
Muotkatunturin erämaa-alueella 

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

Aitoa erämaata silmänkantamattomiin 

keväällä 
23.-30.5.2011 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Vaelluspäiväkirja 

I päivä 

Finnair kauppasi Helsinki-Ivalo-Helsinki lentolippuaan poikkeuksellisen 
edullisesti kuluvana keväänä. Hinta 188.57 €!. Kiinni veti. Nyt olisi 
mahdollisuus toteuttaa haave: Aamulla kotoa liikkeelle ja iltasaikalla erämaassa. 

Startti Vagenilla kohti HKI-Vantaan kenttää ja aamukoneella Ivaloon. Kaikki 
natsasi: Ylimääräiset varusteet säilöön > Ruokailu > Iltapäivälinjurilla kohti 
Inaria > Varatulla kyydillä Angelin tietä pitkin kohti vaelluksen aloituspistettä: 
Tien Pyhäjärven itäpäässä.  
Klo 17.25 olimme jo pelipaikoilla. Siis alle 12 h lähdöstä! Kaikki taisi kuitenkin 
olla liian hyvää ollakseen läheskään totta.  
Auringon säteillessä tallattiin polkua pitkin kohti Kurtojokea. Olin suunnitellut 
ylittävämme joen kohdassa, missä on Erämaa-alueen rajan kulma. Eipä 
onnistunut. Vettä oli pohjaannäkymättömän verran.  

Hirvi lähetti meille terveisensä heti aamusta  
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Aloitimme kosteahkon marssin joen vartta pohjoiseen välillä arvuutellen joen 
syvyyttä . Vettä rupesi vihmomaan, kehossa paloi jo himmeästi tuo latauksen 
merkkivalo. Joen syvyyden määrittämisen kriteerit lievenivät sitä mukaa kuin 
matka eteni ja miehet hiipuivat. Ennen poroaitaa sipaistiin saikat ja pohdittiin: 
joskotuostapääsisiyli! Odoteltiin parempaa. Sade yltyi....  
2 km poroaidasta pohjoiseen olimme väsymyksen puolesta siinä kunnossa, että 
niillä voimilla voi vielä kokeilla erittäin vuolaan Kurtojoen ylitystä. Eiköhän 
mennä tuon joen yli että heilahtaa! Kepillä kokeilemalla riitti pelkästään alaosan 
varustuksen keventäminen. Vettä oli kuitenkin akselistoon saakka.  
  

Astuin virtaan – mutta en vietäväksi. Ohjelmapitoisen ylityksen jälkeen oli 
melkoinen finalistin fiilis. Vieläpä kuitenkin jos varmistan myös vaelluskaverin 
ylityksen vaikka kannustamalla: Noh, ala tulla!! Ei sentään. Kaikki vaelluksella 
tapahtuvat vähänkin riskialttiit toimet vaativat hetken pohdinnan ja päätöksen 
siitä, että onnistuuhan tehtävä kaikilta mukana olevilta.  
Yli mentiin ongelmitta. Vielä kilometri itään ja aloitettiin louteen pystytysnäytös 
Saddejarcopman lounaispäähän. Puuta oli aamuksikin.  
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II päivä 

Eipä herättänyt herätyskello. Noh, kuitenkin yhdeksän maissa oli aamukahvia 
kupissa ja vähän sylissä. Aurinko paistoi ja nyt oli aika silmäillä siristävin silmin 
sammaleisia maastoja ja vanhoja mäntyjä.  

Harmaata puuta riitti. Vanhaa ja kunnioitusta herättävää. 

Hi Ho Brother Silver! Kantamus selkään ja kohti Cissadanlatun eteläpäätä. 
Ojan yli ja saikalle.  
Tänään oli tavoitteena taas päästä johonkin -- olimmehan perillä!  
Koukattiin Mattimus Saddevarrin käyriä luovien kohti ylänköalueen 
koilliskulmassa olevaa lampea. Pienin pykälä laatikossa ja kierrokset 1700 rpm 
saavuimme kartan osoittamaan paikkaan. Jaha.. Huumoria? Vai väärä 
värikasetti karttapainatuskeskuksessa? Jälkimmäinen on oikea vastaus. Lammen 
kohdalla oli laakea avokallio. Vanhassa vuoden 2005 kartassa on piirrettynäkin 
kyseinen avokallio. Ei siis sovelias yöpaikaksi. Jatkoimme vielä pienen tovin. 
Maaston alkaessa tihentymään ja tulemaan suojaa antavammaksi, oli 
louteenpystytysnäytöksen paikka. Puuta oli taas aamuksikin. Täällä tehtiin 
ensimmäiset tunturisopulihavainnot.  
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III päivä 

Helppo alamäkiosuus kohti Palojärveä. PiereNiilaksenjärven eteläpuolinen 
mäkialue on vaikuttava ja täynnä elämää nähnyttä naavaista männikköä.  

