
VUOKRAVENEELLÄ RANSKAN KANAVILLA – TARJOLLA 8500 KM 

VESIREITTEJÄ  ”SISÄMAASSA” 

 

Ensin olivat vesiväylinä meret, joet ja järvet. Sitten ihmiset alkoivat rakentaa kanavia. 

Ensimmäisinä niitä suunnittelivat ja toteuttivat varmasti kiinalaiset. Kiinan muurin jälkeen 

suurin insinööritaidon voimannäyte on Keisarinkanava: maailman vanhin ja pisin (1800 

km) ihmisen rakentama vesireitti, joka on keskimäärin 40 metriä leveä.  Sen vanhin osa 

Hangzhou-Beijing-kanava rakennettiin jo 400-luvulla ennen ajanlaskun alkua.  

Ranskalaiset innostuivat kanavista 1700-luvulla. Niiden yhdistämät joet muodostivat 

mahtavan vesireitistön, jonka merkitys tavara-ja matkustajaliikenteelle oli korvaamaton.  

1900-luvulla rautatiet ja lopulta maantiekuljetukset korvasivat kanavat. Vasta 1960-luvulla 

herättiin ymmärtämään kanavien matkailullinen merkitys. 

Laajasta kanavatarjonnasta valitsimme tällä kertaa kohteeksemme Canal du Nivernaisin, 

yhden Ranskan kauneimmista kanavista. Sillä on pituutta 180 kilometriä ja siinä on 

yhteensä 110 sulkua. Kanavan rakentaminen alkoi  1784 ja rakennustyöt kestivät lähes 30 

vuotta. Kokemuksesta voimme sanoa, että Ranskan vanhimmat ja kauneimmat kylät  ja  

kaupungit löytyvät  lähes aina kanavien ja jokien rannoilta. 

 

MATKA KANAVILLE ALKAA YLEENSÄ LENNOLLA PARIISIIN 

Ensimmäiselle oman perheen voimin tehdylle veneretkelle matkasimme  autolla, ja se oli 

melko stressaavaa – ensin laivalla Helsingistä Rostockiin, sitten Saksan halki Ranskaan. 

Aikaa tuohon matkaan tahtoo tuhraantua neljästä kuuteen päivään. Lentämistä Helsingistä 

Charles de Gaullen lentokentälle Pariisiin ei voi pitää ekotekona, mutta aikaa ja vaivaa 

siinä säästää rutkasti. Kolmessa tunnissa Suomen sateinen ja kolea suvi muuttui ainakin 

tällä kertaa ihanan kuumaksi ja helteiseksi patonkimaan kesäksi.  

Venevuokraamo järjesti  käyttöömme tilataksin, joka oli kuljettajineen meitä vastassa 

lentokentällä. 170 kilometrin matka lähtösatamaan Migennesin kaupungissa kesti reilut 

kaksi tuntia ja maksoi kahdeksalta hengeltä yhteensä 250€.  Veneet palautetaan 

vuokraamoon yleensä lauantaisin viimeistään kello yhdeksän.  Sen jälkeen ne huolletaan 

ja siivotaan. Seuraava kapteeni voi  astua miehistöineen  ”laivaan”  iltapäivällä kello 16.  

Tämän jälkeen ohjelmassa on veneen tarkastus, sen toimintaan perehdyttäminen ja 

koeajo yhdessä vuokraamon opastajan kanssa.   

Koska sulut menevät kiinni jo kello 19, ei ole syytä lähteä vielä illalla matkaan. Päivällinen 

veneen yläkannella laskevan auringon valossa voi tuntua ruhtinaalliselta,  ja jos siihen 

vielä lisää piskuisen dialogiharjoituksen aiheesta  ”osanottajien odotukset tulevan viikon 

suhteen” voi olla vakuuttunut  illan hauskuudesta ja hyödyllisyydestä. 

 



SUNNUNTAINA RAUHASSA MATKAAN 

Lähtövalmistelut alkoivat toden teolla sunnuntai-aamuna.  Aivan vuokraamon takana 

(80m) on hyvin varustettu marketti, josta keräsimme porukalla  ”muutaman”  

ostoskärryllisen tavaraa ennalta laaditun ostoslistan mukaan. Yhteisestä päätöksestä 

olimme perustaneet rahaston, jonka varat käytettiin päivittäisten ruokatarpeiden 

hankkimiseen.  Ruuan hinta vaikutti Suomen hintoja 20-30% halvemmalta,  ja täytyy 

myöntää,  että tutut S-markettimme ovat näihin kauppoihin verrattuna  nakkikioskeja -  niin 

mahtavista liha, hedelmä, vihannes, säilyke, viini - ja olutvalikoimista ei täällä voi ainakaan 

vielä haaveilla. 

