
TIEDOTE	  27.2.2014,	  julkaisuvapaa	  	  
	  
Avovesiuimari	  Tuomas	  Kaarion	  Cookinsalmen	  yliuinti	  jäi	  kesken	  
	  
Yliuinnin	  kulku	  
	  
Lohjalainen	  avovesiuimari	  Tuomas	  Kaario	  lähti	  uimaan	  Cookinsalmen	  yli	  tiistaina	  24.2.	  
aamupäivällä	  klo	  11.15	  Uuden-‐Seelannin	  aikaa	  parin	  päivän	  säiden	  odottelun	  jälkeen.	  Lähtö	  
tapahtui	  kohtalaisessa	  aallokossa	  Pohjoissaarelta.	  Tuulen	  nopeus	  oli	  koko	  uinnin	  ajan	  5-‐8	  
m/s,	  ja	  meriveden	  lämpötila	  vaihteli	  16-‐19°	  C	  välillä.	  Alun	  uintia	  avitti	  myötävirta,	  ja	  kahdessa	  
tunnissa	  uintimatkaa	  oli	  kertynyt	  8	  kilometriä.	  Alkupuolella	  myötäaallokko	  ja	  salmen	  
puolivälin	  jälkeen	  kova	  sivuaallokko	  aiheuttivat	  uintiin	  ongelmia.	  Aallot	  olivat	  n.	  2-‐3	  metrisiä.	  
Kuuden	  kilometrin	  päästä	  maalista	  eli	  Eteläsaaren	  rannasta	  Tuomas	  ui	  laskuvettä	  vastaan	  
paikallaan	  yli	  tunnin	  kovassa	  aallokossa,	  mikä	  uimarin	  mukaan	  “imi	  mehut”.	  Vuoroveden	  
takia	  perille	  pääsyyn	  olisi	  kulunut	  vielä	  vähintään	  kolme	  tuntia	  .	  “Se	  oli	  tällä	  kertaa	  liikaa	  
suomipojalle.	  Krampit	  iskivät	  jalkoihin,	  kymmenen	  meduusaa	  pistivät	  kivuliaasti,	  päätin	  
lopettaa.”	  Uitu	  matka	  oli	  n.	  20	  km	  ja	  uintiaika	  6	  t.	  30	  min.	  (vir.	  tiedot	  tulevat	  myöhemmin)	  

Cookinsalmen	  olosuhteet	  

Turvaveneen	  kapteeni,	  uusiseelantilainen	  uintilegenda	  Philip	  Rush	  kuvasi	  vallinneita	  
olosuhteita	  Tuomaksen	  noustua	  veneeseen:	  “Sea	  started	  building	  	  walls…”	  Toinen	  paikallinen	  
uimari,	  joka	  oli	  odottanut	  sopivaa	  uintisäätä	  helmikuun	  alusta	  saakka,	  ei	  lähtenyt	  yrittämään	  
ylitystä	  ko.	  päivänä.	  Tuomaksen	  “uinti-‐ikkuna”	  oli	  viisi	  päivää,	  ja	  tiistai	  ja	  keskiviikko	  
näyttivät	  ainoilta	  ylitykseen	  mahdollisilta	  päiviltä.	  Kapteenin	  mukaan	  tiistai	  oli	  vuorovesien	  
suhteen	  otollisempi	  päivä.	  	  	  

Cookinsalmen	  maratonuinti	  

Cookinsalmi	  on	  yksi	  maailman	  vaikeimmista	  ja	  vaarallisimmista	  uimareiden	  maraton-‐
matkoista.	  Veden	  lämpötila	  salmessa	  on	  14-‐19	  °C.	  Uimari	  voi	  kohdata	  vajaan	  30	  
uintikilometrin	  aikana	  kovia	  virtauksia,	  äkkinäisiä	  säätilan	  muutoksia,	  myrkkymeduusoja	  ja	  
valkohaita.	  Vain	  73	  uimaria	  on	  ylittänyt	  salmen	  vuodesta	  1962	  lähtien.	  Uinti	  suoritetaan	  	  	  
Maratonuintiliiton	  sääntöjen	  mukaan	  ilman	  märkäpukua.	  

Kohti	  Suomenlahtea	  

Tuomaksen	  seuraava	  maratonuinti	  on	  Suomenlahden	  yliuinti	  heinä-‐elokuussa	  2014.	  Uusi	  
yhteistyökumppani	  Meriturva	  tarjoaa	  kevään	  harjoittelukaudelle	  loistavat	  olosuhteet.	  Tuuli-‐	  
ja	  aaltogeneraattorilla	  varustetussa	  altaassa	  voidaan	  simuloida	  kovaa	  merenkäyntiä,	  ja	  
uintitekniikka-‐	  ja	  kestävyystreeni	  saavat	  täten	  uutta	  potkua.	  	  	  	  

Lisätiedot:	  http://www.uimallayli.fi	  https://www.facebook.com/Uimallayli	  
https://twitter.com/Uimallayli	  