Polun varrelta löytyi vanhan kämpän pohja, tai ainakin muutama alapuu  

Neliönmuotoisen kämpän sisällä kasvoi noin 25 cm halkasijaltaan oleva mänty. 
Polkua pitkin joen yli. Veden määrä ja joen vuolaus yllätti täälläkin. Kaiken 
varaksi Crocksit tiukalle.  

Palojärven eteläpuolinen mäkialue on vanhaa ja kaunista männikköä. Sateiden 
ansiosta oli polku-urat täyttyneet tunturisopulin papanoista. Yöksi jäätiin 
Palojärven eteläpuolelle. Tuuli yltyi ja ennakoi sään muutosta. Palojoki oli järven 
kohdalla noin 40 m leveä. Vettä oli reilusti yli oman tarpeen. Jonkin pienen 
kunnan palokunta olisi ollut ylpeä tästäkin vesimäärästä. Lievä myrskyhän se 
illalla sitten oli, mutta nähtiinpä viehkeä sateenkaari.  
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IV päivä 

Aamuisan kahvin jälkeen suoritettiin mieleenpainuva vastapuolelle meno. Päivä 
oli lyhyt, poutainen ja männikköpitoinen. Tuulinen saikkatauko pidettiin 
lammella 297.8. Pitkästä aikaa nähtiin aurinko kokonaisuudessaan. Paikka: 
lammen 308.8 länsipää ja klo: 14.10. Helppo muistaa, koska viikon muina 
aikoina oli pilvistä tai satoi vettä. Miellyttävä paikka yöpyä tuo lammen 
pohjoispuoli. Ajoissa levolle eli silloin, kun uni armahti vaeltajan eikä kello. 
Puutakin oli.  

V päivä 
Aamustartti klo 04.00. Tänään oli tavoitekin: Kuorvikozzan juuri. Ucceeb 
Paaltoaivin satulassa kuulosteltiin luontoon kuulumatonta ääntä: PIIP PIIP 
PIIP!! Ei kait täällä ole raskasta kalustoa peruuttamassa; ehei.. Kuovihan se 
lenteli. Kannatti herätä tänäänkin. Vestojoki näytti kaukaa sen kokoiselta kuin se 
karttaankin on piirretty: 50 m leveä. Siellä ne muutamat miljoonat pienet pisarat 
tapaavat, tutustuvat, telmivät ja jatkavat matkaa välillä vauhdikkaastikin, kunnes 
jossain jähmettyvät ja jäätyvät paikoilleen. Lammen 291.3 pohjoispuolelta löytyi 
kohtalainen paikka louteelle. Puuta ei juurikaan ollut kuin etsivälle. Iltauutiset 
kertoili, että 28.5. saattaa Lapissa sadella. Vai kertoiko sen iltasatu?  
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VI päivä 

Kello 05.00 liikkeelle. Mielessä takoi: saattaa sadella... Mutta kun on niin 
mahdottoman tummia pilviä. Sade alkoi 05.20. Tarkoituksena oli käydä 
Kuorvikozzan laella kummastelemassa ja majoittua Vuomajoen laaksoon. 
Tuhnukelissä askarreltiin eteenpäin K:n pohjoispuolisille lammille. Postipolku oli 
paikoitellen lumen vallassa, mutta perussuunta ei siitä muuttunut. Pikkulammille 
jätettiin rinkat. KOTKA!! Huuto pysäytti painokoneet ja liikkeen. Noin 4 
sekuntia meni tuumaillessa josko ehtisi ottaa kameran. Kotka kaartoi kohti 
Galgoaivia, mutta jätti profiilinsa kameran sähköiselle muistille. Majesteetillista 
liitoa vesisateessa. Rinkat jyrkänteen juureen ja kamera koteloon. Pohjoispuolen 
loivaa rinnettä on helppo haparoida kohti huippua. Kantavaa lunta oli reilusti 
helpottaen pienten jääkauden uurteiden ylitystä. AHMA!! KAKSI!!!.  

