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PALLAS KUTSUU!



Kartta Pallas-Ounastunturijonosta Länsi-Lapissa.

-• —
= maantie
= polku

0 — tunturimaja *)
-

__= talo

*) Pahankurun luona on toistaiseksi vain turvemaja, mutta lähi-
tulevaisuudessa pystytettäneen pieni tunturitupa Ounastunturille Pip-
pokeron ja Tappurin välille.



Pallastunturi Lommoltuntarilta nShtynS. Valok. O. Heikinheimo.

TUNTUREILLE!
Tuntureille! Onko houkuttelevampaa, salaperäisemmin

kiehtovaa kehoitusta kuin — tuntureille! Aina toistuen
palaavat mieleen tuolla napapiirin takaisessa satumaassa
vietetyt ihanat hetket. Muistan tunturit keskiyön aurin-
gon loisteessa ja maaliskuun valomeressä kylpevän auringon,
muistan myöhäiskesän sinertävän autereen ja syksyn
kuulakkaana väreilevän ilman punaisten nummien yllä.
Järvet ja virrat kimaltavat syvällä alapuolellani, punaisen-
ruskeina höyryävät suot, tummanvihreä havumetsä ko-
hoaa kohti vaaleata koivikkovyötä. Ja lopuksi sekin
sulautuu siniharmaaseen tunturipaljakkoon. Entä tal-
ven aavat, valkeat lakeudet, metsärajan hopeaanpukeutu-
neet puuhaltiat ja auringon kilo huippujen kimaltavista
hangista!

Tunturien maailma on aina oma maailmansa, mil-
loin hilpeän aurinkoinen, milloin synkkänä kostoa hau-
tova; mutta koskaan se ei ole ilmeetön, ei koskaan ahdas.
Jos astumme sen piiriin mieli avoinna valolle ja kauneu-
delle, palkitsee se vaivamme antaen elämäniloa ennen
aavistomattomin mitoin. Tuntureilta vaeltaja palaa ter-
veenä ja joustavana; jokapäiväisen aherruksen vastukset
voitetaan uusin ottein, ja muistin polkuja pääsemme
takaisin tunturien kullanhohtoiseen maailmaan. Kun
arjen yksitoikkoisuus painaa raskaimmin, pakenee aja-
tus sinertäville nummille, harvaan koivikkoon, jonne
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teltta pystytettiin taustanaan tunturi ja aurinko, ja
vuoripuron partaalle — jossa maailman suurin forelli
oli vähällä tarttua onkeen!

Länsi-Lapissa ei ole pilviähipovia huippuja, päätäpyörryt-
täviä jyrkänteitä ja kolkkoja rotkoja, Muonionjoen rannoilla
ei silmä kohtaa Alppien teräviä huippuja eikä Norjan kallio-
rannikon levottomina taivasta vastaan kuin hampaiksi piir-
tyviä ääriviivoja. Mutta Länsi-Lappi on todellisten tuntu-
reitten maa. Valtavan levollisin kaarin kumpuilevat tunturit

koskemattomien erämaitten yllä mahtavina halliten peni-
kulmittaan ympärillä leviävää alankoa.

Ounastunturilta pohjoisessa Yllästunturille etelään jatkuu
miltei katkeamaton, kymmenpenikulmainen jono 600—800 m
korkeita tuntureita, jotka muodostavat vedenjakajan Muo-

nion- ja Ounasjokien vesistöjen välille. Verrattaessa näitä
alangolle siroittuneita tuntureita Skandinavian tunturiselkä-
rangan alppiinisiin alueisiin ovat ne vähäpätöisiä, mutta juuri
niiden yksinäinen asema Lapin erämetsissä suurten virtain
välissä antaa niille niiden erikoisen leiman: se on maisema,
jollaista ei muualla missään löydy. Pallastunturi (sen korkein
huippu on 816 m merenp:n yläp.) on tämän tunturijonon kes-
keinen osa, ja jo ammoin se on ollut kuulu valtavista näkö-
aloistaan. Sen tunturiseinä kohoaa lähes 550 metrin korkui-

sena laajan, villin kauniin Pallasjärven rannasta, järven
joka on Lapin suurimpia. Liikkui Länsi-Lapissa missä tahansa,
aina silmä eroittaa jossakin taivaanrannalla Pallastunturin
viidentoista huipun muodostaman luonteenomaisen aaltoviivan.
Vaeltaja ei koskaan unohda hetkeä, jolloin hän ensi kerran
näkee Pallastunturin häämöittävän sinertävässä etäisyydessä
metsien ja kukkulain takana, näki hän sen sitten kesällä
harmaansinisenä tunturimuurina tai talvella kohti korkeuksia
kohoavana valkeana satuvuorena.

LUONTO.
On selvää, että tässä yhteydessä on tyydyttävä vain lyhy-

esti kuvaamaan tunturimaailman luonnonsuhteita. Mutta
toivottavasti seuraavat huomautukset ainakin jossakin määrin
vastaavat tarkoitustaan.

Samoinkuin muitakin tuntureitavoidaan Ounas-Yllästunturi-
jonoa(n. 68°20' — 67°30' pohj. lev.) pitää jäännöksenä muinai-
sesta suunnattomasta ylätasangosta, jonka mahtavat luonnonvoi-
mat ovat aikojen kuluessa murentaneet. Näiden »geologisten
todistuskappaleiden» kallioperä on suurimmaksi osaksi kvart-
siittia, kovaa hitaasti rapautuvaa kivilajia. Niin on esim.

