
Hammastunturin erämaa-alueella 

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

Vaaralle kapuaminen palkitaan mykistävin maisemin 

kesällä 
29.5.-6.6.2014 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Vaelluspäiväkirja 

I päivä 

Aurinko paistoi kuumottavasti, kun jalkauduttiin autosta lähtöpaikalla 
Juntinojan Poroerotuksen kohdalla. Kavuttiin Poroerotuksen pohjoispuolta 
polulla. Pysäytin noin 5. min kävelyn jälkeen Markuksen ja sanoin: Kuuntele! 
Eikö kuulukkin mitään. Hienoa. Tarrattiin tukevammin taipaleeseen ja 
suunnattiin kohti Kynsileikkaamankurua. Varmalla vihillä siellä pitää joku 
Haukka majaa. Totuus valkeni, kun saavuttiin paikalle. Siellä elää pesäänsä 
ahnaasti puolustava Piekanapari. Nytpä on sekin nähty, niin ja kuultu. 
Pakkokuvien jälkeen tepasteltiin kurun reunaa lounaaseen. Vähän ennen 

poroaitaa oli Sinirinta laulelemassa koivussa. Nyt siitä saikin jo kuvaavan kuvan. 
Poroaidan ylityksen jälkeen tarjosi Hammaskaira ensijekkunsa suunnistajalle. 
Samannäköinen maisema on juurikin samannäköinen kuin se toinen sama. 
Pummi mieheen ja kilometrejä lisää. Taivutin meidät noin kilometri liian 
aikaisin lammenrantaan. Hä!! Muoto ei täsmää karttaan. Tovin tuumailun 
jälkeen löyti kartasta vastaus: Kaskajärvi. OK ja pidot paranee. Nyt 
suoriuduttiinkin jo suoraan Taimenjärven AT:lle. Päivän saldo 14 km. 
Siisti ja hyväkuntoinen kämppä sekä ilta- että aamuauringossa. 
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II päivä 

Kenkiä heti kastelematta kiivettiin korkeimmalle kohdalle kämpältä pohjoiseen 
kohti aidan vieressä olevaa lampea. Aidan ali vai oliko se yli ja nenä kohti 
Kollumeja. Tunturin päälle pääsee hiettä. Nousu lännestä kestää vain 5 min ja 
maisemat ovat vähintäänkin palkitsevia Pohjoisen suuntaan ja siitä koilliseen 
noin 360 astetta. Laella pieni duumaushetki ja eteenpäin rinnettä alas pohjoista 
kohti. Aurinko lisäsi hiiliä kattilaansa. Tukarissa oli vesi vieressä. Nelisilmäinen 
lähde rinteessä. Kirkasta, maittavaa ja riittoisaa.  

Markus yllätti uudella MAC III:lla 

Kolmannen veroluokan MAC, MAC 3.1, LOUE MAC Vol.3. Anyway tulokas 
otettiin mieluusti vastaan vaikka taustat kuultuani totesi olleeni linkkien 
ulkopuolella aika kauan, piilossa, siimeksessä, vedätyksen kohteena. Pohjoisempi 
Paleltumajärvi (312.7)) 12km 
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III päivä 

Paleltumapään ylitys onnistui kompassisuunnalla. Maasto kohosi ja lopulta laski 
niin tasaisesti, että jos vain olisi jutustellut, niin taas olisi Hammaskaira 
jekuttanut. Paleltumapuron ylityksen jälkeen oli Kantaselkä maastoltaan yhtä 
ajatustavaativaa. Saman kokoisia mäntyjä ja kuusia samanlaisessa maastossa 
samoilla etäisyyksillä. Aivan loistavaa Yösuunnistusmaastoa. Kartalle pääsee 
vasta Inarissa. Riekkojoen ylityksen jälkeen muutti maastokin helpommin 
tulkittavaksi metsäiseksi ja tutuksikin. Koukkaus vuoden 2002 tukariin 
Ylimmäisen Appislompolon länsipuoliselle pikkulammelle. Kyllä! Ei oltu enää 
siellä. Hyvin oli jäljet peitetty. LAVULLA tavattiin ensimmäinen kulkija ja 
viimeinen. Hän oli matkalla Appistunturin länsipuolelle. Toivotimme turvallista 
matkaa ja valmisteltiin yökuntiin ryhtymistä. 14 km. 

