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Koh Larnin saari -Pattayan kävijöiden päivähoitopaikka 

 

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 suun-

tasimme lähisaareen. Koh Larn sijaitsee reilun puolen tunnin lauttamatkan päässä Pattayan laivasata-

masta. Menimme lavataksilla keskustaan ja kävelimme noin 1 km satamaan. Siellä hyppäsimme lauttaan, 

joka kuljetti meidät 30 bathilla, eli vajaalla eurolla saarelle. 

 

 



 

Taustalla näkyy Pattayan keskusta. Ilmapallo kuuluu ”Believe or not”- keskukseen. Jossain vasemmalla Hil-

ton-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 ran-

nalle. 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 bat-

hilla. 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. Lu-

eskelimme, uimme, kävelimme, nautimme. Paikallinen kivennäisvesi oli suosikkijuomamme koko lomamme 

ajan. 

 



 

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

telut ja rantalomailun. Venäläiskaunokainen, joka otti itsestään selfiekuvia tämän ajan hitin, teleskooppi-

jatkeen, avulla, suostui kuvaamaan meidät ilman keppiä ja porkkanaa. Kaksi rantaa erottaa toisistaan 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 val-

miit palaamaan mantereelle. 



 

Näissä lautoissa oli osin jopa tiukka määräys pelastusliivien käytöstä. Lähdettäessä valvoja kiersi tarkis-

tamassa, 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 matkamme käy, jo toisen kerran… 

 

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

ren toiselle puolelle Tawaen Beachille, jota emme ole vielä nähneet. Niinpä toteutimme tämän suunnitel-

man 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 tuli vastaan kym-

menet vesiskootterit, joissa kaikissa oli paikallinen kuski ja edessä istuva, 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 pala-

simme 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 tai-

vaallisen 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. 