Ounastunturin laita, kun taas Pallastunturi ja eräät siitä ete-
lään päin olevat tunturit ovat hiukan pehmeämpää kivilajia,
amfiboliittia. Pääasiassa on pakkasen aiheuttama halkeilu
synnyttänyt ne milloin mitenkin laajat »kivipellot», jotka
paikoitellen peittävät huippuja. Määräävä piirre tunturijonon
muodoissa on, paitsi lakien pyöristyneisyyttä, se että tunturien
itäsivut säännöllisesti ovat jyrkempiä kuin länsisivut. Etelä-
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Pohjois suunnassa rinteet myös jonkin verran loiventuvat,
niin että Ounastunturin laaja alppiininen alue suuresti muis-
tuttaa tundramaisemaa.

Seudun pohjoisesta asemasta johtuen ovat valoisat kesä-
päivät pitkiä. Pallastunturilta näkyy keskiyönauringon tuli-
kehrä puolitoista kuukautta yhteen mittaan. Lapin lyhyen
kesän suurin viehätys onkin, että »sen päivä mennä levollen
yökaudet unhoittaa».

Jos kesä on lyhyt ja valoisa, sitä pimeämpi ja pitempi on
siellä talvi. Jäät esim. lähtevät Pallasjärvestä vasta kesäkuun
puolimaissa tai lopulla, ja vielä toukokuussa voidaan tuntu-
reilla hiihtää. Lumi sulaa tunturin rotkoissa ja kuruissa vasta
heinä- tai elokuussa, onpa se muutamina vuosina »ikuistakin».

Länsi-Lapin yksinäisillä, matalilla tunturirinteillä ulottuu
metsäraja 450—550 m:n korkeuteen merenpinnan yläpuolelle.
Sen korkeuden määräävät »raivoavien luonnonvoimien» ohessa
paikalliset maastotekijät, kuten rinteen jyrkkyys, kivisyys
jne. sekä lisäksi kulot. Ylöspäin kavuttaessa väistyy ensin
havumetsä vähitellen harveten ja ränsistyen. Tunturikoivu,
mutkikkaine vääntyneine runkoineen, kapuaa hajallisina met-
sikköinä muutamia kymmenmetrejä korkeammalle. Tavalli-
sesti vain jyrkillä rinteillä tapaamme selvän koivuvyöhykkeen
(subalppiininen alue). Kuusimetsien horisonttaalinen pohjois-
raja leikkaa tunturijonon Ounastunturin kohdalla, siitä pohjoi-
seen on pohjoisimmalle pohjolalle luonteenomaisia mäntyä ja
koivua kasvavia poron jäkäläkankaita. Pallastunturilla ja siitä
etelään olevilla tuntureilla muodostavat hajanaiset, epämuo-
dostuneet, useasti pensasmaiset kuuset kuusimetsän vertikali-
sen rajan, kun taas mänty vallitsee pohjoisempana. Koivurajan
yläpuolella leviää puuton tunturinummi, jonka suuret kivipel-
lot ja kalliorykelmät tai pitkin rotkoja ja kuilujen seinämiä alas
syöksyvät vaahtoavat purot siellä täällä katkaisevat. Tunturi-
kedon niukan kasvillisuuden muodostavat varpukasvit, jotkut
kuivat heinät ja muutamat harvat kukkakasvit. Mutta alku-
kesästä, jolloin kurjenkanervan ja sielikön kukkakellot ovat
puhjenneet, on koko tunturinummi yhtä ainoata, kirkkain ja
sopusointuisin värein kirjailtua kukkaketoa. Tunturikasviston
luonteenomaisimmat edustajat ovat kerääntyneet kristallin-
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kirkkaiden purojen ja painanteissa sulavan lumen partaille.
On mieltä kiehtovaa ja opettavaista tarkata, miten tunturi-

kasvit ovat sopeutuneet paljailla tuntureilla vallitseviin

epäsuotuisiin oloihin: lumi peittää maan myöhään, tuuli
ja kylmyys lisääntyvät, mitä korkeammalle noustaan.
Näemme miten kasvien lehdet ja muutkin vihreät osat ovat
surkastuneet, panemme merkille niiden yhteensulloutuneen
kasvutavan — molemmat suojaksi tuulen aiheuttamaa nopeaa
haihtumista vastaan — ja lumen viipymispaikoilla kasvavien
kasvien kuumeisen nopean kehityksen idusta siementen kyp-
symiseen saakka, kaikki keinoja olemassaolon kamppailusta
selviytymiseksi. Nämä kasvimaailman etuvartiat ryömivät
matalina ja pienikokoisina pitkin maata hakien suojaa purevaa
pohjatuulta vastaan, joka päiväkaudet viuhuu tunturilakeuk-
silla. Myöhäiskesän ja syksyn tunturiketo hehkuu punaisena,
vielä kirkkaammin vivahtein kuin eteläisen Suomen syysasui-
set vaahterat ja pihlajat.

Tunturin laella vallitsee toisinaan syvä hiljaisuus, mutta
yhtä usein vaeltaja tapaa metsärajan yläpuolella myös oma-
laatuisen eläinmaailman saaden tehdä monta harvinaista ja mie-
lenkiintoista tuttavuutta. Aivan edessäsi keräkurmitsa vihel-
tää kokoon poikasiaan, tuolla koettaa kullankirjava tunturi-
kurmitsa-uros houkutella sinua pois pesän lähettyviltä, johon
on kätketty neljä munaa, tuolla kirkuu piekanahaukka kurujen
yläpuolella. Kiirunat pitävät perheneuvottelua sinusta mitään
välittämättä, ja toisinaan seuraa tunturileivonen, pulmunen
ja lapinsirkku puuhiasi sillä ihmeteltävällä rohkeudella, joka
tunturilinnuille on ominaista. Tunkeilevin kaikista on nuolen-
nopea raiska, joka haikailematta syöksyy päin rauhanhäiritsi-
jää. Uskomattoman suuressa rohkeudessa sen voittaa vain
alankomaan lapintiainen pesimisaikanaan. Tunturimaailman
pieni kellertävä sopuli on erikoinen ilmestys. Se esiintyy vain

