
Merimiehiä 

ALA-SIURU, EERO: Merellä tuulee. Mediapinta 2009 

jatko-osa: 

Majakan varjossa: Mediapinta 2012 

Pyhärantalainen Aleksi lähtee 1930-luvulla sotaväen käytyään merille. Dramaattisia ja 
romanttisia tapahtumia matkalla Rihtniemestä Hailuotoon ja Norjan Lyngen-vuonolle. 
Rauman merikoulun ja käytännön harjoittelun jälkeen Aleksi pääsee luotsiksi Hailuotoon 
ja perustaa perheen. 

BOYNE, JOHN: Kapina laivalla. Bazar 2009 

 

Purjealus HMS "Bountyn" miehistö nousee kapinaan: he eivät halua takaisin Englantiin vaan Tahitin 
paratiisisaarelle. Aluksen kapteeni Bligh hylätään uskollisina pysyneiden miehistön jäsenien kanssa 
veneeseen keskelle merta, mutta onko tilanne kuitenkaan toivoton? 

CONRAD, JOSEPH: Liekaköyden pää. Pequod 2004 

Ikääntyvä kapteeni Whalley, maailman kolkat kolunnut merikarhu, sijoittaa viisisataa puntaa vanhaan 
höyrylaivaan. Lopulta hän tulee kuitenkin henkilökohtaisen liekaköytensä päähän. Merikertomuksen asuun 
puettu tutkielma ihmisluonnon raadollisista ominaisuuksista. 

CONRAD, JOSEPH: Lordi Jim. WSOY 1930 

Merimies Jim tekee kaikkensa elääkseen kunniallisten ihanteidensa mukaisesti. Hän tulee kuitenkin 
pettäneeksi itseään paetessaan laivalta, joka ei enteistä huolimatta uppoakaan. Tätä virhettä 
hän koettaa hyvittää itselleen koko elämänsä ajan. 

CONRAD, JOSEPH: "Narkissoksen" neekeri : meriromaani. WSOY 1933 

"Narcissus"-laiva on paluumatkalla Bombaysta Englantiin, kun monsuuni iskee. Mustaihoinen 
merimies tekee hitaasti kuolemaa, mutta muu miehistö yrittää pitää hänestä huolta. Voidaan 
tulkita allegoriaksi eristäytyneen ryhmän sisäisestä solidaarisuudesta. Kirja perustuu 
Conradin omiin kokemuksiin. 

CONRAD, JOSEPH: Pyörremyrsky.  Karisto 1961 

Levollinen kapteeni MacWhirr on kuljettamassa aasialaisia työntekijöitä merellä, kun laiva joutuu raivoisaan 
pyörremyrskyyn. Tuhon uhka paljastaa miesten todellisen luonteen. 

CONRAD, JOSEPH: Varjolinja. Basam Books 2010 

Nuori perämies joutuu ottamaan komentoonsa laivan, jonka kapteeni on äkisti kuollut. Matka Bangkokista 
Singaporeen on täynnä vastuksia, mutta niiden voittaminen kasvattaa nuorukaisesta aikuisen. 

ENGSTRÖM, LEO: M/S Aurora : kokkina maailman merillä. Annexus 2010 

Köyhistä oloista lähtevä tamperelaispoika Allan Hellman pestautuu kolmanneksi kokiksi vanhaan 
valtamerilaivaan "Auroraan". Työ on rankkaa, työtoverit karskiudestaan huolimatta auttavaisia. 

GRIFFIN, GWYN: Kapteeni Ciccolanti. Otava 1962 

Nuori ja kokematon Serafino Ciccolanti joutuu kapteenin kuoleman jälkeen ottamaan komennon Napolista 
Australiaan purjehtivalla laivalla. Sekalaista seurakuntaa edustavat matkustajat tuottavat ongelmia, mutta 
vasta pyörremyrsky herättää Ciccolantissa todellisen vastuunkantajan. 

HIETALA, HARRI: Gibraltarin kiertäjät. Harri Hietala 2006 

Toukokuussa 1968 Poika saa ensimmäisen pestinsä ikälopun tankkilaivan messipoikana. 
Romantiikka rapisee kuuman kesän aikana. 

HIETALA, HARRI: Mustanmeren valssi. Harri Hietala 2007 
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Tammikuussa 1969 Poika saa toisen pestinsä Mustallamerellä liikennöivään tankkilaivaan. Lause "Jumala 
taivaassa ja kapteeni laivassa" pitää paikkansa, muttei myytti merimiesten toverihengestä. 