Molemmat tapahtumat tallentuivat videolle, josta tässä kuvankaappaus 

Kaksi karvapalloa nelisti meistä 200 m päässä havaitsematta meitä. Kovaa 
laukkaa kiirreellä. En edes miettinyt kameran esille ottoa. Nämä ovat niitä Once 
in the lifetime - Twice a day - juttuja. Vartin sisään kotka ja kaksi ahmaa! Kuka 
nokittaa? Huipulla 07.05 ja 07.15 olivat pilvet painuneet jo 400 m korkeudelle 
eli tuolloin ei laelta olisi enää nähnyt mitään. Sade yltyi. Oikean jalan Meindl 
vuotaa. Pilvet laskeutuivat nopeammin kuin vaeltajat.  
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 Jääkauden uurteet näkyivät miehekkäästi jäljellä olevan lumen ansiosta  

Nenät kohti Vuomajoenmukkaa. Sade yltyi, mutta mieliala säilyi korkeana: 
oltiinhan jo perillä. Lopullinen ja "nopea" yösijapaikka perustettiin lammen 
339.2 rantamille. Tihkusateessa mietittiin vaihtoehtojamme, koska polttopuuta 
ei ollut halmeilla eikä meillä.  

Kello oli jo 13.00 ja satanut 7 h. Kenkä vuoti jo ronskisti. Vaihtoehdot olivat: 1. 
Ruokailu ja odottelu, josko sade loppuisi. 2. Ruokailu ja eteenpäin kohti 
Peltoaivia. Toteutettiin 2, koska lievä vaelluskosteus viilensi kehoa. Karhuojalle 
mennessä ei polttopuuta ollut. Päätettiin ylittää Peltoaivi ja tarpoa Lahtisen 
kämpän suuntaan. Saavuimme lammen 406.2 laelle. Näkyvyys 50 m. Tasaista, 
ei kiinnekohtaa missään ja nenän suunnasta päätellen mentiin nenän suuntaan. 
Suunnassa eteneminen oli haastavaa. Ajattelin pitää suuntaa aika-ajoin GPS:ää 
seuraillen, mutta jo alussa valkeni se totuus, että mittarilla on mentävä koko 
matka. Puolenjärvenojanlaakson yli kohti lammelle 350.5 laskevaa notkoa.  
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Onnistuneesti (PUMMITTA) laskeuduttiin Peltojoen läheisyyteen. Oli Vanhan 
Tallinnan aika. Peltoaivin yli tultiin orjallisesti GPS:ään luottaen. Joku viisas 
(myös minä) sanoi, että GPS ei korvaa suunnistustaitoa. Pyörrän tuota omalta 
osaltani hieman silloin, kun on kyseessä armeijan hernerokkasumu. Peltoaivin 
laelta on kuulemma komiat näkymät. Me emme nähneet kuin pisaroita 
linsseissä. Joen vartta kohti Lahtisen kämppää. 
  

Pitkä päivä, liian pitkä: 12,5 tuntia jatkuvassa liikkeessä eri tehoilla vaihtelevassa 
sateessa. Olimme kohtuullisen väsyneitä. Loue kämpän taakse, varusteiden 
kuivattelua ruokailun ohessa ja kohti tirsamaata. Good night. 

VII päivä 

Reissun alussa oli sovittu parista välipäivästä. Ensimmäistä ei ehditty pitää ja 
tämä toinen päätettiin käyttää Lahtisen kämpän alueella. Aamulla vielä 
jatkettiin varusteiden kuivattelua. Aurinko paistoi ja päivä oli kelin suhteen 
varsin poikkeava eiliseen. Kuvailtiin ja palauteltiin.  
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VIII päivä 

Loppusiirtymä joen länsipuolella kohti kt 92. Taas vähän sateli. Nousu 
Eskeliseen ja matka Ivaloon alkoi.  
Kolmeentoista vuoteen huonoimmat kelit sattuivat tämänkertaiselle 
Muotkatunturit-vaellukselle. Eivät olleet mitkään PR- tai markkinakelit.  

Vaikeissa tilanteissa tärkeintä on kaveri, johon voi luottaa täysin 

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