aika ajoittain, mutta niinä vuosina, jolloin se vaeltaa, on sitä
suorastaan kaikkialla. Sen ruohosta kyhättyjä pyöreitä pesiä
löytää kuopista, joissa lunta on ollut paksulta. — Jo ensi het-
kestä tulet tunturikedon kukkien ja eläinten ystäväksi. Riippu-
matta siitä, tunnetko ne nimeltä tai et, iloitset saadessasi tu-
tustua metsärajan yläpuolella olevaan ihmeelliseen maailmaan.

Tunturirinteitten metsissä vaeltelee vielä karhukin. Joka
kevättalvi on tunturijonon seutuvilla saatu karhuja kieriok-
seen; Pallastunturin itärinteillä on joka talvi tavattu sekä kar-
huja että ahmoja. Kaikilla ei kuitenkaan ole onnea kesäiseen
aikaan nähdä metsien kuningasta, sillä se on sallimuksen lahja.
Mutta valpas vaeltaja huomaa kuitenkin yhtä ja toista, joka
osoittaa, että karhu on ollut liikkeellä: hajalle revittyjä muura-
haispesiä, vanhoja karhunpesiä, kynsien jälkiä puissa jne.

Länsi-Lapin harvalukuinen väestö ei ole kyennyt vähentä-
mään veden viljaa järvistä ja joista. Lohenonkija voi yrittää
onneaan miltei joka purossa, ja vuolaissa virroissa tarttuu harri
onkeen suorastaan missä ja milloin tahansa syöttiäkään vali-
koimatta.

Talvisin tunturit tarjoavat paljon mielenkiintoista. Sata-
sen metriä alamaan keskikorkeuden yläpuolella alkaa sumun,
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Pallastunturi koillisesta käsin. Valok. I. Hustioh.

lumen ja huurteen valtakunta, jossa puut joustavina kaareutu-
vat yli hohtavien hankien. Keskitalvella on tunturimetsä kuin
huurteinen ja luminen unikuva. Koivuvyöhykkeen uloimmat
puut ovat muuttuneet kummallisiksi lumipatsaiksi. Talvisen
Lapin eläinmaailma ei ole erikoisen monilajinen, mutta kovim-
mankin tammikuun pakkasen paukkuessa asustaa tuntureilla
joukko lintuja ja eläimiä. Heti metsärajan yläpuolella näemme
tavallisesti kärpän, lumikon, jäniksen ja riekon jälkiä, ja joskus
huomaamme ketun laiskasti kierrelleen tunturin poikki, tai
ahman pitkulaiset jäljet, jotka johtavat tunturin huipulle,
missä lumi on kovettunut vierteiseksi hangeksi.

KIERTOMATKOJA JA TU NTURIRETKIÄ
LÄNSI-LAPISSA.

Koko tunturijono on avoinna niille, jotka ovat tottuneet
riippumattomaan ulkoiluelämään ja joilla on tarpeeksi aikaa.
Ei muuta kuin tutkia karttaa, heittää teltta selkään ja painua
matkaan. Retki Yllästunturilta Ounastunturille, etelästä poh-
joiseen vie suunnilleen viikon. Tämä tunturiseutu on suurim-
maksi osaksi neitseellisen koskematonta ja kulttuurin siunaus-
ten ulkopuolella. Tämä on hyvä niiden tietää, jotka syystä
tai toisesta tahtovat vapautua kaikesta jokapäiväisestä.

Myöskin niille, joiden aika on niukka, on tarjolla nopeita,
halpoja ja samalla mukavia tunturiretkiä ja kiertomatkoja.
Tuskin voi lomansa tunturiretkelle ajatella sopivampaa pää-
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Immeljärvi ja Levitunturi. Valok. I. Hustich.

määrää kuin suunnitteilla oleva Pallas-Ounastunturien kansal-
lispuisto, koko Länsi-Lappia hallitseva tunturiryhmä. Täällä
tapaamme nykyaikaisten kulkuneuvojen ulottuvilta korkeita
tuntureita ja Lapin ikimetsiä.

Seuraavassa muutamia viitteitä kiertomatkasta Länsi-
Lapissa, jolloin keskeisenä nähtävyytenä on juuri Pallastunturi
(A). Sitten selostetaan retkeilyreitti Pallasjärveltä Enontekiön
kirkonkylään (B) ja annetaan joitakin ohjeita tunturihiihtäjille
(D). Lisäksi vielä viiteitä pitemmistäkin Lapinmatkoista (C).

A. Rovaniemi—Kittilä—Pallasjärvi—Muonio
—Kauliranta.

Helsingistä lähtien voidaan tämä kiertomatka suorittaa vii-
kossa ja sen varrella saa hyvän yleiskuvan koko Länsi-Lapin
suurenmoisista maisemista. Jos aikaa on kovin niukalti ja tah-
dotaan erikoisesti tutustua Pallastunturiin, on kuljettava edes-
takaisin reitti Kaulirannasta Muonion kautta Pallasjärvelle.
— Juna- ja autoaikataulut on julkaistu »Suomen Kulkuneu-
voissa».

