
Hammastunturin erämaa-alueella 

Täysi erämaa keskellä Lappia! Tällaisesta en osannut uneksiakaan.  
Ei kämppiä ja juuri siksi alue tuntuukin oikealta erämaalta. 

Aittajärvi Hammastunturilta kiikaroituna 

syksyllä 
26.8-2.9.2002 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Vaelluspäiväkirja 

I päivä 

Maasto on riittävän vaihtelevaa ja biotooppi monimuotoista. Hyvä kartta on 
ehdoton, koska mm. rinnesuot ovat aina yhtä ikäviä. Suosittelen aluetta luonnon 
puhtautta arvostaville sekä niille, jotka haluavat kulkea rauhassa ja tutustua 
moninaiseen luontoon. 

Seikkailu alkoi tunnin bussimatkalla Ivalosta, Inarin kautta, Menesjärvelle. 
Rinkka, 20 kg, heitettiin selkään Vaatimen Seisomapään kohdilla, josta lähti 
hyvä metsätie kaakkoon. 5 km:n päästä olimmekin jo Sompiojärven 
pohjoispäässä, mistä suuntasimme Sompion kämpälle. Kämppä oli pieni ja 
päätimme virittää louteen tasaiselle rantatöyräälle. Illalla paistoimme parit 
makkarat oikealla nuotiolla. Muutama sääski kävi tervehtimässä, mutta partio 
taisi olla vain ohikulkumatkalla.  

II päivä 

Kello soi taas perinteisesti seitsemältä. Leirin purku, aamupalat, pesut & pisut 
mukaan lukien reilun tunnin kuluttua oltiin taas taipaleella. Erämaa-alueen 
rajaa, vaaran rinnettä oli helppo tassutella etelään. Eteemme tuli hieno koski, 
jossa piti tietysti pitää saikkatauko. Aurinko lämmitti ja raikas purovesi solisi. 
Kyllä kannatti taas raahautua etelän kiireestä tänne kairan rauhaan. 
Tunturisuivakot pääsi kiertämään hyvin itäpuolelta, kun seurasi poropolkuja. 
Nummimaisemaa alas-ylös-alas kavutessamme löysimme vihdoin kohtalaisen 
leiripaikan Rahpesoaivin itäpuolella olevan lammen rannalta. Rannassa oli 
tasainen hiekka-alusta, mutta louteen tukipuita sitäkin vähemmän. Lammessa 
oli hyvä vesi. Lämmin ilma herätti sääsket, joita oli jonkin verran.  
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III päivä 

Aamulla heräsimme ihmeelliseen lorisevaan ääneen. Nousimme varovasti ja 
pääsimme todistamaan uskomattoman hienoa hetkeä. Parikymmentä poroa oli 
lammessa aamupesulla. Yksi iso sarvipää nousi vedestä aivan edestämme. Vesi 
valui turkista ja sarvista, kun poro nousi katsomaan meitä. Aamuaurinko värjäsi 
taivaan epätodellisen lilaksi ja aamusumu leijui vielä hetken kapeana juovana 
ilmassa. Nappasin videokameran ja ikuistin hetken, jota tuijotimme 
lumoutuneena puolisen tuntia. Kamat kantoon ja taipale jatkui Appistunturille, 
jonne oli helppo nousta koillisesta. Ennen nousua kaasutimme saikkaa tunan 
koillispuolella lampien rannalla. Jätimme rinkat rinteeseen. Merkkasimme 
GPS:llä paikan ja taapersimme Appisen tasaiselle laelle. 

Appisen laelta avautuu koko komeus 

Maisemat kruunasivat nousun. Keli oli taas loistava ja näkyvyyttä riittävästi. Eri 
korkeudella olevat lammet toivat maisemakuvaan poikkeavan säväyksen. Ikäviä 
sivistyksen jälkiä oli laella siellä täällä. Ei ummarra?? Sitten laskeuduimme alas 
rinkoille ja suuntasimme kompassilla suurin piirtein Appisjärven pohjoisrantaan. 
Väli oli paikoin ikävää.  
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Sitten tulimme Appisenpalolle ja maasto muuttui paljon tasaisemmaksi. 
Parempi reitti tunturilta voisi olla suoraan Pistoolivaaralle, josta Appisenpalolle.  