Kun kaikki ostokset oli saatu veneeseen, pääsimme ajamaan ensimmäiselle aivan 

vuokraamon vieressä olevalle sululle. Laskeuduimme alas Yonne-joelle  -  jos 

seuraisimme sitä kohti pohjoista eteemme aukenisi pian Seine ja väylä kohti Pariisia. 

Lähdimme kuitenkin ennakkosuunnitelmiemme mukaan kohti etelää ja päivän tavoitetta 

Auxerren kaupunkia. 

Matkan alku on melko leveää jokea. Koska sulut menevät kiinni aina lounasaikaan (klo 12-

13) saavat veneilijätkin pitää tuon ajan  ihan virallista siestaa. Rantautuminen on todella 

helppoa:  ajetaan keula  edellä rantaan, sidotaan köydet sopiviin puihin ja laitetaan kattilat 

tulille. Veneiden keittiöt on hyvin varustettuja, kaikki tarvittava löytyy ja iso jääkaappi ruuille 

ja juomille.   

AUXERRE ON USKOMATTOMAN VIIHTYISÄ KAUPUNKI 

 

Ilta oli jo melko pitkällä kun teimme viimeisen sulutuksen lähellä Auxerren vanhaa 
keskustaa. Joen molemmilla reunoilla oli mahdollisuus rantautumiseen. Valitsimme St. 
Etienne Katedraalin puoleisen, koska siitä oli lyhyt kävelymatka nähtävyyksiin. 

 

Auxerressä on 40 000 asukasta ja se on perustettu 1200-luvulla.  Merkittävin nähtävyys 
on  tuo Pyhän Etiennen Katedraali, jonne osa meistä meni vielä illalla katsomaan  “Light & 
Sound” - showta. Päivä oli ollut aurinkoinen ja pitkä, joten joillekin tuli uni silmään kesken 
esityksen. 

 

Aamulla naiset katosivat kaupungin ostoskaduille ja miehet jäivät veneelle vahdinpitoon ja 
nauttimaan todella helteisestä päivästä.  Iltapäivällä ajoimme aluksemme  yhden sulun 
verran eteenpäin ja ankkuroimme suuren urheilupuiston kupeeseen. Kuumuus houkutti 
meitä läheisen maauimalan vilvoittaviin vesiin.  Joessa uimista ei suositella kenellekään. 

 

AIKATAULU ON VÄLJÄ, MUTTA SITÄ ON SYYTÄ NOUDATTAA 

 

Reittimme kulki siis Migennesistä Tannayhin, pohjoisesta kohti  etelää, koska emme 
halunneet polttaa auringossa selkäämme ja ylävirtaan navigointi vaikutti helpommalta. 
Oppaan mukaan matkan kokonaispituus  on 100 kilometriä ja sulkuja on yhteensä 50.  
”Cruising time”  on 28 tuntia, eli päivässä olisi konetta käytettävä neljästä viiteen tuntia.   



Auxerren viipyilevästä oleilusta johtuen loppumatkan aikataulusta tuli suhteellisen tiukka. 
Sulutukseen kuluu puolisen tuntia, ja jos samaan aikaan portille sattuu useampia veneitä, 
voi joutua odottamaan vuoroaan toisen mokoman. Näin ei meille kuitenkaan käynyt 
koskaan. Kiire on muutenkin unohdettava kanavilla, sillä veneiden nopeudet on teknisesti 
rajattu kuuteen kilometriin tunnissa. Kilvanajo reitillä muiden matkalaisten kanssa voisi olla 
hauskaakin, mutta laittomasti viritettyjä vuokraveneitä emme tavanneet – sululta sululle 
etenimme kiltisti jonossa. Ja kiirettä tietysti hillitsi sulkuvahtien siesta-aika kello 12 ja 13 
välillä. 

 

ARKIPÄIVIEN RUTIINIT 

 

Veneessä asumiseen ja matkaamiseen löytyy varsin nopeasti  loman luonteeseen kuuluva 
rento rytmi. Meitä oli matkassa neljä pariskuntaa, ja kukin sai hoitaakseen vuorollaan 
päivän mittaisen keittiövuoron. Se alkoi aamulla noin kello seitsemän aamupalan 
valmistamisella, jatkui vapaamuotoisen lounaan organisoinnilla kello 12 ja huipentui 
illallistarjoiluun yläkannella.  Muut saivat nauttia iloisin mielin runsaasta täyshoidosta! 
Tietysti vapaaehtoisia  ”ruokakonsultteja”  ilmestyi avuksi joka päivä ja illallistalkoista tuli 
kaikille mieluinen ohjelmanumero. 