Rovaniemi—Kittilä. (Helsingistä Rovaniemelle junassa.)
Rovaniemi, »Lapin pääkaupunki», on vilkas kauppapaikka.
Se sijaitsee kauniilla paikalla Ounas- ja Kemijokien yhtymä-
kohdassa, kuuluisan Ounasvaaran läheisyydessä. Kauppalassa
on useita matkustajakoteja. Muutamia tunteja aamujunan
saapumisen jälkeen lähtee autobussi Kittilään (159 km).

Rovaniemen ja Kittilän välillä maantie seuraa suurimmaksi
osaksi Ounasjokivartta, johon viettävillä metsäisillä jyrkän-
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teillä näemme harmaita mökkejä. Kittilää lähestyttäessä jouj

dutaan yhfäkkiä keskelle tunturimaailmaa. Lännestä pohjoi-
seen ulottuvassa kaaressa näemme tuntureita vieri vieressä:
Aakennustunturi (555 m), Pyhätunturi (n. 450 m), Kätkätunturi
(483 m) ja Levitunturi (531 m), viimemainittu yksi lappalaisten
»pyhistä vuorista». Erikoisesti kesäkuun alussa, jolloin lumi
vielä kimaltelee tuntureilla, on näköala tavattoman tunnelmal-
linen. Kauimpana lännessä kohoaa Kumputunturin (581 m)
rohkeapiirteinen huippu taivasta kohden. Kittilä on Lapin
suurimpia kyliä; matkamies voi siellä majoittua esim. Nikulan
majataloon tai Ojalan matkustajakotiin.

.Kittilä—Rauhala, 50 km (tai Särkijärvelle 68km). Auto-
bussiyhteys. Se joka haluaa kiertomatkaansa yhdistää retken
poikki metsien ja tuntureiden, nousee autosta Rauhalan talon
kohdalla, muuten vasta Särkijärvellä. — Noin 15 km:n päässä
Kittilästä, lähellä Sirkan kylää kulkee Muonioon vievä tie
Katka- ja Levitunturin välisessä solassa aivan syvänsinisen
Immeljärven rantaa (lapin kielellä Ibmeljaur). Järvi on
Länsi-Lapin helmi. — Rauhalan ja Kulkulahden taloissa on
saatavana vaatimaton yösija Talot ovat Jerisjärven rannalla,
joka on Lapin suurimpia järviä. (Jos on aikaa, voidaan käydä
Keiniöniemellä tutustumassa ikivanhoihin kala-aittoihin; ta-
loista saadaan veneitä, ellei tahdota kiertää järven ympäri
vanhaa ratsutietä myöten).

Rauhala—Pallasjärvi. Jalkamatka (linnuntietä n. 15
km). Tavallisestiseurataankappaleen matkaa vanhaa Rauhalan—
Kutunivan ratsutietä, sitten johtaa- polku Koivukeron ja Lom-
moltunturin itärinteen poikki Pallasjärven matkailijamajalle.
Kannattaa kavuta Lommoltunturille (n. 600 m), sillä täältä
pohjoiseen avautuva rannaton tunturimaisema antaa verratto-
man ensikäsityksen mahtavasta Pallastunturista. (Jos halutaan
välttää tätä jaikamatkaa, ajetaan autolla Särkijärvelle, j mistä
18 km:n pituinen tie vie Sammaltunturin yli Pallasjärvelle —

»Tundraa» Pallas- ja Ounastunturien vllissä. Valok. O. lieikinheimi



tie kulkeejn. 2 kmin matkan metsä-
rajan yläpuolella. Kesällä 1936
voitaneen tietä jo ajaa autolla.)

Pallasjärvi—Pallastunturi.
Laajan tunturijärven, Pallasjärven
rannalla on Matkailijayhdistyksellä
viihtyisä maja. Myöskin Metsätie-
teellisen tutkimuslaitoksen metsän-
vartijan asunnossa on saatavana
yösija ja ruokaa. Ne jotka halua-
vat itse keittää ruokansa, voivat
tehdä sen matkailijamajan tuvassa.
Lukuunottamatta punavalkoiseksi
maalattua matkailijamajaa ja Tut-

kimuslaitoksen koeasemaa on Pal-
lasjärven seutu asumatonta; lähin
talo on Kutuni va Särkijärven—
Pallasjärven tien varrella, noin 12
km:npäässä. Matkailijayhdistyksen
aikomuksena on rakennuttaa Pal-
lastunturille, Pallaskeron lounais-
rinteelle suuri matkailijahotelli,
jonkapitäisi olla valmiina vastaan-
ottamaan vieraita jo vuonna 1937.

Pallasjärven matkailijamaja on
mainio tukikohta ympäristöön teh-
täville vaellus- ja kalastusretkille.
Majalta on saatavana Metsätieteel-
lisen tutkimuslaitoksen valmistama
kartta seudusta mittakaavaan

1:50.000.

Rihmakuru Pallastunturilla.

Taivaskero (»Himmelriik-
ki») on Pallastunturin korkein
huippu (816 m merenpinnan ylä-
puolella). Sille noustaan merkittyä
polkua myöten noin 1 !/2—2 tunnissa. Huipulta avautuvan
näköalan kuvaamiseen eivät sanat riitä. Parasta on säästää
lukija runollisilta yrityksiltä ja tyytyä toteamaan, että se
joka Taivaskerolta on nähnyt tunturien ja järvien, metsien ja
soiden kimaltelevan väreilevän autereen verhoamina, on näh-
nyt Lapin satumaailman sydämeen ja palaa kotiin lumottuna.

Majan luona Pallasjärveen laskeva Pyhäjoki on sangen lohi-
rikas. Lohia saadaan myös paitsi Pallasjärvestä, seudun muis-
takin vesistöistä. Vain ns. Killinpoikain järvissä on kalastus
kielletty. Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen metsänvartija
antaa auliisti neuvoja ja ohjeita.