Appisenpalon karuus näkyy maastossa edelleen  

Hiukan ennen Ylimmäistä Appislompoloa löysimme todnäk sodanaikaisia 
väijypesäkkeitä. Saavuimme LaVu-67 kämpälle, jossa pidimme ruokatauon ja 
nautimme auringonpaisteesta. Saimme Aapelilta vihiä, että järven 
lounaispuolella on hieno paikka lammen rannalla. No, sinnehän sitä sitten piti 
päästä ja komiaahan siellä oli. Lammen vesi oli vaan alhaalla ja peseytyminen 
oli hankalaa. Illalla näimme hienoa ukkosen ilotulitusta Hammastunturilla päin. 
Salama löi pilvestä pilveen ja välillä maahankin. Taustalla möllötti 
kummituskuu. Sain onneksi otoksen videolle. Hienoo! Yöllä pakasti ja keli 
kirkastui.  
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IV päivä 

Ylimmäisen Appislompolon eteläpuolelta pääsi hyvin puron yli. Syksy oli taas 
kuiva ja vettä oli n. 30 cm. Seuraava osuus oli vaihtelevaa. Paikoin RiSu:a 
(rinnesuo) ja paikoin ryteikköä. Hentun Matin järvi jäi oikealle, kun kapusimme 
Kulvakkopäille. Vaikka emme olleet korkealla, niin näkymät olivat taas oikein 
mukavat. Oivallinen leiripaikka löytyi Isomman Haukikulvakon länsipuolelta, 
jonne pääsee parhaiten luoteesta. Tulia on turha viritellä, koska polttopuuta on 
niukalti, mutta näkymät rantatöyräältä ovat ainakin meidän mittapuun mukaan 
miellyttävät mm. Haukkapäille. Setä Beniä ja Sinisen nauhan pöperöitä 
sulatellessa kuunneltiin paikallista radiokanavaa. Vaikkei saamen melodisesta 
kielestä paljoa korviin tarttunutkaan, niin se loi hektisen erämaatunnelman.  

Vesiä keitellessä ja naapurileiriä ihmetellessä meni tämä ilta 
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V päivä 

Aamuyöstä kävi tuulemaan. Pyöräytimme louetta 180 astetta ja jatkoimme unia. 
Aamulla taivas olikin pilvessä ja starttasimme ripeästi. Littiäpään rinnettä 
kavutessamme alkoi tihuttamaan vettä. Sitä jatkuikin sitten vaihtelevasti koko 
päivän. Ylitimme Kulpakkojoen ja jatkoimme polkua Pänniordon juurella. 
Tunturi kaartui oikealle, mutta me jatkoimme pohjoiseen, ensin ylitettyämme 
joen uudelleen. Leiriydyimme vesisateessa Siulajängälle Kulvakkojoen rantaan. 
Väsytti, nälätti, paleli ja rillit oli huurussa. Vaan ei auta. Loue piti saattaa 
pystyyn. Rinkat lensi sateensuojaan, kun lähdimme puuntekoon. Nyt piti tehdä 
tulet, kun keli oli kolea ja 100 %:sti kostea. Onneksi löysimme 
metsänhoidollisesti hyväksyttävää, korkealuokkaista puutavaraa reilusti. 
Virittelimme tulet ja täytimme vesikiulut. Vielä keittosalko ja pakki tulille. Kun 
oli saatu kuksalliset saikkaa ja loue lämpeni, niin mieli koheni heti satasella. Tuli 
taivaallinen olo, kun oli rypenyt koko päivän ja nyt sai kamat kuivaksi. Hetkeä 
juhlistettiin perinteisesti keskinotkealla siivulla, tällä kertaa Terva Jellonalla. Ilta 
hämärtyi ja sade oli herkässä. Nyt tuntui siltä, että arjen murheita ei ole 
ollenkaan. Nuotio lämmitti kahta kaverusta hiljaisessa erämaassa, jossa kuului 
vain silloin tällöin peräkehrääjän onnellinen parahdus ja naurunpyrskäys.  