 

Ruokahuollon kannalta matkaan vuokratut neljä polkupyörää osoittautuivat tärkeiksi. Omat 
reput ja muutama sivulaukku on syytä varata matkaan jo kotoa. Reipas pyöräily leipurin 
luo aamupatonkien hakuun tai illalla tehty porukkapyöräily kylän markettiin ovat hauskoja 
ja hyödyllisiä liikuntatapahtumia. 

 

VERMENTON SIJAITSEE PISKUISEN SIVUKANAVAN PÄÄSSÄ 

 

Veneen kuljettamiseen kanavilla riittää hyvin jopa kahden hengen porukka riippuen tietysti 
veneen koosta. Meidän veneemme oli isoimmasta päästä – pituutta 13 metriä ja leveyttä 
kolme.  Yleensä aamupalan jälkeen neljä maastopyöräämme starttasi tutkimusmatkalle 
lähikyliin ja piskuisille kyläteille. Neljän hengen miehistö huolehti veneen seuraavaan 
yöpymispaikkaan. 

 

Auxerren jälkeen päätimme jatkaa matkaa kohti Vermentonia. Kanavareitti kapeni 
huomattavasti ja sulut olivat aikaisempaa pienempiä. Niihin mahtui kerralla korkeintaan 
kolme venettä.  Olimme keskellä Ranskan maaseutua. Kulkijoita oli vähän ja peltojen 
lisäksi reittiä ympäröi ikimetsä. Aloimme ymmärtää alueen historiaa, tulihan valtaosa 
Pariisin polttopuista 1800-luvulta juuri täältä ja puunuittoa sekä proomukuljetuksia varten 
nämä kanavat oli aikoinaan rakennettukin. Canal du Nivernais kulkee Morvan alueen 
luonnonpuiston läpi, ja sitä kutsutaan Burgundin keuhkoiksi. Täydellinen paikka harrastaa 
pyöräilyä ja vaellusta. 

 

Vermentoniin meno edellyttää pientä poikkeamaa pääreitiltä. Se sijaitsee piskuisen 
kanavareitin päässä ja sinne pääseminen vie tunnin.  Rantauduimme kaupungin satamaan 
kello 18 ja ryhdyimme valmistelemaan illallista. Iloinen pyöräilijäjoukkomme saapui pian 
veneelle. He olivat löytäneet mainion viinitilan, jonka tuotantoa maistelimme pimenevässä 



mutta lämpimässä illassa veneen yläkannella. Mandoliini siivitti yhteislauluamme ja herkisti 
mieltä. Vermenton sijaitsee ylävesillä ja on reitin päätepiste, joten päättelimme uimisen 
leirintäalueen rannassa olevan terveyden kannalta mahdollista.  Kukaan ei siitä uimisesta 
sairastunut tai saanut näppylöitä. 

 

CHATEL-CENSOIR, PIKKUKYLIEN AATELIA 

 

Oli jo keskiviikko! Puolet matkasta takana ja päivärytmin mukaisesti puolet porukassa lähti 
helteisessä aamussa matkaan kohti Chátel-Censoiria. Vermentonin läheisestä kylästä 
löytyi pieni kaunis hautausmaa, jonka upeat hautakivet kertoivat tarinoita alueen 
asukkaista ja heidän elämästään. Kuvien oton jälkeen oli matkaa jatkettava kuumuudesta 
huolimatta. Onneksi löytyi pieni leipomo, josta sai ostaa kylmiä juomia ja tuoretta patonkia. 
Tiet ovat osaksi vilkkaasti liikennöityjä, joten mieluusti hakeutuu kanavaa seuraileville 
pyöräteille, jotka ovat valtaosin päällystettyjä. 

 

Puolen päivän aikaan löysimme veneemme sidottuna rannan pollareihin ja osa miehistöä 
hääräsi lounaan parissa, osa oli ottamassa yhteyttä venevuokraamon toimistoon. 
Suihkujemme poistopumput eivät toimineet korjausyrityksistämme huolimatta. Apua 
saapui vajaan tunnin odottelun jälkeen. Korjausmiehellä meni 10 minuuttia 
poistopumppujen suodattimien puhdistamiseen. Meille annettu palvelulupaus oli siis 
lunastettu: jos veneessänne ilmenee vikoja, olkaa ystävällinen ja soittakaa 
palvelunumeroomme, kertokaa sijaintinne – tulemme korjaamaan vian pikimmiten. 

 

Loppumatkalla oli paljon sulkuja ja onneksemme veneporukkamme onnistui läpäisemään 
kaupungin porteilla sijainneen juuri ennen sen sulkeutumista. 