Pallasjärvi—Muonio. Pallasjärveltä Särkijärvelle on pa-
rasta taivaltaa jalan, etenkin kun tie Sammaltunturin yli kulkee
parin kilometrin matkan metsärajan yläpuolella. Särkijärveltä
ajetaan autobussissa Muonioon, ellei tuotakin 12 km:n taivalta
mieluummin kävellä ja samalla poiketa Olostunturille (529 m),
joka erikoisesti kasviharvinaisuuksiensa takia on Länsi-Lapin
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huomattavimpia matalia tuntu-
reita. Muonio on, kuten Kittiläkin,
Lapin suurimpia kyliä. Siellä voi-
daan majoittua joko majataloon
tai Eskelisen matkustajakotiin, jot-
ka molemmat ovat yksinkertaisia,
mutta siistejä.

Muonio—Kauliranta. (Au-
tobussiyhteys.) Tämä pitkin rajana
olevan joen vartta kulkeva tie sen
varrellaolevine vaaroineen jahyvin-
voipine taloineen tarjoaa runsaasti

nähtävää. Kaulirannan asema on
hiukan Aavasaksan asemaa pohjoi-
sempana. Viimemainitulta on so-
piva kiivetä Aavasaksan laelle
(222 m), joka on eteläisimpiä paik-
koja, missä keskiyön aurinko nä-
kyy. Sieltä junassa etelään.

Koska tiet ovat hyvässä kun-
nossa, sopii tässä kuvattu reitti
hyvin pyöräilevillekin lomanviettä-
jille. Tietysti matka Länsi-Lappiin
voidaan tehdä miltei lukematto-
milla muillakin tavoilla, mutta
tässä lyhykäisesti esitetty kierto-
matka täyttää verrattain suuret
vaatimukset niin nähtävyyksien
kuin nopeiden kulkuneuvojen suh-
teen.

B. Tunturiretki Pallastunturilta Ounas-
tunturille.

Tämä retki voidaan mainiosti yhdistää kiertomatkaan
Kauliranta—Muonio—Pallasjärvi— Hetta—Muonio- Kauliranta
tai Kittilä—Pallasjärvi —Hetta—Muonio (myös päinvastai-
sessa järjestyksessä.

Tunturiretki Pallas- ja Ounastunturien yli Hettaan,
Enontekiön kirkonkylään, on todellinen elämys. Pika-
marssissa se voidaan suorittaa kahdessa vuorokaudessa,
mutta jotta retkestä olisi todella hyötyä, on siihen varattava

3— 4 päivää. Monen monet pystyttävät telttansa kesä
kesän jälkeen tunturikedon alapuolella alkavaan koivik-
koon ja nauttivat ympärillä leviävästä suurenmoisesta
näköalasta. Täytyy tosiaan onnitella niitä, jotka ovat
suunnanneet lomamatkansa tuonne valon ja suuren hiljai-



suuden valtakuntaan. Se joka etsii meluisia matkailu-
vetonauloja, pettyy. ]Tänne ei ole pystytetty viehättäviä
lappalaiskyliä, mitkään »syntyperäiset» lappalaiset ei-
vät myyskentele muistoesineitä ja näköalakortteja, ei
ole kilpiä »Huom! Suurenmoinen näköala, kahvia k
2: — kuppi» rikkomassa tunnelmaa, ei ole sementtipor-
taita eikä virvoitus juomakojuja. Ainoa mitä on tehty,
on että polku on merkitty yli tunturien ja pystytetty muu-
tamia autiotupia Ne ovat toimenpiteitä, jotka ovat omiaan
lisäämään retkeilijäin lukumäärää, mutta eivät riko
luonnon rauhaa. Tuntureilla on kylliksi tilaa!

Neuvoja tunturiretkeilijöille.

Varusteet. Teltta, mieluimmin raakasilkistä ja lappalais-
mallinen, on suotava, joskaan ei välttämätön, koska matkan
varrella on autiotupia. Vaatteista puheen tullen varoitamme
mitä päättäväisimmin polvien ympärille kiristetyistä housuista.
Erittäinkin ns. ratsuhousut ovat kauhistus kaikille tunturi-
retkeilijöille. Jos aiotaan pysytellä vain viitoitetulla polulla,
riittävät puolikorkeat ja paksupohjaiset urheilukengät, mutta
jos tahdotaan poiketa myös sivulle alavammille maille, ovat
pitkävartiset pieksut välttämättömät. — Heinäkuun alussa ja
keskivaiheilla voivat sääsket tuottaa vaeltajalle haittaa,
koska ne tyynellä säällä suurin parvin kohoavat tunturien
huipuille. Siksi on mukaan otettava pieni pullollinen sitruuna-
öljyä, ruokaöljyä tai ehkä hiukan tehokkaampaa pikiöljyä,
johon nopean haihtumisen ehkäisemiseksi on sekoitettu noin
1/6 glyseriiniä.

Kartat. Matkailijamajasta on saatavana Metsätieteellisen
tutkimuslaitoksen valmistama kartta Pallastunturista ja sen
ympäristöistä. Kartta ulottuu kuitenkin vain Kittilän ja
Enontekiön väliselle pitäjänrajalle. Enontekiön eteläosa on
vielä niitä harvoja maamme seutuja, joita ei ole tarkalleen
kartoitettu. Oikeastaan ainoa Pallastunturin pohjoisosista ja
Ounastunturista saatavana oleva kartta on Suomen yleis-
kartan lehti N:o 51 mittakaavassa 1:400.000. Jonkin vuoden
kuluttua on kuitenkin varmasti saatavissa hyvä topografinen
kartta tulevasta kansallispuistostamme. Toisella kansilehdellä
oleva kartta ehkä riittää täydentämään yleiskartan lehteä.
Mutta koska tunturijonon yli vievä polku on verrattain sel-
västi merkitty ja paikanmäärääminen muutenkin näillä seu-
duilla on helppoa, selviydytään kyllä.

