
Meriromaaneja 

 
ANNALA, ORVOKKI: Sulkakäärme: romaani 900-luvun Norjasta, Irlannista ja 
merentakaisista maista. WSOY 2001 

Viikinki Thorbrand Kultaparta ajautuu myrskyssä Irlantiin, rakastuu haltiasukuun kuuluvaan 
Sinead-neitoon ja lähtee ystävineen etsimään ikuista nuoruutta valtameren taakse. Mutta 
löytyykö se, mitä ollaan etsimässä? Annalan uljas saaga sivuaa Norjan ja Irlannin 
sankaritarinoita. 

BAINES, FRANK: Täysin purjein. WSOY 1960 

Nuoren miehen ensimmäinen purjehdus nelimastoparkilla Lontoosta Australiaan on täynnä iloa ja ihmetystä. 

BANERJEE-LOUHIJA, NINA: Merenjakaja : kirjailijan muistikirja : triptyykki mereltä, maista 
& maailmalta. WSOY 2003 

Enkelin kosketus ja puolison "Pegasos"-aluksen haaksirikko pakottavat kirjailijan silmätysten elämänsä 
totuuden hetkien kanssa. 

BANERJEE-LOUHIJA, NINA: Merinoita. WSOY 1995 

Geminna tutkii mytologiaa ja Mikael kiertelee sapattivapaallaan maailman meriä. He tapaavat Kanarialla, 
eroavat ja tapaavat taas Karibialla Magian saarella. Eroottista lemmiskelyä, merta ja purjehdusta. 

CONRAD, JOSEPH: Hopealaiva. Gummerus 1959 (myös nimellä Nostromo. Like 1991) 

Tarina miehestä, joka joutuu keskelle eteläamerikkalaisen pikkuvaltion vallankumousta ja tulee 
varastaneeksi laivalastillisen hopeaa. Romaani säälistä, kauhusta ja kärsimyksestä sekä 
ihmisen pyrkimysten turhuudesta. 

DELBLANC, SVEN: Speranza, laiva : aikalaiskertomus. WSOY 1994 

Eletään 1790-lukua. Nuori idealistinen kreivi Malte Moritz on matkalla Atlantin yli kohti Länsi-
Intiaa, kun joutuu käytännössä ottamaan kantaa aatteittensa puolesta. "Speranza"-laiva on 
orjalaiva ja orjien joukossa on kaunis nuori nainen... 

ECO, UMBERTO: Edellisen päivän saari. WSOY 1995 

1600-luvulle sijoittuva haaksirikkoisen tarina, jossa nahjusmainen haaveilija Roberto de la 
Grive päätyy myrskyssä ankkuroidulle autiolaivalle. Roberton muistiinpanojen avulla piirtyy kuva muun 
muassa Pariisin hovielämän kiemuroista, sympatiapulverin salaisuudesta ja meridiaanin metsästyksestä. 
Entä minne Jumala pani ylimääräiset vedet vedenpaisumuksen jälkeen? 

GALLAY, CLAUDIE: Tyrskyt. Avain 2010 

Nuoren naisen silmin seurataan meren ja tuulen muokkaaman normandialaiskylän vaiteliaita ihmisiä, karua 
arkielämää ja vaatimattomia huveja. Nainen tarkkailee työkseen lintuja ja selvittelee samalla menneisyyden 
ja nykyisyyden arvoituksia. 

GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL: Haaksirikkoisen tarina. WSOY 1984 

Kahdeksan miestä huuhtoutui mereen Kolumbian sotalaivaston hävittäjältä vuonna 1955. Yksi heistä 
pelastui. Hän ajelehti lautalla kymmenen päivää syömättä ja juomatta. Kirja on 
rekonstruktio pelastuneen kertomuksesta siinä muodossa, kuin se julkaistiin 
sanomalehdessä silloisen toimittajan, García Márquezin, kirjoittamana. 

GARLAND, ALEX: Laguuni. Otava 1999 

Englantilainen Richard kuulee bangkokilaisessa majatalossa 
satumaisesta laguunista. Tämän maanpäällisen paratiisin olisi 
valloittanut yhteisö, joka elelisi siellä "viatonta" elämää. 
Seuraavana aamuna Richard löytää ovestaan kartan saaresta. 
Kirjan pohjalta on tehty elokuva The Beach. 

GOLDING, WILLIAM: Merimatka. Otava 1981 
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Meritrilogian aloitusosa. Nuori Edmund Talbot kirjoittaa päiväkirjaa matkallaan Englannista 
Australiaan ja kuvaa ihmisiä ja tapahtumia vanhalla huonokuntoisella purjelaivalla. 
Puhdasmielisen Talbotin vastakohta on laivan kiivas ja kova kapteeni, jonka vihan saa 
erityisesti kokea naiivi pappi Colley. Varsinkin miehistön puolimystisessä Neptunus-juhlassa 
ihmisen pahuus paljastuu. 