JENSEN, CARSTEN: Me hukkuneet. WSOY 2009 

Tanskan itärannikolla sijaitsevaa Marstallin pikkukaupunkia kuvaava kirja alkaa Saksan ja Tanskan välisestä 
surkuhupaisasta sodasta vuonna 1848 ja päättyy toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin. Tuona 
ajanjaksona kaupunki nousee maan toiseksi suurimmaksi laivanvarustajaksi, mutta vajoaa purjelaivakauden 
päättyessä vaikeuksiin. Legendaaristen kaupunkilaisten elämäntarinoita sävyttää musta huumori. 

KETVEL, URHO: Puosun pesti. Kirjayhtymä 1990 

Suomalainen puosu ottaa pestin panamalaiseen tankkilaivaan. Raakaöljyn haju leijuu tämän realistisen 
tarinan yllä, missä karun työn vastapainona on satamien tarjoama kyseenalainen huvi. 

KOIVISTOINEN, EINO: Kaukainen saari : merikertomus. WSOY 1948 

Kolmimastoparkki "Northern Belle" seilaa kohti Chileä, vanha kapteeni kuolee, alus kokee myrskyssä 
haverin. Haaksirikkoiset pääsevät turvaan Kaukaiselle saarelle, missä kirjan kertojana toimiva perämies 
Lähde joutuu tekemään vaikeita valintoja. 

KOIVISTOINEN, EINO: Kimmeltävä meri. Kustannusosakeyhtiö Aura 1944 

"Kaarina Kare" on laivanvarustaja Karesuon ylpeys, mutta joutuu sodan puhjettua moneen koetukseen. 

KOIVISTOINEN, EINO: Orfeuksen meriselitys. WSOY 1964 

Miksi suomalainen rahtilaiva "Orfeus" upposi Pohjanmerellä? Laivan piti olla luja ja merikelpoinen, lastin 
ajanmukainen ja sääkin oli kohtuullinen. 

KOIVISTOINEN, EINO: Taivaanrannan takana : kertomus 
valaanpyyntimatkalta. WSOY 1951 

Elokuussa 1851 lähti ensimmäinen suomalainen valaanpyyntialus "Suomi" 
matkalle Kap Hornin kautta Ohotanmerelle. Kirja kertoo matkasta sinne ja 
takaisin sekä oloista pyyntikentillä. 

KOIVISTOINEN, EINO: Vanha tramppi. WSOY 1973 

Vanha hiilihöyry "Dolphin" matkaa Pohjanlahden perukoilta Bombayhin. 
Kapteeni Grönillä on täysi työ pitää kurissa sekalainen miehistönsä. Teos sai valtion kirjallisuuspalkinnon 
vuonna 1974. 

KOIVUKARI, TAPIO: Ariasman : kertomus valaanpyytäjistä. Johnny Kniga 2011 

Baskimaalta saapui valaanpyytäjiä Islannin vesille 1600-luvun alkupuolella. Aluksi rinnakkaiselo 
oli rauhallista, mutta ennakkoluulot ja väärinkäsitykset kiristivät vähitellen välejä ja lopputulos oli 
traaginen. Hyvin tarkkaa esineistön ja tapojen kuvausta. 

LEHVÄSLAIHO, REINO: S/S Bombata. WSOY 1959 

Höyryalus S/S "Bombata" seilaa Kanariansaarilta Brasiliaan. Merimiesten elämää laivalla ja 
satamassa on kuvattu iskevän tehokkaasti. 

LENZ, SIEGFRIED: Majakkalaiva. Gummerus 1977 

Vanha saksalainen majakkalaiva lojuu ankkurissa Itämerellä. Miehistö pelastaa merellä ajelehtivan 
kolmimiehisen venekunnan, karkumatkalla olevan rikollisjoukon. Rikolliset yrittävät jatkaa karkumatkaansa 
laivalla, mutta kapteenin velvollisuudentunne estää ankkurin nostamisen. 

LONDON, JACK: Merisusi. Otava 1915 

Tarina oppineesta herrasmiehestä, joka lauttaonnettomuuden jälkeen pelastetaan hylkeenpyyntialukselle. 
Mies joutuu todellisiin koettelemuksiin petollisen ja kieron miehistön käsissä. Teos on ilmestynyt vuonna 
1904 ja perustuu osittain kirjailijan omiin kaameisiin kokemuksiin merimiehenä Tyynellä valtamerellä. 

MELVILLE, HERMAN: Billy Budd, matruusi : (sisäinen kertomus). Pequod 2015  
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Löytölapsi Billy Budd värvätään englantilaiseen sotalaivaan, missä hänestä tulee miehistön 
suosikki. Kateellinen upseeri syyttää Billyä salaliitosta, jolloin hämmentynyt Billy iskee tätä 
kohtalokkain seurauksin. Kapteeni ajaa läpi hirttotuomion. 