Autiotupien käytössä huomioonotettavaa. Autio-
tuvan käyttäjän on omantunnontarkasti noudatettava käm-
pän seinään naulattua ohjesääntöä. Yksinkertaisia penkkejä
ja pöytiä ei suinkaan saa käyttää kahvipuiksi! Metsänvarti-
jan tehtävänä on huolehtia siitä, että tuvan seinustalla on
pilkkomatonta puuta.
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»Ikuista» lunta Pallastunturin kuruissa. Valok. O. Heikinheimo.

Mikäli mahdollista jätä tupa siistimpään asuun kuin
se oli tullessasi! Valmista perässäsi tulevalle samat helpotuk-
set, joita olisit toivonut edeltäjäsi valmistaneen itsellesi; pilko
esimerkiksi hiukan puita, että sillä, joka ehkä jälkeesi tulee
kämpästä turvaa etsimään, on sateisenakin yönä mistä alkaa.

Aloitamme retkemme Pallasjärveltä (kulkuneuvoista sinne
edellä). Viitoitettu polku johtaa Pyhäjoen vartta rehevän

Vatikurun kautta — siellä on kaksi, lähinnä talvikäyttöä
varten tarkoitettua tupaa — Taivaskerolle (Himmelriikille).
Sieltä polku jatkuu pohjoiseen Rihmakuruvaarojen, Jäkälä-
keron ja Saivokeron yli, kaiken aikaa metsärajan yläpuolella
ja pitkin kuivaa tunturiketoa! Taivaskeron ja Pyhäkeron
(780 m) itäpuolella on jyrkkäreunainen Pahakuru, Rihmakuru-
vaarojen itäpuolella taas, niiden ja Jäkäläkeron välissä, on
kallioiden väliin puristautuneena pieni tunturijärvi, johon
laskee jyrkkä ja ryöppyävä vuoripuro. Saivokeron kohdalla
loppuu metsämiesten laatima kartta ja saamme tyytyä ohei-
seen vaatimattomaan karttapiirrokseen. Saivo-, Keräs- ja
Vuontiskerojen välissä on autiotupa, johon sopii ensim-
mäisen päivämatkan jälkeen yöpyä. (Ne joilla on teltta muka-
naan, voivat tietysti yöpyä minne tahansa koivuvyöhykkeessä
jonkin puron varteen.) Jäkäläkerosta hiukan länteen on poro-
aitaus. Joka kesä merkitään siinä satoja poroja, jotka ovat
ympäristöllä asuvien poromiesten omaisuutta. Jos tällainen
— etupäässä nuorten porojen, vasojen — merkitseminen on
käynnissä, ei tilaisuutta suinkaan pidä lyödä laimin.
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Toisena päivänä vaelletaan yli Vuontiskeron ja Lumikeron
huippujen Suas- ja Ounastunturille. Se on vaihteleva ja mielen-
kiintoinen päivämatka. Pallastunturin pohjoisimman huipun,
Lumikeron ja Suastunturin välissä on ahdas ja syvä rotko,
Suaskuru, jonka kohtisuorien seinämien väliin kätkeytyy mus-
tana kimmeltävä järvi. Piekanahaukka pesii täällä, samoin
ampuhaukka ja joskus myös tunturihaukka, eräs maamme
harvinaisimpia lintuja. Suastunturi on matala ja pitkä tunturi-
selänne, jonka myöskin pohjoisen puolella syvä laakso, tai
täsmällisemmin sanottuna kokonainen laaksosokkelo, kat-
kaisee. Täällä alkava Pahakuru on pirstoutunutta vuori-
maastoa kuruineen, kivikkokenttineen ja vuolaine puroineen,
missä koskikara pesii ja missä hämmästyttävän vehmaat
lehdot reunustavat vesiä. Erikoisen viehättävä on maisema
alkukesästä, jolloin tuomen valkeat kukat riippuvat pikku
koskien ja putousten yläpuolella. Seuraamalla viitoitettua
polkua selviydytään helposti muuten vaikeasti yli kavutta-
vista kallioista. Toisaalta niiden keskellä on siksi paljon näke-
misen arvoista, että kannattaa vaivautua pienelle retkelle
kurun jyrkkien seinämienkin keskelle. Pahankurun itäpuolella
huomaamme taivaanrannalla kummallisen piikikkään ääri-
viivan, siellä on jääkauden aikana muodostuneita valtavia
hiekkapyramiideja. — Kannattaa muuten koettaa kalaon-
neaan Pahankurun vesissä!

Jos retkeilijä tahtoo tehdä tuttavuutta, joka usein ei ole
suinkaan miellyttävää laatua, Lapin soiden ja läpipääsemättö-
mien pajutiheikköjen kanssa, hän voi Lumikerolta ja Suas-
tunturilta poiketa länteen. Jos hän taas tahtoo tutustua
aitoon, luonteeltaan pohjoiseen poronjäkäläkankaaseen, poi-
ketkoon vastakkaiselle suunnalle. Ja jos aikaa on riittämiin,
on syytä tutustua myös Kyrön ja Raattamaan kyliin, jotka
ovat Ounasjoen varrella, suunnilleen penikulman päässä
tunturijonosta itään. Siellä tapaa alkuperäistä pohjoissuoma-
laista uutisasutusta ja oppii ymmärtämään niitä vaikeita
olosuhteita, joissa ylämaan kansa saa olemassaolonsa puo-
lesta taistella.