GOLDING, WILLIAM: Laskusilta. Otava 1990 

Edmund Talbotin matka jatkuu. Sumusta ilmaantuu toinen laiva, alukset kytketään toisiinsa ja 
juhlitaan Englannin ja Ranskan sodan päättymistä. Kirja kuvaa räikeitä luokkaeroja, sortoa ja 

demokraattisten ajatusten vähittäistä nousua. Se on kolmiosaisen romaanikokonaisuuden keskimmäinen 
osa. 

GOLDING, WILLIAM: Laiva tulessa. Otava 1991 

Meritrilogian kolmannessa osassa Edmund Talbot tarkkailee laivaa, joka on kuin valtio pienoiskoossa. 
Ihmisten sisällä vellovat sekä elämäntuska, pelko, hurmio että turtumus. Kriisejä syntyy ja myönnytyksiä 
tehdään – sekä vietetään erikoiset häät. 

GRASS, GÜNTER: Ravunkäyntiä. Tammi 2002 

Teoksen lähtökohtana on kaikkien aikojen kenties tuhoisin laivaonnettomuus, Kolmannen valtakunnan "Kraft 
durch Freude" -aluksen tuho 1945. Kirjan kertoja, läntiseen Saksaan idästä siirtynyt toimittaja, ei ole halukas 
kaivamaan vanhaa onnettomuutta esiin, kunnes huomaa sen linkittyvän auttamattomasti omaan itseensä. 

HANSEN, ERIK: Viimeiseen soittoon. Otava 1998 

Jason Coward, Spot ja David ovat kaikki päätyneet eri syistä laivamuusikoiksi "Titanicille". Norjalainen 
läpimurtoteos yhdistää taidokkaasti laivamuusikoiden viimeiset hetket legendaarisella laivalla sekä nuorten 
miesten epätoivon ja vapaudenkaipuun. 

HEIKKILÄ, JUKKA: Merikonsuli. WSOY 1995 

Rooman sota Karthagoa vastaan on urautunut puuduttavaksi piiritystaisteluksi Sisiliassa. 
Merikapteeni Gaius Lutatius Catulus tietää, ettei Rooma voi voittaa sotaa ilman uutta 
laivastoa, mutta senaatti kieltäytyy. Lutatius vetäytyy maatilalleen, kunnes tarjoutuu 
mahdollisuus loistavaan voittoon – tai suunnattomaan häpeään. 

HEINO, TOMMI: Käärmenainen ja valtamerilaiva. Länsi-Suomi 1999 

On vuosi 1911 ja raumalainen nuori Johan Nyholm kaipaa elämäänsä seikkailua. Ystävänsä kanssa hän 
lähtee katsomaan, millainen on paljon mainostettu Amerikka. Matkaa tehdään "Titanic"-nimisellä aluksella… 

HELLSTEN, TOMMY: Miesmatka. Writers' House 1998 

Elämän tärkeät kysymykset avautuvat, kun Lauri lähtee ensimmäistä kertaa purjehtimaan yksin, ilman 
perhettään: Millaista on olla mies? Miten selvitä elämän käännekohdista? Miten suhtautua naisiin? Mikä 
elämässä todella on tärkeää? 

HEMINGWAY, ERNEST: Vanhus ja meri. Tammi 1952 

Hemingwayn ehkä tunnetuimmassa romaanissa vanha kuubalainen kalastaja saa siimaan elämänsä kalan. 
Alkaa ankara taistelu sitkeän kalan ja vanhan miehen välillä, lisähaasteena meren ahnaat hait. Syvemmällä 
tasolla teos on kuvaus elämisemme ja olemisemme perusteista. 

KANGAS, PÄIVIÖ: Kalastusta ja kuvia mereltä. Karisto 1997 

Tapahtumat sijoittuvat Merikarvian tienoille, pirstaleiselle rannikolle. Kankaan ja Tyyko-nimisen 
ammattikalastajan elämää seurataan ympäri vuoden ja esitellään erilaisia kalastustapoja. Kuvitus. 

KARINIEMI, ANNIKKI: Nanna ja meri. Otava 1973 

Kohtalo kuljettaa Nannan Oulusta Ruijan rannoille kuninkaankartanon emännäksi. Hän ei kuitenkaan 
sopeudu arkipäivään, vaan kulkee kuin unessa kohti traagista loppua. 