 

Kylän  “marketti”  oli todella mainio: 100 neliömetriin oli tungettu aivan valtava määrä 
tavaraa, käytävien leveys oli 50 cm, joten toista asiakasta ei siinä päässyt ohittamaan. 
Mutta illallistarpeet juomineen löytyivät varsin helposti ja käypään hintaan. 

 

CLAMECY ON MAINIO SHOPPAILU-JA MUSEOKAUPUNKI 

 

Seuraavana saimme navigoida upeissa maisemissa. Matkalla oli jälleen paljon sulkuja ja 
kapeita väyliä – veneen ja kanavan reunat tavoittelivat alati kosketusta toisiinsa. Onneksi 
veneen ohjailuun oli tullut jo riittävästi taitoa. Ruoria piti liikutella varsin pienin liikkein, sillä 
yliohjaaminen sai veneen helposti  kiemurtelemaan laidasta laitaan. 

 

Pussaileva sulkuvahtipari toivotti meidät tervetulleiksi Clamecyyn. Venelaiturit sijaitsivat 
jälleen  kaupungin keskustassa, ja kävelykadun putiikit toivottivat turistit tervetulleiksi aivan 
nurkan takana. Juuri täällä oli selvimmin aistittavissa menneiden aikojen hohtoa. Pyöräily 
pitkin mutkaisia ja mäkisiä katuja osoittautui varsin mielenkiitoiseksi. Pienen ponnistelun 
päässä kaupungin keskustasta löytyi myös CM-tasoinen tavaratalo.  

 



Illalla nousi toista kertaa tällä matkalla valtava ukkosmyrsky. Salamoiden loistetta oli 
hienoa seurata veneen salongin isoista ikkunoista viinilasin ääressä kynttilöiden valossa. 
Aamulla saimme todeta, että säärintamien taistelussa korkeapaine oli jälleen voittanut ja 
aurinko paistoi täydeltä terältä. 

Kaupungissa  sijaitsee todella hieno museo: posliinia, valtameripurjehtija Alain Colasin 
seikkailuista kertova näyttely, Laupotin julistetaidetta ja näyttävä taidekokoelma. Clamecy 
on  kaiken kaikkiaan mainio pikkukaupunki, jossa voisi viettää aikaa enemmänkin. Se on 
yksi  Nivernaisin merkittävimmistä keskuksista ja museossa olleen näyttelyn perusteella 
myös 1800-luvulla tärkeimpiä puutavarauittojen pääpaikka. 

TANNAY OLI MATKAMME PÄÄTEPISTE 

 

On hyvä tulla veneen luovutuspaikkaan jo perjantai-iltana, sillä vuokra-aika päättyy 
lauantaina klo 9.00. Siivoamiseen ja tavaroiden pakkaamiseen menee helposti yksi ilta, ja 
tietysti pitää tyhjentää jää - ja baarikaappi sekä nauttia kanavaseikkailun päätösillallinen.   

 

Matkamme oli onnistunut yli odotustemme. Ilmat olivat suosineet ja veneen ohjailu 
kanavalla oli osoittautunut ennakoitua helpommaksi. Pyöräretket antoivat laajemman 
kuvan koko alueen kulttuurista sekä maisemista. Ja ennen kaikkea olimme saaneet viettää 
kahdeksan hengen porukallamme yhteistä kiireetöntä aikaa ja käydä antoisia keskusteluja 
menneestä ja tulevasta.  

 

Perheittemme 11 lasta olimme  jättäneet suosiolla kotiin, pienimmällekin oli löytynyt sopiva 
hoitopaikka viikon ajaksi.  Olemme tunteneet toisemme jo vuosikymmeniä, osalla meistä 
ystävyys on alkanut jo pulkkamäessä viisivuotiaina. Pitkäaikainen ystävyytemme oli varsin 
merkittävä tekijä rakentaessamme veneen rajallisiin tiloihin  seesteisen yhteisöllisyyden 
tunteen viikoksi. 

 

Intensiivinen viikko Canal du Nivernaisilla alkoi olla lopuillaan.  Venevuokraamo oli 
järjestänyt meille jälleen pikkubussin paluumatkaa varten - kuski ei paikallisen tavan 
mukaan osannut kuin ranskaa, mutta ei se matkantekoa haitannut.  270 kilometriä, kolme 
tuntia ja 400€. Olimme Charles de Gaullen lentokentällä seitsemän tuntia ennen koneen 
lähtöä.  Emme voineet arvata lentoja varatessamme, että kenttäkuljetuksemme sujuisi niin 
joutuisasti.  Onneksi Suomessa oli vielä valoisat yöt ja hiljainen liikenne ajellessamme 
kohti Jyväskylää ja kotejamme.  

 


