
Lautalla Koh Larnin saarelle 

Koska rantalomiin kuuluvat hyvät rannat, oli niitä pakko alkaa etsiä. Jomtien Beachin ranta 

on kilometrien mittainen, kohtuullisen karkeahiekkainen kävelybaana. Vesi ei ole kristallin 

kirkasta ja rannalla on hankala kävellä. Se on täytetty aurinkotuoleilla vesirajaan saakka 

niin, että etenkin aamulla kulkeminen hiekalla on hankalaa. Hiekan koostumus on niin 

rakeinen, että se painuu jalkojen alla ja kävely viettävällä rannalla ei ole herkkua 

polvinivelille. Vaikka vaelsimme silläkin rannalla useita kertoja, jokin siitä puuttui. Siksi 

suuntasimme lähisaareen. Koh Larn sijaitsee reilun puolen tunnin lauttamatkan päässä 

Pattayan laivasatamasta. Menimme lavataksilla keskustaan ja kävelimme noin 1 km satamaan. 

Siellä hyppäsimme lauttaan, joka kuljetti meidät 30 bathilla saarelle. 

 



 

Taustalla näkyy Pattayan keskusta. Ilmapallon kuuluu ”Believe or not”- keskukseen. Jossain 

vasemmalla Hilton-hotelli, jonka yhteydessä sijaitsee kuulemma maailman suurin meren 

rannassa sijaitseva ostosparatiisi Center. 

 

Koh Larnin satamasta oli 500 m kävely aukiolle, josta lavataksit kuljettivat matkaajat 

haluamalleen rannalle. Poijaat ajoivat vauhdilla, sillä aika on heille rahaa. Utelimme 

suhareilta parasta rantaa ja uskoimme kuulemaamme. Myöhemmin kävi ilmi, että mikä on 

hyvä toiselle ei välttämättä sovi kolmannelle. Pääsimme kuitenkin kiinni haluamaamme tuolla 

pienellä saarelle, jonka keskellä kohoaa mukavan kokoinen kukkula. Aistimukset alkoivat. 



 

 

Vältimme astumasta ensimmäisten rantatuolikauppiaiden miinaan varata ikävän näköiset 

tuolit 100 bathilla. Vähän eteenpäin, laadukkaammat tuolit ja puolitettu hinta. 

Markkinatalous toimii niin, että jokainen saa määritellä hintansa ja asiakas mitä ostaa. Me 

löysimme kivat paikat vaikka väkeä olikin aivan liikaa. Lueskelimme, uimme, kävelimme, 

nautimme. 



 

Olihan sitä pakko myös tehdä tutustumiskävelyjä lähimaastoon. Taustalla ranta, josta 

aloitimme varpaistelut ja rantalomailun. Venäläiskaunokainen, joka otti itsestään selfiekuvia 

tämän ajan hitin teleskooppijatkeen avulla, suostui kuvaamaan meidät ilman keppiä ja 

porkkanaa. Kaksi rantaa erottaa toisistaa pieni kukkula, jonka päälle on rakennettu 

huvimaja. 



 

 

Sen verran oli hikoiltu ja kävelty, että paikalliset birret maistuivat jopa ihanille sisaruksille. 

Olette te ihan hyviä matkakumppaneita! Malja alasaarelaisille! 



 

Käytyämme hyväksi havaitsemassa läheisen Thien Beachin palasimme lavataksilla satamaan 

ja olimme valmiit palaamaan mantereelle. 

 

Näissä lautoissa oli osin jopa tiukka määräys pelastusliivien käytöstä. Lähteissä valvoja 

kiersi tarkistamassa, että jokainen noudatti sitä. Hyvä niin, sillä 200 matkustajan 

sullominen tuollaiseen purkkiin voi olla kovassa tuulessa melkoista harakirihommaa. Onneksi 

noin päivinä tuuli lähinnä helli matkaajia. 

  



Koh Larnille taas matkamme käy 

Oli taas tullut aika lähteä rannoille. Olimme saaneet selville, että klo 9 lähtevä lautta menisi 

suoraan saaren toiselle puolelle Tawaen Beachille, jota emme ole vielä nähneet. Niinpä 

toteutimme tämän suunnitelman ja matkasimme Koh Larnille jälleen lautalla. Meitä kohtasi 

mielenkiintoinen näky. 