KILPI, VOLTER: Alastalon salissa. Otava 1933 
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Kirja kertoo kuudesta tunnista, joiden aikana kustavilaiset talolliset neuvottelevat parkkilaivan 
rakentamisesta. Ulkonaisesti ei tapahdu paljon, mutta sisäisesti sitäkin enemmän. Tajunnanvirtatekniikkaa 
soveltava romaani on yksi Suomen kirjallisuuden merkkiteoksista. 

KINDER, GARY: Kultalaiva meren syvyydessä. Otava 1998 

1800-luvun puolivälissä uppoaa Atlanttiin "Central America"-alus, joka kuljettaa mukanaan tonnien 
kultalastia. Vuonna 1985 meri-insinööri Tommy Thompson työtovereineen aikoo nostaa aarteen käyttäen 
apunaan uusinta tekniikkaa ja sukellusrobottia. Kirja perustuu todellisuuteen. 

KOIVUKARI, TAPIO: Meren yli, kiven sisään. Johnny Kniga 2007 

Kirja sijoittuu 1940-luvulle, jolloin Suomessa asuvia inkeriläisiä passitettiin virkavallan voimin Stalinin 
hallitsemaan Neuvostoliittoon. Raumalainen ammattikalastaja Aaltosen Ykä alkaa salakuljettaa pakolaisia 
Selkämeren yli Ruotsin puolelle. 

KOIVUKARI, TAPIO: Saariston samurait. Like 1988 

Neljä nuorta miestä lähtee viattomin aikein viikonlopun viettoon saaristoon. Illan kuluessa käydyt keskustelut 
johtavat ekoterrorismiin. 

LUCAS, JEREMY: Valtameren yksinäinen. WSOY 1982 

Miekkavalas vaeltelee maailman meriä, toisinaan parven mukana ja toisinaan yksinään. Kuolema uhkaa 
milloin luonnonvoimien ja milloin ihmisten taholta, mutta Miekan äly ja neuvokkuus auttavat vaarallisissa 
tilanteissa. Hätähuuto valaiden puolesta, ehkä myös allegoria. 

MADISON, SUSAN: Toivon väri. WSOY 2000 

Päällisin puolin onnellinen Connellyn perhe viettää kesää meren rannalla ihanassa talossa. 
Eräänä päivänä perhe lähtee purjehdusretkelle ja joutuu myrskyyn. Seuraavat tapahtumat 
suistavat perheen elämän pois raiteiltaan. 

MARTEL, YANN: Piin elämä. Tammi 2003 

Martelin palkitussa läpimurtoromaanissa nuori intialaispoika pelastuu rahtilaivan upotessa. 
Pelastusveneeseen jää lopulta hänen lisäkseen vain parisataakiloinen bengalintiikeri. Siitä 
alkaa erikoinen yhteiselo hupenevan ruuan, juoman ja pienen tilan puristuksessa – 227 
vuorokaudeksi. Kirjaan perustuvan elokuvan ohjasi Ang Lee vuonna 2012. 

MCCULLOUGH, COLLEEN: Morganin matka. Tammi 2005 

Keväällä 1787 lähtee Englannista maan historian ensimmäinen rangaistusvankien joukko kohti vastikään 
löydettyä mannerta, Australiaa. Matkanteko purjelaivoilla on hidasta ja raskasta, moni vangeista menehtyy. 
Paljon parempi ei ole tilanne perilläkään. Joukon johtohahmoksi nousee voimakas ja älykäs Richard Morgan, 
joka on päätynyt vangiksi loukattuaan liian vaikutusvaltaisia henkilöitä. 

MCGREGOR, ELIZABETH: Jäälapsi. WSOY 2003 

Lontoolainen Jo Harper saa tietää poikansa sairastavan harvinaista verisairautta. Luuytimen luovuttajan 
löytääkseen Jon on lähdettävä tutkimusretkelle sekä omaan että 1800-luvun tutkimusmatkojen historiaan 
Pohjoiselle jäämerelle. Romaani rakkaudesta, joka vie maailman äärilaidoille. 

MICHAEL, IB: Prinssi. Nemo 2002 

Malte, köyhä orpopoika, viettää kesää täyshoitolassa rannikolla. Hän unelmoi laivoista ja jäätiköistä 
seuranaan suojelusenkelinsä, joka ei kuitenkaan pysty vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. 

MICHAEL, IB: Vaniljatyttö. Nemo 1998 

Vanhat Etelämereltä lähetetyt kirjeet ja valokuvat johdattavat nimeltä 
mainitsemattoman miehen takaisin lapsuuden maisemiin. Mies muistaa myös 
mielikuvitusystävänsä Vaniljatytön. 

