajunan lähtöä Tampereelle.  Tampereella 
kohotimme maljat onnistuneelle reissulle ja vaihdoimme Järvenpäähän tulevaan 
taajamajunaan.

Pyörät kestivät hyvin kuten naisetkin.  Ilma oli suosiollinen ja ainoan tuulisemman päivän tuuli 
oli myötäinen. Maastoltaan reitti oli tasainen tai kumpuileva.  Muualla Suomessa jylläävät 
ukkoset ja suihkuvirtaukset eivät meitä hätyytelleet.  Vaikka reitti kulki aivan rannikkoa pitkin, 
meri näkyi kuitenkin vain jos poikkesi uimarannalle tai kalasatamaan.  Molempia oli matkan 
varrella useita ja niihin kannattaa ainakin välillä poiketa.  Yöpymispaikat olivat kuitenkin 
rannalla, joten aamu-uintimahdollisuus oli aina tarjolla. 

Mielen pohjalle jäi ajatus jatkaa reittiä Porista Turkuun.  Ehkäpä jo ensi kesänä...

Kati