 

 

Ranta oli erinomainen hienohiekkainen ranta, jossa oli todella ihana varpaistella. Mutta 

mutta… Kiinalaiset (?) olivat päättäneet, että heidän pikaveneensä tulevat juuri tuonne, sillä 

siellä on turkoosin sininen kirkas vesi täydentämässä upeaa kokonaisuutta. Kokemuksemme 

oli lähinnä hirveä: Jo lauttaa tulivat vastan kymmenet vesiskootterit, joissa kaikissa oli 

paikallinen kuski ja edessä istuvat, pelosta kirkuva kiinalainen. Ranta oli niin täynnä väkeä, 

että sai väistellä, jottei tallonut kiinalaisia. Onhan heitä paljon, muutenkin! 



 

En tiedä kuka on keksinyt, että rantakuvat pitää ottaa keimaillen, huivia pään päällä 

liehuttaen, hyppien taidokkaan lopputuloksen toivossa. En tiedä sitäkään, miksi jokaisen 

täytyy iloita niin suurella äänellä. Ranta oli kakofonian mekka. Kävelimme bensan katkuisen 

sinällään ihanan rannan toiseen päähän ja palasimme kauppakujien kautta pikaisesti 

kiinalaisia väistellen. Heitä oli aikuisten oikeasti aivan hirveesti, joka paikassa! Etsimme 

pikaisesti lavataksin ja siirryimme mutkan kautta Thien Beachille, jonka olimme edellisellä 

kerralla hyväksi havainneet. 

 

 



Oli sielläkin muutama vesiskootteri, mutta niille ei onneksi löytynyt asiakkaita. Muutenkin 

paikka oli taivaallisen rauhallinen äskeisen kokemuksen jälkeen. 

 

 

Thien Beachiä voi suositella jokaiselle Koh Larnin kävijälle. Siellä pääsi kokemaan miltä 

rantalomailu tuntuu! Se oli esimakua sille, mitä tuleman pitää. 

 

 



Päivä Koh Sametilla

Yksi maailmanmatkailumme ehdottomista 

tavoitteista on varpaistelu eli kävely 

vaalealla, hienohiekkaisella rannalla. 

Olimme saaneet siitä esimakua parina 

päivänä Koh Larnin saarella, jossa 

tuollaisia rantoja oli. Hyvähiekkaisella ja 

kirkasvetisellä Tawaen Beachillä tosin oli 

väkeä niin paljon, että yhden 

väistelykävelyn jälkeen siirryimme sinne 

rauhallisemmalle Thien Beachille ja 

nautimme. Huhupuheiden ja 

matkaoppaiden perusteella Koh Samet 

olisi yksi unelmarannoistamme. Pakkohan se 

olisi kokea. 

 

Olimme edellisenä päivänä varanneet 

taksikujletuksen 1100 bathilla (vajaat 30 

eu) Ban Phen lauttasatamaan reilun 80 km 

päähän. Auto odotti meitä Condomme 

edessä täsmälleen sovitusti klo 7. 

Vauhdikas matka sujui reilussa tunnissa. 

Jossain vaiheessa peräpenkin johtokunta 

huomasi, että farmarin takatilassa oli 

kuskin koira lähtenyt isännän kaveriksi 

pitkälle matkalle. Kuski vei meidät 

sovittuun paikkaan ja opasti vielä oikean 

lautan etsimisessä. Hän oli sanonut, että 

se lähtee klo 8.30, mutta todellisuudessa 

50 bathia/nenä maksanut kuljetus lähtikin 

vasta klo 9.30. Meillä oli hyvää aikaa juoda 

cappuccinot, Late tosin tietysti lattea. 

 

Kymmeniä vuosia uskollisesti samaa reittiä 

seilannut paatti vei meidät puolessa 

tunnissa samettisen pehmeiden rantojen 

ääreen. 
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Na Dan Pierin satamassa meitä oli vastassa saaren eräänlainen symboli, tuhti neitokainen, 

jonka jokainen saarella vieraillut varmasti muistaa. Hän piti järjestystä terminaaliputken 

päässä onnistuneesti. 

 

 

 

 



 

Kuvasta voi päätellä, että selfiet ovat Koh Samuin hengettären keksimiä vitsauksia. 