Päinvastoin kuin Pallastunturi on Ounastunturi verrattain
tasaista. Siitä johtuen on Ounastunturin alppiinisella alueella
runsaasti suurempia ja pienempiä järviä. Polku kulkee pit-
kin kaakkoisia huippuja ja jatkuu miltei viivasuorana mata-
lan Sioskeron yli Pyhäkerolle, joka on Ounastunturin pohjoi-
sin huippu (n. 730 m). Pyhäkerolla on noin 700 m:n korkeu-
dessa tunturijärvi, jonka rannalle on pystytetty kämppä.
Ounastunturilla saa tutustua pienoiskokoiseen arktiseen tundra-

maisemaan. Siellä on kuitenkin myös jyrkänteitä (esimerkiksi
Pyhäkeron itäpuolella), kuruja ja kirkkaina solisevia tunturi-
puroja.

Pyhäkerolta johtaa kuivan mäntymetsän läpi suunnilleen
9 km:n pituinen polku Hettaan. Pitkä ja kapea Ounasjärvi
ihanine hiekkarantoineen katkaisee polun, niin että vaeltajan
täytyy merkinannoin kutsua soutaja pohjoiselta rannalta.

Hetassa voidaan majoittua Metsätieteellisen tutkimus-
laitoksen metsänvartijan asuntoon, joka toistaiseksi on luovu-
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Maisema Pahakurulta. Valok. O. Heikinheimo.

tettu Matkailijayhdistyksen käytettäväksi, tai Vuontisjärven
majataloon ja Angelin taloihin. Ja niin on tunturiretkemme
päättynyt.

Edellä kuvattu reitti on selostettu kaikessa lyhykäisyydessä,
sillä emme ole tahtoneet ehättää vaeltajan edelle kertoen kai-
kesta, mitä matkan varrella voi nähdä. Retkeilijällä on paljon
»löydettävää»!

C. Pitempiä matkoja Länsi-Lapissa.
Edellä on jo mainittu niistä mahdollisuuksista, joita Ylläs-

Ounastunturijono tarjoaa sellaisille tunturiretkeilijöille, jotka
eivät tarvitse majoitusta tai täysihoitoa. Retkeilijä saa va-
paasti vaeltaa minne tahansa telttoineen ja kalastusvehkei-
neen. Omasta kokemuksestamme voimme vakuuttaa, että
vaeltaja ei pety.

Koskenlaskusta innostuneitten — ja kukapa ei sitä olisi —

tulisi Hetassa ottaa tilaisuudesta vaarin ja laskea Ounasjokea
alas Könkään kylään, joka on Kittilästä 26 km:n päässä poh-
joiseen. Könkäältä voi puhelimitse tilata auton Kittilästä
vastaan. (Koskenlaskijat eivät kernaasti laske Könkään ja
Kittilän välisiä koskia.) Jos varat vain sallivat, kannattaa
todellakin tehdä tämä 100 km:n pituinen koskivenematka,
sillä laskettavat 20 koskea merkitsevät yhtä monta jännittä-
vää hetkeä. Täällä ei matkusteta suurissa »matkustajaproo-
muissa», vaan kapeissa, vaappuvissa veneissä. Mitään vaaraa
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ei kuitenkaan ole, sillä laskijat ohjaavat veneitään hämmäs-
tyttävällä taituruudella. Veneeseen mahtuu 3—4 henkeä ja
matka Könkäälle maksaa noin 450 mk. Lähempiä tietoja
koskimatkoista annetaan Hetan matkailijamajalla.

Jos on aikaa viipyä Hetassa pitempään, voi tehdä retken

suurelle Pöyrisjärvelle lähellä Norjan rajaa; matkaa sinne on
Hetasta suoraan pohjoiseen noin 50 km. Järven rannalla
asustaa kesäisin muutamia lappalaisperheitä; matkailija saa
siis tutustua heidän elämäänsä oikeassa ympäristössä. Ei
mitään »museolappalaisia»! Sinne on parasta matkata postin-
kantajan seurassa, sillä polku on monin paikoin kurja ja epä-
selvä.

Edellä on lyhyesti tehty selkoa parista viikon tai kaksi
kestävästä matkasta tai retkestä Länsi-Lapissa. Ne voidaan
helposti liittää myös pitempiin Lapinretkiin; tässä suhteessa
Länsi-Lapissa on rajattomat mahdollisuudet. Hyvällä omalla-
tunnolla voi suositella retkeä ylöspäin pitkin Muonionjokea
ja sen jatkona olevaa Könkämäenoa Kilpisjärvelle ja Norjan
rannikolle.

Kilpisjärvelle mennään tavallisesti veneellä, matka kestää
Muonion ja Hetan välillä olevasta Palojoensuun kylästä läh-
tien suunnilleen 4 päivää. Matkan pituus on 170 km ja vene-
kyyti maksaa noin 1200: — mk. Myöskin jalan voi kulkea
pitkin jokirantoja; matkantekoa vaikeuttaa kuitenkin se,
että polkuja ei ole ja että lukuisten sivujokien yli on keinotel-
tava tavalla tai toisella. Mutta vaivalloisestahan matkasta
lopulta onkin suurin nautinto ja hyöty. Vuoroin taivalletaan
Suomen, vuoroin Ruotsin puolella, ja parin kilometrin etäisyy-
dellä toisistaan sijaitsevat rajatalot helpottavat muonitus-
kysymyksen ratkaisua. Kilpisjärven matkaa varten on varat-
tava aikaa 6—7 päivää ja jos matkaa jatketaan Norjan ranni-
kolle Skibotniin, on siihen tarpeen vielä pari päivää. Kilpis-
järvi on Enontekiön helmi ja Pohjois-Skandinavian suurimpia
ja kauneimpia tunturijärviä. Sen rannalla, aivan 1024 m

Kilpisjärvi. Valok. Wolter Stenbäck.