MOORE, CHRISTOPHER: Pyrstö, eli, Tiedän miksi siivekäs valas 
laulaa. Like 2004 
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Mauilla työskentelevä valastutkija koettaa selvittää syitä valaiden lauluun. Erään havainnon jälkeen hän 
tempautuu oudon epäihmisrodun, huipputason sotilassalaisuuksien ja kummallisen kaukorakkauden 
värittämään seikkailuun. Tutkijan alaiset lähtevät selvittämään kadonneen esimiehensä kohtaloa. Tarina 
kommentoi merikirjallisuuden klassikkoja, muun muassa Moby Dickiä. 

NORTAMO, HJALMAR:  Sillo se paukatt : jaarituksia. WSOY 1994 

Seilorikolmikko Tasala Vilkk, Hakkri Iiro ja kertoja-mnää (Anundilan Kalkke) johdattavat lukijan purjelaivojen 
ja iloisten juttujen aikakauteen. Kirja on kokoomateos Nortamon tuotannosta ja se sisältää muun muassa 
vuonna 1925 ilmestyneen teoksen Meripurakoj ja maamyyri. Rauman murteella kirjoitetun kirjan lopussa on 
selventävä sanasto. 

POE, EDGAR ALLAN: Arthur Gordon Pymin selonteko. Teos 2008 

Nuoren Arthur Gordon Pymin seikkailu salamatkustajana osoittautuu odotettua hurjemmaksi: merirosvoja, 
myrskyjä, Etelämantereen kylmyyttä, alkuasukaskansoja. Kirjan voi lukea huimana seikkailuna tai Poen 
elämäkertana. 

PUSA, TIMO: Taivas heiluu. WSOY 1993 

Susanna on laivatyttö. Hän yrittää kyllä irtaantua merestä ja laivoista ja noudattaa sovinnaisia elämäntapoja, 
mutta kohtalo tuntuu väistämättömältä. 

RANSMAYR, CHRISTOPH: Jään ja pimeyden kauhut. WSOY 1990 

Itävaltalaiset tutkimusmatkailijat etsivät pohjoisnapaa eli Isoa Naulaa vuonna 1872, mutta löytävätkin Frans 
Joosefin maan. Heidän jalanjäljissään kulkee vuonna 1981 Josef Mazzini. 

RANTALA, RAIJA-SINIKKA: Poliisin pojat. Like 2015 

Eletään 1950-lukua Kotkassa. Poliisin poika Matti tuntee satamajätkät, viinatrokarit ja 
kauppiaat, sillä näiden joukossa kulkee isoveli Aikka – entinen nyrkkeilymestari, nykyinen 
sydäntautinen tuurijuoppo. Äiti joutuu kannattelemaan perhettä niin taloudellisesti kuin 
henkisesti. 

RUUSUVUORI, JUHA: Jurmo. WSOY 2001 

Viikinkiaikaan sijoittuvassa romaanissa arabialainen lääkäri rantautuu Suomeen. Nuori 
Jurmo saa oppia parannustaidossa ja Sammon taontaankin löytyy uusia tietoja. Uusi 
nousukausi houkuttelee kuitenkin alueelle rosvoja ja laittaa ihmisten suuruudenhulluuden koetukselle. 

SAIRANEN, PETTER: Naali kulki tundran halki. WSOY 2006 

Kirja alkaa Jamalin niemimaan tundralta Siperiasta - Maailman Äärestä. Stalinin ajan puhdistuksissa orvoksi 
jäänyt nenetsipoika Aivan poimitaan tanskalaiseen purjelaivaan ja myöhemmin adoptoidaan laivan kapteenin 
perheeseen. Aikuisena hänestä tulee veneenrakentaja ja arvostettu kuvanveistäjä, jonka innoituksen ja 
voiman lähde on hänelle jo lapsuudessa määrätty sieluneläin naali. Ympyrä sulkeutuu, kun Aivanin 
tyttärenpoika matkustaa naalintutkijana Siperiaan. 

SALMINEN, SALLY: Kalastajakylän prinssi. Otava 1953 

Bretagnelaisen kalastajakylän rantaan huuhtoutuu muistinsa menettänyt mies. Kyläläiset alkavat kunnioittaa 
häntä Kristuksen kaltaisena hahmona, hyvänä ja ihmetekoihin pystyvänä, mutta entäpä miehen muistin 
palattua? 