IV päivä 

Sadetta….satoi...sateli...ripsi...SATAA. Hyvä keli huoltaa varusteita ja kerätä 
voimia. Pienien poutahetkien välillä tehtiin täsmälenkkejä lähimaastossa. 
Edellisen kerran tuli vietettyä LAVULLA yötä täsmälleen 7v. aiemmin. 
Päiväkirjat oli vielä tallessa ja niistä tämäkin on luettavissa. 
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V päivä 
Pitkä taival tiedossa. Rettiä oli tuumaillut jo edellisenä päivänä ja todennut sen 
toteutettavaksi. Ei puronylityksiä eikä pummausmahdollisuuksia. Sanottiin 
Lavulle: Heipähei vanha veikko, Pian nähdään ja sitten kohti pohjoista. Suun- 
tailin Appisjoen mukaisesti kohti Appisjärven eteläpäätä. Noh.. Siellä oli joku 
loukku ja sitä tutkittiin. Laho, pyytää, muttei pidä saalista. Kappas joki onkin 
matala tällä kohtaa. Crocsille nouse ja joen yli. Säästettiin heti noin 1km mat- 
kassa. Mieli koheni, kun sai jalatkin puhtaiksi ja reittiä lyhyemmäksi. Oiko- 
mallahan pääsee pisteen A ja B puoliväliin. Joen ylityksen jälkeen jatkuikin 
matka lupsakkaasti tunturikoivikossa Kiertusjärven länsipuolelta Kirvamapään 
pohjoispuoliseen rotkoon. Sekin oli helppo kävellä. Taisi olla jonkin sortin 
vedenjakaja, kun mennessä kulki vesi vastaan, laella se arpoi suuntaa ja jatkoi 
toiseen suuntaan alamäkeen. Lähteitäkin oli muutamia. Tässä kohtaa lisää 

kirjoittaja huomautuksen siitä, että juomapulloa ei ole vielä tällä vaelluksella 
tavinnut. Juoksevaa vettä on ollut mukavasti ja edullisesti tarjolla. Hyvänä 
esimerkkinä oli Kulvakkojoenmutka, missä pidettiin Paku- ritauko. Siitä 
aukenikin maittava maisema maaseutuun etelän suuntaan. Jäkäläpään 
kaakkoispuolisen vaaran kohdalta pieni suunnanmuutos kohti Risupäiden 
kattilanpohjaa. Idyllinen paikka löytyi, mutta lammet oli kuivia ja rannat 
mutaisia. Vesi oli kaukana. Onneksi löytyi pieni purontapainen minne 
kuivumassa oleva lampi puski liristen vesivarantojaan. Kattilanmentäväreikä 
noin 20 cm korkeassa putouksessa. Riittävä! 16 km. 
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VI päivä 

Matka kohti Hammastunturin massiivia meni vähän etelän kautta. Lievakka- 
joelle kuitenkin päästiin täysissä voimissa valmiina joen ylitykseen ja Pakurin 
juontiin. Joen yli loikalla horjumatta. Olipahan pahuksen mukavaa köllätellä 
auringossa muurahaisia selällä tunnustellen. Tuntihan siinä vierähti, muttei 
turhaan.Kulvakkojoen ylityksen jälkeen yritettiin tähystään vuoden 2002 
tukaria. Helle hautoi yläkertaa ja esti hissin kulun ylös saakka. Ei löydetty 
tukaria, mutta muuta tuttua ruosteen pinnoittamaa materiaali olikin sitten vielä 
jäljellä. Laitoin kellooni Hammastunturinkämpän korkeuden ja suunnattiin 
kohti kaakkoa.  

Talven jäljiltä kuivuneet notkolämpäreet värittivät kivasti maisemaa 

Kämppä löytyi humisevan  harvan männikön seasta helposti. Miten tätä pystyy 
pummaamaan. Helposti! Kämpällä ihasteltiin siellä tehtyä remonttia ja 
täydennettiin vähän varusteita. Tuumaustovin jälkeen tehtiin päätös jatkaa 
matkaa vielä jokunen huikonen. Hammasjokea seuraten kohti kaakkoa. Rinkka 
painoi, aurinkokin paahtoi, maassa olevat risut olivat kokoajan vain 
korkeammalla kuten kannotkin. Pitkän ja raskaan päivän päätteeksi saavutettiin 
Hammasluhta. Takana 20 km.  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Kahden Hammasjokeen laskevanpuron haarassa oleva pieni kannas. Ei edes 
itikoita ja aurinko paistoi kuumottaen kurun vastapuolelle Paskaluottumille. 
Tuntuipa nussakalle ottaa Sabre seljästä ja ArmyGoret jalasta. Ryypiskeltiin 
HerbaLifet ja päätettiin jättää loue Savottaan. Koska sadetta ei ollut tilauksessa, 
niin päätetiin uinua taivasalla. Jälkiviisaana totean, jotta aivan loistava ratkaisu. 