 

Kävelimme satamasta vajaan kilometrin päässä sijaitsevalle hienohiekkaiselle rannalle, joka 

täytti lopulta matkailijoiden tavoitteet miltei täydellisesti. Oli niin hikiki. Varpaistelu saattoi 

alkaa. Yes! 

 

 

Lähdimme oitis vaeltamaan kauemmaksi kohti hiljaisempaa rantaa. Välillä ohitimme saaren 

oikeat symbolit eli vedenneidon ja pillipiiparin. 



 

 

Reilun km päässä se oli! Vuokrasimme 55 bathilla tuolit ja aloimme elää unelmaamme. Hiekka oli 

hiesumaisen pehmeää, ihanaa varpaistelumaastoa. Sää oli parasta A-ryhmää, joten eikun 

naattimaan. 



 

Elää nyt tällaista elämää! Veikkaan, että tuollaiseen kyllästyisi äkkiä  Teimme välillä 

kävelyretkiä. Hienohiekkaista rantaa riitti, sää helli ja väkeä oli sopivasti. Poikkeuksena 

tähänastisesta emme kuulleet itänaapurimme kieltä vaan se oli vaihtunut pohjoismaiseksi. 

Etenkin ruotsi piti pintansa. Aasialaiset massatkin järjestivät kokoontumisajonsa toisella 

rannalla, joten noiden käsittämättömän äänekkäiden turistien sinänsä riemukas elo ei päässyt 

häiritsemään. Hitsi, kun oli mukavaa! 



 

Onnen hetkiä Koh Samuilla. Tätä tulimme hakemaan! 

Muutama tunti paratiisissa sujui liiankin nopeasti. Maissilounaan jälkeen oli pakko maistaa 

ohukaisia, joiden sisään oli piilotettu kananmuna, juustoa ja vähän kookosmaitoa makeutta 

antamaan. Maistui meillekin! 



 

Tämä päivä oli reissumme parasta A-ryhmää. Sen innoittamana vahvistui käsityksemme, että 

vietämme seuraavan viikon noilla kulmilla. Varasimmekin majoituksen Rayong Marriot –

hotellista ja päätimme jättää siirtymän huoneistosta toiseen View Talay 7:ssä väliin. Onneksi 

se oli mahdollista, sillä meille Marjatan kanssa paikallaan olo lomareissulla on vähän haastavaa. 

Vai mitä rakas?  

Mielemme tuli entistä paremmaksi, kun Maisa ja Latekin olivat onnellisia päivästä. Nuo yli 20 

vuotta Pattayalla reissanneet toisen maan kansalaiset olivat olleet viimeksi Koh Samuilla vuosia 

sitten. Nyt heillekin selvisi, miten tuo satumainen saari saavutetaan helposti ja aika 

edullisestikin. Aikovat kuulemma haastaa tyttärensä sinne, kun tulevat seuraavan kerran 

kyläilemään. Ymmärrän kyllä! 

Kävelimme takaisin lauttasatamaan niin, että pääsimme lähtemään klo 16 lautalla. Se lähti 

yllättäen eri paikasta mihin tulimme, mutta onneksi kysyvä lautan löysi. Olimme yrittäneet 

soitella taksikuskillemme, että tulisi hakemaan meidät, mutta ei vastannut hän. Oli varmaan 

todennut, että hinta ja laatu eivät kohdanneet, vaikka annoimmekin kunnon tipin  

Onneksi satamassa oli vaihtoehtotakseja odottamassa. Pääsimme sopimukseen hinnasta ja 

taksi tuli hakemaan meidät muutaman minuutin kuluttua. Kaverilla ei tosin ollut kovin paljoa 

hajua siitä, mihin olemme menossa, mutta lupasimme opastaa. Yksi parin kilometrin harha-

askel tuli moottoritiellä, mutta muuten kaikki meni hienosti. Matka kesti tosin ruuhkista ja 

inhimillisestä ajotavasta johtuen puoli tuntia kauemmin kuin mennessä, mutta me olimme 

lomalla. Kunnon tippi sai kuskin pokkuroimaan kiitollisena. Ymmärtäähän sen, sillä ei raha kasva 

puussa, etenkään Thaimaassa. Tämä oli hyvä päivä!  

 