Koski Könkämiienossa. Valok. Wolter Stenbäck.

korkean Saanatunturin juurella on metsänvartijan asunto,
Siilastupa. Saanatunturin helposti tunnettavat ääripiirteet
näkyvät kauas ja lumoavat kulkijan jo ensi näkemältä. Kilpis-
järven nähtävyyksistä mainittakoon kolmen valtakunnan
rajapyykki, jonkakohdalla kolmen pohjoismaan rajat yhtyvät,
ja Mallan luonnonpuisto, jonka dolomiittirinteillä tunturi-
kasviston upeimmat edustajat kukoistavat.

Retkellä Pallasjärveltä Hettaan ja edelleen pitkin Könkä-
mäenoa Kilpisjärvelle ja Norjan rannikolle saa mainion kuvan,
voipa sanoa maisemallisen poikkileikkauksen koko Pohjois-
Skandinaviasta. Havumetsistä kohoavien tunturien luota on
vaellettu pohjoiseen, sivuutettu kuusen ja männyn pohjois-
rajat, kunnes lopulta vain kitukasvuinen koivumetsä seurailee
notkoja aina Kilpisjärvelle saakka. Siellä on vastassa Kölin
valtaisa tunturiselänne, jolla huippu kohoaa huipun vieressä,
ylätasanko ylätasangon vieressä, välillä sinisiä tunturijärviä,
pieniä jäätiköitä ja ikuista lunta pohjoisrinteillä. Retki Siilas-
tuvalta Helligskovenin tunturimajan kautta suurenmoiselle
Lyngenvuonolle ei häviä muistista milloinkaan. Myöskin voi

Siilastuvalta suunnata retkensä kolmen valtakunnan pyykin
kautta tyypillisen pohjoisnorjalaisen Lyngenvuonon perukassa
olevaan Kvesmenesin kylään. Matkan jatkamisesta saa neu-
voja norjalaisesta matkailukirjallisuudesta.

Tosin kallis, mutta varmasti antoisa on jokimatka Hetasta
Käkkälänjoen kautta Teno- ja Utsjoelle. Matkakulut korvaa
täydelleen se erikoinen viehätys, jonka pitkä Lapinretki halki
asumattomien seutujen aina tarjoaa. Erittäinkin Tenojoki-
laakson maisemat ovat suurenmoisia. Matka aloitetaan He-
tasta, kuljetaan aluksi alaspäin Ounasjokivartta, sitten ylös
mutkittelevaa Käkkälänjokea, sitten muutamien pienempien
vesistöjen kautta Skietshamjoelle, sitten Inarijoelle ja sen jat-
kona olevalle Tenojoelle ja sieltä Utsjoelle. Utsjoelta, Suomen
pohjoisimmasta kirkonkylästä voidaan matkaa jatkaa joko
etelään päin Inarin kirkonkylään tai pohjoiseen Norjan ranni-
kolle.
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Pallastunturi kevättalvella. Valok. Volter Stenback.

D. Talvisia tunturimatkoja.
Ulkoilun saavuttaessa viime vuosina yhä suurempaa suo-

siota, on myöskin tunturihiihtoharrastus elpynyt. Siitä ei ole-
kaan muuta kuin pelkkää hyvää sanottavana. Ihmeellistä vain,
että aivan viime aikoihin saakka on kuulunut ääniä, jotka ovat
epäilleet Suomen Lapin mahdollisuuksia tässä suhteessa, ääniä,
jotka todistavat tavatonta tietämättömyyttä. Juuri Lapin
yksinäiset tunturit ja tunturijonot ovat kenties sopivampiakin
kuin monet muut seudut sille riemastuttavalle urheilumuodolle,
jota sanotaan tunturihiihdoksi. Kulkuyhteydet Länsi-Lappiin
ovat hyvät ja maasto on vaihtelevempaa kuin tavallisesti suu-
remmilla yhtenäisillä alppiinisilla alueilla.

Liioittelematta voidaan sanoa, että Pallastunturi on ihan-
teellinen keskuspaikka talviurheilun harrastukselle. Tarkasta-
kaapa vain tähän lukuun liittyviä kuvia! Sekä Pallasjärven
matkailuinajalla että Hetassa toimeenpannaan kevättalvisin
hiihtokursseja. Mutta se ei ole' suinkaan esteenä niille, jotka
lähtevät aivan yksikseenkin tuntureille, kevättalven säteilevän
auringon ja hohtavien hankien maailmaan.

Juuri pystytetyt autiomajat tukikohtina voidaan tehdä
hiihtoretkiä Pallas järveltä Hettaan tai päinvastoin. Voimme
vakuuttaa, että sellainen tunturihiihtoretki on elämys!

Entä porolla ajo! Pororetki Hetasta Inariin ja Ivaloon vie
4 päivää. [Lähempiä tietoja saatavana Suomen Matkailijayh-
distyksestä.

Pallastunturi lännestä valokuvattuna. Valok. Volter Stenback.



Tunturivaeltajat!
Muistakaa, että Pallas- ja
Ounastunturien seutu on kan-
sallispuistoa, valtion lahja luon-
nonystävillemme ja ulkoilun
harrastajille! Hoitakaamme lah-
jaa hyvin!

Kirjoittanut: Ilmari Hustich.
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