2002_Hammastunturi www.avpmedia.fi sivu !6

http://www.avpmedia.fi


VI päivä 

Aamulla oli harmaata, mutta päätimme käydä Hammastunturilla. Nousu 
pohjoisrinnettä oli jyrkkä, mutta hyväpohjainen. Huippu oli pilvessä, totta kai. 
Tuuli tuiversi ja kylmä kalvoi. Odottelimme tovin ja söimme eväitä. Kellon 
barometri ei näyttänyt paranevaa, joten lähdimme laskeutumaan sumussa alas. 
Näkyvyys n. 100 m kävelimme vajaan tunnin, kun.. mitä hittoa! Ollaan taas 
huipulla?? Keksitauko.. pähkäilyä.. kartanlukua ja uusi yritys huipulta alas. Jo 
nyt on kumma jos täältä ei pääse pois. Kas kun ei viikatemies vielä leijaile 
sumussa vastaan. Kompassisuunta ja menoksi. No joo. Niinpä tietysti. Kompassi 
ja GPS:n kompassi näytti mitä sattuu. Meni vanhat vipuun, kun eivät 
muistaneet, että kallioperässä voipi olla rautaa. Eli siis kompassit taskuun ja 
yhteistuumin 1:20 000 kartalla alas. Olihan se jännää huomata puolen tunnin 
kuluttua, kun tultiin pilven alapuolelle, että missä sitä oikein ollaan, heh. Ei 
mennyt pieleen pahastikaan, vain noin 300 metriä, kun laskeuduttiin 
Pänniordon loivaa koillisrinnettä. 280 metrin käyrää olikin sitten helppo kulkea 
länteen leirille päin. Matkalla näki kaikenlaista mm. Hammastunturin paskaisen 
kämpän! 
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VII päivä 

Keli parani taas hiukan. Savotat selkään ja kohti tuntematonta. Kiersimme 
Aittajärven kaakkoispuolelta, jonka rannalla oli paljon hyviä leiripaikkoja 
hiekalla. Eteemme avautui valtava Pännijavri. Tulimme Kirakkajoen suulle. 
Vettä alkoi taas sataa ja etsimme sateensuojaa saikan keittoon. Pari lukittua 
kämppää kökötti edessämme ja me vain seisoimme hölmöinä sateessa. Olisihan 
se kiva, jos tälläkin alueella olisi vaikka yleinen laavu, kun alue on muuten niin 
hienoa. No, käytimme saunan kuistia hyväksi ja kaasuttelimme vedet siinä. 
Sitten rämmimme Kirakkajoen etelärantaa 3 km, kunnes maasto muuttui 
kuivemmaksi. Otimme kompassisuunnan Ahvenjärvelle, jonka rannalla 
kiemurtelikin hyvä polku Rautujärvelle. Tuvalla oli pari kaverusta vasta 
aloittamassa päivän taivalta, joka taisi olla vielä yli 15 km. Käsittämätöntä?! 
Lämmitimme kaminaa perinteisesti sen kuuluisan viimeisen pesällisen liikaa ja 
hikoilimme koko yön. 

Rautujärven siisti peruskämppä 
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VIII päivä 

Meindlit itään ja Pasaslompola myötäpäivään kiertäen. Maasto muuten OK, 
mutta käyrä on aika rajua. Taksi haki tien päästä Pasaslompolan koillispuolelta 
(=lyhyempi kuin lompolan eteläisempi reitti). Kiitos Hämäläiselle miellyttävästä 
VW-kyydistä. Rinkka painoi enää n. 13 kg. Reissu oli taas uskomattoman hieno. 
Alueella on hyvä liikkua, kun selvittää maaston ennakkoon. Tulimme maastosta 
pois vuorokautta suunniteltua aikaisemmin, koska alueelle luvattiin myrskyä. 
Varoitus pitikin täysin paikkansa.  

Tämä kertomus on osa kotisivuani www.avpmedia.fi  
Käy katsomassa mitä muuta sieltä löytyy.
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