MELVILLE, HERMAN: Moby Dick eli valkoinen valas. WSOY 1956 

Melvillen vuonna 1851 ilmestynyt pääteos erikoisesta valaanpyyntiretkestä, jolle Ismael, 
romaanin minäkertoja, osallistuu. Laivan arvoitukselliselle kapteeni Ahabille Moby Dickin eli 
valkoisen jättivalaan pyydystämisestä tulee kohtalokas pakkomielle. Melvillen omiin 

kokemuksiin pohjautuvassa romaanissa on filosofisia ja allegorisia pohjavireitä. 

MELVILLE, HERMAN: Omu : seikkailukertomus Etelämereltä. Love kirjat 1991 

Vanha valaanpyyntialus on hajoamaisillaan Etelämerellä. Kapinoiva miehistö vangitaan Tahitilla. Melvillen 
vuonna 1847 ilmestynyt teos on sekoitus seikkailuromaania ja dokumenttia; se on ensimmäinen 
silminnäkijäkuvaus Tahitin joutumisesta Ranskan siirtomaaksi sekä tapahtuman ikävistä seurauksista. Kirja 
perustuu Melvillen omiin kokemuksiin Tyynellämerellä. 

MELVILLE, HERMAN: Redburn : ensimmäinen merimatka. Pequod 1996 

Alun perin vuonna 1849 ilmestynyt kertomus nuoren Wellingborough Redburnin isänkaipuusta, illuusioiden 
katoamisesta ja kasvusta aikuisuuteen. Pestauduttuaan laivapojaksi Wellingborough saa kokea elämän 
merellä, julman kurin sekä päällystön ehdottoman käskyvallan. 

MELVILLE, HERMAN: Taipii : kappale polynesialaisten elämää. Gummerus 1973 

Melvillen omakohtaisiin kokemuksiin perustuva esikoisteos julkaistiin vuonna 1846. Valaanpyyntialus 
pysähtyy polynesialaiselle Nukuhivan saarelle, missä pari miehistön jäsentä pakenee laivalla vallitsevaa 
kurjuutta saaren sisäosiin. Siellä asuu huhujen mukaan ihmissyöntiä harrastava taipiiden heimo. 

METSÄVUORI, EKA: Etelänristiltä Pohjantähden alle. Turun Sanomat 2006 

Kovanahkainen puosu Johan "Söderi" Söderholm palaa merivuosien jälkeen asumaan 
Kotisaareen. Varakkaan poikamiehen tavoittelussa näyttää kaunis leski Eva Lundén vetävän 
pisimmän korren ja myös orvoksi jäänyt pieni Stina herättää tunteita. Kiinnostuneille 
kuulijoille Söderi kertoilee elämästään purjelaivoilla – hurjista myrskyistä, haaksirikoista, 
merirosvoista ja merimiesten välisestä toveruudesta. Kirjassa on paljon kulttuurihistoriallista 
tietoa elämästä niin laivalla kuin maissa saaristossa. 

METSÄVUORI, EKA: Kauas veivät purjeet. Turun Sanomat 2000 

Kirjassa seurataan merikapteeni Iso Erikssonin seikkailuja kolmenkymmenen vuoden aikana: 
satamaelämää, laivavarkaiden takaa-ajoa, Etelämeren seilaamista lähes mastottomalla parkilla. Kuvitettu 
teos on omistettu tuhansien mastoissa raataneiden merimiesten muistolle. 

MÖRNE, HÅKAN: Meren leipä. WSOY 1955 

Ylioppilasnuorukainen pestautuu ikäkuluun norjalaiseen rahtialukseen, joka purjehtii Hampurista Arkangelin 
ja Englannin kautta aina Amerikkaan saakka. Merimiesten arjen, harrastusten ja mietteiden kuvaus on 
napakkaa ja osuvaa. 

NJÖDUR P. NJARDVIK: Merilinna. Otava 1986 

Koulupoika pestautuu lomansa ajaksi "Merilinna"-troolarille. Laivalla uurastaville merimiehille ankara työ ja 
tyly meri ovat elinikäistä todellisuutta, joten poika joutuu käymään läpi monta koetta ennen kuin hänet 
hyväksytään joukkoon. 

NORDHOFF, CHARLES: Kapina laivassa. WSOY 1961 

Vuonna 1789 osa HMS "Bounty" –laivan miehistöstä nousee kapinaan tyrannimaista kapteeniaan vastaan. 
Toisaalta he haluavat tutkia Etelämeren saaria. 

NORDHOFF, CHARLES: Meren voittajat. WSOY 1966 

Jatkoa "Kapina laivassa" -teokselle. Kapinalliset jättävät kapteeni Bligh'n ja hänelle uskollisina pysyneet 
miehistön jäsenet meren armoille. Halu saada kapinalliset tuomiolle kannustaa Bligh'n uskomattomiin 
saavutuksiin. 
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NORTAMO, HJALMAR: Helmikoristeinen kirjanmerkki : elämää Raumalla 1800-luvun 
loppupuoliskolla. WSOY 1923 

Yleiskielellä kirjoitettu romanttinen romaani kertoo raumalaisen orpopojan tiestä merikapteeniksi. 