Yöpyminen taivasalla. Taas yksi unohtumaton kokemus rikkaampana kotiin 

Lounastelun jälkeen vetydyin köllöttelemään aurinkoon. Markus lähti 
kuvailemaan lähialuetta. Moottoripyörä!! Motocrossipyörä!! Kyllä. Luhtaa pitkin 
jyristi kaveri kahdeksantuulen hattu päässä kohti vaaran lakea. Ei nähnyt minua. 
Ääni hävisi ja rauha palasi laaksoon. Ja mitä vielä. Vartin päästä sama pörinä 
voimistui tunturin laen suunnasta. Istahdin ja päätin kerätä makuualustan 
rullalle. Käppäilin 10m:n päähän rinkalle vain nähdäkseni kuinka tuo 
maanteiden sankari jyräytti raskaalla pyörällään juuri siitä kohtaa rinteestä 
missä olin laskenut pilviä tovi sitten. Ei nähnyt muuten kaveri vieläkään ketään. 
Kura lensi luhdassa laajassa kaaressa. Porojahan se jannu jahtasi. Niitä olikin 
ihan mukavasti, niin ja yksi hirvi. Illanmittaan nähtiin vielä taivaalla 
majesteetillisesti liitelevä merikotka. Kunnioitettavaa ilmanhallintaa. 
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VII päivä 

Aamuinen maisema oli upea. Tukarista maasto laskeutuu aina joelle saakka. Sen 
takana kohoaa Paskaluottuma ja aurinko lämmittää aamukahvinkeiton 
suunnittelijaa. Hiljaista. Tämä päivä huilattiin ja koukattiin Paskaluottumalle. 
Rinne on kohtuu tiheää tunturikoivikkoa.Sellaista reilun miehen mittaista. 
Juteltiin taas jotakin nousun aikana. Yhtäkkiä tapahtui parissa sekunnissa jotain 
minkä muistaa. 10. m:n päässä meistä kohottautui menosuunnassamme 
Merikotka siivilleen. Tiheässä tunturikoivikkorinteessä paukkui siivet muutaman 
kerran oksistoon ja tuo valtava lintu oli poissa. Oltiin ihan hiljaa: Palaako? 
Poikasia? Miksi rinteessä? Ruokailiko? Onko ruokaa jäljellä? Syöksyykö 
auringosta kuten vihollinen yleensä? Huh. Jähmetyttiin pariksi minuutiksi 
kunnes matka jatkui. Ei ollut mitään merkkiä paikallaolon syystä. Sulkia jäi ja 
nehän me otettiin talteen. Mahtava taidonnäyte nousta nyt tiheässä 
tunturikoivikossa niille isoille siiville. Paskaluottuman laella oli taas kerran 
näkyvyys kunnossa. Yli 50 km. Laelta nähtiin myös kysein kotka 
liitelyhommissa. Hyvä, ettei se ollut vaurioittanut itseään. Palattiin vähän eri 
reittiä tukariin. Illan mittaan tuo kotka oli vielä lentopuuhissa useampaankin 
kertaan. Välipäivä 12 km. 
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VIII päivä 

Haikein mielin käveltiin Hammasjoen itäpuolta kohti Härkäsaarta. Itäpuolella 
olikin mukavia tukarinpaikkoja tulevaisuuden varalle. Yläjuoksultaan 
Hammasjoki on vain 30 cm leveä, mutta Ivalojokeen laskiessaan se laajenee 
lähes samanlevyiseksi. Hammasvaaran kohdalla tilasin meille taksikyydin 
Kuppisojantie 1203:een. Ivalojoen varressa ei juurikaan ole louteelle paikkaa. 
Joen vartta käveltiin noin kilometrin verran, Härkäsaaren kohdalle kunnes löytyi 
yksi pieni tasainen kohta mihin oikein ajatuksella puristaen pystyi louteen 
pystyttämään. Vaikka taival oli lyhyt, maistui ruoka taas kerran itse tehtynä 
hyvälle. Yöllä satoi,ukkosti,salamoi ja itikoi. 12 km. 
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IX päivä 

Aamulla meinasi se viimeinenkin vitsi loppua niiden itikoiden kanssa. Maastokin 
oli kosteaa, ruoka vähissä. Mutta ennenkaikkea: Reissu on kohta taputeltu. 
Loppusiirtymällä Kuppisjoentielle valvoi liikettämme Hiiripöllä korkealla 
kelossaan.  

Taksi ei meinannut saapua, mutta kun soitin ja tavoitin kuskin, niin sitten 
alkoikin ääntä jo kuulua. 4 km. Suunta kohti Ivaloa ja Hukkalantontietä 
pesuhommiin. Mitenhän lentoviranomaiset suhtautuvat rauhoitetun eläimen 
sulkien hallussapitoon? 

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