
Hammastunturin erämaa-alueella 

Luonnonpuistojen väliin jäänyt unhola. Jos siellä kuitenkin käyt,  
niin toiste sinne myöskin halajat. Erämaa vailla vertaa.  

Nirvajoen pohjoispuolella luonto hellii katsojaansa 

kesällä 
28.5.-5.6.2009 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Vaelluspäiväkirja 

I päivä 
Siinä missä hiekkatie vaihtuu kävelybaanaksi, aloitimme tämänkertaisen 
vaelluksen. Kotvasen kuluttua olimmekin jo Pahaojan museoalueella. Pahaojan 
rannassa on hyvin säilyneitä hirsirakennuksia ja niihin tutustui ihan mielellään. 
Ojan yli johtaa riippusilta â€¦ja hops ensimmäinen ylitys suoritettu. 
Perusteellisesti poljettua uraa oli helppo seurata. Matka kohti Ivalojoen kanjonia 
meni sujuvasti, mieli samalla arjen murheita karistaen. Kanjonin laelta sai 
hyvän käsityksen Ivalojoen massiivisuudesta. Polku jatkui rantaan, jossa 
astelimme riippubaanaa pitkin vastarannalle. Tästä pohjoiseen mentäessä ei 
sitten ennen asfalttitietä isoja jokia olekaan. Kultalan alue on idyllinen 
kokonaisuus. Sitä katsellessa voi tuntea kullankaivajien haahuilun ja ?. 
Majoitumme siistiin autiotupaan ja kohta olimmekin jo tirsamaassa. 

Pilvet rakoilivat ja tuuli hymisi hiljaa, kun tepastelimme hyvillä mielin 
Pietarlauttasen länsipuolta. Panimme tauolle, keittelimme saikkaa ja 
rentouduimme. Voi tätä elämän kauneutta!  Matka jatkui välillä kuivaa 
suoaluetta ylittäen ja pääosin kaunista erämaaylänköä tallustaen. LaVu -67 
-kämpän saavuttaaksemme oli edessä vielä mielenkiintoinen vesistön ylitys. 
Onneksi alue oli meille tuttu ennestään ja tiesimme että Ylimmäisen 
Appislompolan eteläkärjestä pääsee kohtuullisen hyvin yli. Vettä on reiteen, 
mutta lahukan virtaus on pieni ja pohja kova. Ylityksen jälkeen on pieni pätkä 
vetisempää rantaa, mutta sitten taas leppoisaa soraharjua. Kämppä näyttää aina 
yhtä pieneltä, mutta tarjoaa vaeltajille hyvän suojan. 

Välipäivä. Riekkojoen rantaan oli työlästä tarpoa, johtuen tiheästä pusikosta. 
Joen ylityskin piti suorittaa huolella. Riekkokämppä tarjoaa talvivaeltajalle 
hyvän suojan, mutta kesäkulkijalle alue on karua jänkhää. No, tulipahan käytyä. 
Paluu LAVu:lle ja toinen yö kämpässä. 

Pilvet rakoilivat entisestään. Suuntasimme Pikku Kaarreojalle kauniin 
Appisenpalon kautta. Uusiutuva puusto tekee alueesta ainutlaatuisen ja 
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omaperäisen. Appistunturi jäi vasemmalle, kun kuulin yhtäkkiä humahduksen. 
Samalla Jyrki huusi: KOTKA! Valtava lintu oli noussut myötätuuleen aivan 
lähellämme ja näytti sakkailevan pahasti puolelta toiselle. Eihän siinä ehtinyt 
kissaa sanomaan tai kameraa kunnolla kaivamaan (perssulat ja sivenkärjet 
kuitenkin sain filmille) kun tilanne oli jo ohi. Kokemus oli ikimuistoinen ja sitä 
muistellaan vieläkin. Pikkuvuomajärven pohjoisrannassa on pusikkoa joka 
kannattaa kiertää. Ohitimme Tissikivimoroston ja arvuuttelimme mistä nimi on 
peräisin. Ei näkynyt tissejä eikä edes naisia. Suojaisia yöpymispaikkoja on 
huonosti, mutta Irrapään itäpäässä on muutamia mäntyjä johon virittelimme 
louteen. Nautimme hiljaisuudesta jonka rikkoi vain ohilentävä joutsenpari. 

Aamu valkeni taas molemmissa silmissä. Patikoimme vaihtelevassa maastossa 
kohti Ã„ssävaaraa. Pidin tästä alueesta. Kapusimme Kolmasjärven 
pohjoispuolen vaaran laelle. Sieltä oli hyvät näkymät. Jatkoimme matkaa, 
jouduimme etsimään louteen paikkoja ja asetuimme lopulta Tunturi-Suivakon 
pohjoispuolelle. 

Välipäivä. Tunturi Suivakolle pääsi kapuamaan koillisrinnettä kohtalaisen 
helposti. Laelta on hyvät näkymät ja länsipuoleinen rinne on komeaa kalliota. 
Laskeuduimme Suivakkojärville ja vierailimme kämpällä. Se on siisti ja hienolla 
paikalla. Saikkatauon jälkeen palasimme takaisin louteelle.  

Aamusella poistuimme puistosta. Välillä oli komeaa männikköä ja välillä 
kosteampaa. Polku leveni ja poromiesten jälkiä alkoi näkyä maastossa. Pian 
olimmekin jo asfalttitiellä ja bussin kyydissä. 
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Tämä kertomus on osa kotisivuani www.avpmedia.fi  
Käy katsomassa mitä muuta sieltä löytyy.
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