NORTAMO, HJALMAR: Valtamerillä : Akseli Urhosen merimieselämyksiä. WSOY 1930 

Teos perustuu raumalaisen merimiehen Akseli Urhosen muistelmiin. 

PARONEN, SAMULI: Laiva. Otava 1972 

On vuosi 1946. Suomalainen laiva on matkalla Islannin vesille silliä pyytämään. Elintarvikepulasta kärsivä 
kotimaa on takana ja edessä meren tarjoamaa ruokaa sekä satamien iloja. 

PUSA, TIMO: Tatuoitu sydän. Kirjayhtymä 1988 

Mies pakenee merille pikaistuksissaan tehtyä väkivallantekoa, mutta syyllisyys seuraa perässä. Eivät auta 
ilotalot eivätkä kapakat. Lisäksi on huoli kotisatamaan jääneestä tytöstä, joka on raskaana. 

SAAVALAINEN, TEUVO: Sitten tulivat laivat. Gummerus 1986 

Eletään 1940-lukua. Nuori poika on merillä, aikuistuu kovien miesten ja hienojen pehmeiden naisten 
koulussa. 

SALMINEN, PENTTI: Trippi. Librum 1982 

Omakohtaisen kokemuksen pohjalta kirjailija kuvaa karusti niin merimiehen arkista työtä ja sataman iloja kuin 
pitkän laivamatkan vaikutusta matkustajiin. 

SARIOLA, MAURI: Pitkä matka Liverpooliin. Gummerus 1963 

S/S "Desdemona" on kapteeni Soilan mielestä oikein hyvä rahtilaiva, mutta kuusi 
matkustajahyttiä on pelkkää kiusantekoa. Matka Liverpooliin tuntuu sekoittaneen niin 
matkustajien kuin miehistönkin pasmat pahan kerran. 

SEPÚLVEDA, LUIS: Maailman lopun maailma. WSOY 1997 

Poika työskentelee 16-vuotiaana kesän valaanpyyntialuksella Etelä-Amerikan vesillä. 
Raskaasta työstä huolimatta kokemus on hieno, vaikka ei pojan lopulliseksi tieksi 
osoittaudukaan. Pari vuosikymmentä myöhemmin hän palaa Chileen valaiden suojelijana. 

SKIFTESVIK, JONI: Perämies Jokelan kotiinpaluu. WSOY 2011 

Syksyllä 1948 lähti Kööpenhaminasta kaljaasi "Sonja" tuomaan avustustavaroita sodasta toipuvaan 
Suomeen. Ikäloppu laiva ajoi Haukiputaalla karille ja "perämies" Jokelaa lukuun ottamatta muu miehistö 
hylkäsi aluksen. Surumielinen veijaritarina. 

TAMMINEN, PETRI: Meriromaani : eräitä valoisia hetkiä merikapteeni Vilhelm Huurnan 
synkässä elämässä. Otava 2015 

Vilhelm Huurnasta tulee merikapteeni äidin toivomuksesta ja Askaisten kylän isäntien tuella. 
Valtamerillä seilaaminen on kuitenkin yhtä surkeutta, sillä Huurnalta uppoaa laiva toisensa 
jälkeen milloin mistäkin syystä. Onnen hetket ovat lyhyitä, mutta Huurna osaa iloita 
vähästäkin. 

URHONEN, AKSELI: Kun fragattimme kävi Jaavalla : merimiesjutelma. WSOY 1947 

Omaelämäkerrallinen muistelma raumalaispojan matkasta "Altai"-laivalla Ranskaan, Britanniaan ja aina 
Jaavalle saakka. Vuoropuheluista osa on raumalaismurteella. 

VARIMAA, JAAKKO: Kanalin partaalta suolaisemmille vesille : meriromaani. 
Uudenkaupungin merihistoriallinen yhdistys 2005 

Elämää suomalaisilla laivoilla 1950-luvulta 1970-luvulle. Jaakko aloitti 16-vuotiaana 
jungmannina, suoritti perämiehen ja merikapteenin tutkinnot ja päätti meriuransa laivan 
päällikkönä. Noihin vuosiin mahtui monenlaista tapahtumaa ja seikkailua, omalaatuisia 
työtovereita ja muita vastaantulijoita. Valokuvakuvitus värittää tekstiä entisestään. 

VERNE, JULES: Armoton meri. Valistus 1964 
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Vuonna 1869 fregatti "Le Chancellor" lähti puuvillalastissa Charlestonista Liverpooliin, mutta harhautui 
kapteenin laiminlyönnin vuoksi reitiltä ja haaksirikkoutui. Matkustajat ja miehistö joutuivat veden varaan. 

 