SÁNCHEZ PINOL, ALBERT: Kylmä iho. WSOY 2006 

Entinen irlantilainen vapaustaistelija saapuu sääaseman hoitajaksi yksinäiselle saarelle lähellä 
Etelämannerta. Saarella asuu entisestään vain yksi henkilö ja tämäkin vaikuttaa täysin seonneelta. Miesten 
on pakko yhdistää voimansa merestä nousevien salaperäisten olentojen yöllisiä hyökkäyksiä 
vastaan, mutta onko heillä silti pitemmän päälle mitään mahdollisuuksia? Teoksen aiheena 
on näennäisesti ihmisen suhtautuminen hänelle vierasta olomuotoa edustavaan hirviöön, 
mutta tosiasiallisesti kyse on ihmisen omasta alitajunnasta ja siellä asustavista pimeistä 
voimista. 

SAVILUOTO, LAURI: Vega : voimallisin. Mediapinta 2010 
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Kuunarialus "Vega" oli yksi Suomen rakentamista sotakorvauslaivoista. Kun se poistettiin 
käytöstä, halusivat rakentajat sen takaisin Suomeen kunnostettavaksi. 

SCHOENDOERFFER, PIERRE: Meren musta hiljaisuus. Gummerus 1978 

Kaikille kansoille tärkeän arvoituksen ratkaisu piilee toisaalta Kaukoidän jokisuistojen 
eilispäivässä ja toisaalta arktisten vesialueiden nykyisyydessä. 

SKIFTESVIK, JONI: Copnorin valkoinen laiva. WSOY 1992 

Keski-ikäinen Alan asuu ruosteisessa troolarissa Portsmouthissa. Hänen unelmanaan on 
purjehtia valkoisella laivalla jonnekin parempaan maailmaan. Entäpä kun troolarin viereen kiinnittyy 
suomalaispariskunnan purjevene? 

SKIFTESVIK, JONI: Luotsin tarina. WSOY 1994 

Talvella 1918 17-vuotias Aulis Kurtti osallistuu Oulun valtaukseen, minkä aiheuttamista painajaisista hän 
kärsii vuosikausia. Virka luotsina on mennä juopottelun takia ja avioliitto vaarassa. Käännekohtana on 
ikälopun pirtulaivan luotsaaminen syysmyrskyssä. 

SKIFTESVIK, JONI: Pystyyn haudattu. WSOY 1984 

Ollaan Perämeren rannikon satamakylässä 1960-luvulla. Kalastaja Aaron menneisyys nousee pintaan, kun 
hänen poikansa Bruuno saapuu redille mustalla laivalla. Kuka on lopultakaan hyvä ja kuka paha? 

SKIFTESVIK, JONI: Yli tuulen ja sään. WSOY 1997 

Sodasta kotiutuneella Aulis Kurtilla riittää ihmeteltävää. Moottoriveneen pohjalla pilssivesi on punaista ja 
hytin seinässä luodin jälki. Lopulta on varustettava oma perhe pakenemaan Pohjalahden yli. 

SUHONEN, PETE: Poikani ja meri. Kosmos 2017  

Kertomus isästä ja pojasta. Kertomus hajonneesta avoliitosta, virheistä ja asioiden 
salaamisesta tai kieltämisestä. Kertomus merestä, sen voimasta ja arvaamattomuudesta. 

WECKROTH, SARI: Sofronios. Aurinko 2014 

Sofronioksen isä kuolee merellä ja äiti menehtyy suruun. Myös kertomukset merihirviöistä 
ovat pelottavia. Kauhukseen orpo Sofronios joutuu merimiesten joukkoon Välimerta 

kyntämään. 

VICENT, MANUEL: Jalokivisilmäinen tonnikala. Gummerus 2001 

Klassisen kirjallisuuden opettaja Odysseus Adsuara lähtee pienellä puuveneellä merille ja katoaa. Kuluu 
kymmenen vuotta, ja Odysseuksen vaimo ehtii ottaa uuden miehen itselleen. Sitten hukkuneeksi julistettu 
Odysseus palaa - tosin silmin nähden muuttuneena. Romaani on voittanut arvostetun espanjalaisen 
Alfaguara-palkinnon. 

WINTERSON, JEANNETTE: Majakanvartija. Bazar 2005 

Orpo Hopea-tyttö joutuu sokean Pew'n apulaiseksi majakalle. Vanha velhomainen Pew kertoo Hopealle 
tarinoita kaipauksesta ja juurettomuudesta, matkoista halki aikojen ja paikkojen, intohimosta ja petoksesta. 
Keskeisenä hahmona tarinoissa on kaksoiselämää viettävä pappi, joka toisaalta on romanttinen näkyjen 
näkijä ja toisaalta petollinen lurjus. Hopea löytää näistä tarinoista oman tiensä. 
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