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J ärjestäytynyt vael-
lus- ja vuorikiipeily-
toiminta alkoi enti-
sessä Neuvostolii-
tossa 1920-luvulla.

Tämä tapahtui kolmea
tietä: korkeakoulussa opis-

kelun kautta, työpaikkojen
kautta maksettuine lomineen
tai monilajisten urheiluseurojen
kautta. Kaikkia kolmea yhdisti
ammattiyhdistysliike.

Neljäskin, suppeampi järjes-
täytymätön tie oli, mutta ns.
”villit vaeltajat” olivat pitkään
erilaisten virkailijoiden häirit-
semiä.

Eri alojen vaeltajat ja kiipeili-
jät, gornyi turist, järjestivät ta-
paamisia vuoden mittaan kou-
lutuksen merkeissä ja loman lä-
hestyessä tekivät yhdessä tar-
peelliset matkapäätökset. 

Tämä merkitsi samalla mu-
kaantuloa eri alojen koulutus-
toimintaan myös maastossa ny-
kyisen Venäjän urheiluturismin
unionin alaisissa lukematto-
missa kerhoissa. Vaelluksetkin

t  erämaat

T E K S T I J A K U VAT M AT T I I S O TA L O

Millään muulla maalla ei 
ole sellaista määrää 
luonnoltaan vaihtelevia 
erämaita ja vuoristoja 
ulkoiluelämän harrastami-
seen kuin Venäjällä ja sen 
itsenäistyneillä entisillä 
osavaltioilla.Tunnetuista 
syistä niiden mittaamattomat
erämahdollisuudet ovat 
jääneet meille suomalaisille
lähes tuntemattomiksi. 
EU:n rajoilta Tyynelle valta-
merelle ja Jäämereltä 
kuumille aavikoille kaikki 
on kuitenkin avointa niille,
jotka ovat valmiita 
uudenlaiseen 
yritteliäisyyteen.

t  erämaat

R
E

T
K

E

L L Ä N A A P
U

R
IS

S
A

V
E N Ä J Ä

��
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

� � � �
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

���

Napa-Uralin Manaraga-vuori 
(Karhunkäpälä) edustaa 

tyypillistä laaksonperän luontoa.
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yleensä aloitettiin parin päivän
koulutuksella.

Kaikilla oli mahdollisuus ta-
voittaa noviisin, kolmannen,
toisen, ensimmäisen mestariur-
heilijakandidaatin ja lopuksi
mestariurheilijan arvot. Näistä
korkeimman arvon saavuttami-
nen tapahtui kirjallisen kyp-
syysnäytteen, eräänlaisen pro
gradun, kautta. Ulkoisen tun-
nuksen sai vasta siitä: hillityn
metallisen rintamerkin.

Lähimainkaan kaikki eivät
siinä onnistuneet. Tie oli pitkä ja
vaativa. Se korosti erityisesti va-
ellus- ja vuoristotoiminnan ur-
heilullisuutta sekä pätevän va-
ellusjohtaja-aineksen luomista.
Tavoitteena on ollut luoda toi-
mivaa turvallisuutta.

Laajimmillaan järjestelmä oli
suurin milloinkaan vaikuttanut
vaellus- ja vuorikiipeilykoulu-
tuskäytäntö, jota tuskin kos-
kaan ylitetään enää määrällises-
ti. Tietoja siitä löytää osoitteesta
www.hibaratxt.narod.ru/doc/rus-
turist/index10.html.

Neuvostoliittolaiset vuorikii-
peilijät keksivät 1970-luvun
alussa järjestää kansainvälisiä
kiipeilyleirejä. Näin Georgian,
Tadzikistanin ja Kirgisian vuo-
rijätit avautuivat länsimaalaisil-
le, myös monille suomalaisille.
Samaan aikaan suurmaa säilyi
suljettuna kaikelta länsimaisel-
ta vaellustoiminnalta. Käytän-
nössä vain kourallinen korkea-
kouluissa opiskelleita onnistui
livahtamaan paikallisten muka-
na kielletyille alueille.

Napa-Uralin
usean alku-
peräiskansan
kesäleiri kul-
jettaa ajassa
sata vuotta
menneisyyteen.

Altain hevos-
miehet eivät
ole muuttuneet
ainakaan 
pariin sataan
vuoteen.

Kun viimeisimmän vallanku-
mouksen myötä kaikki avautui
periaatteessa kaikille, olivat en-
si vuosien vaellusmatkaajat, jos
eivät aina ensimmäisiä länsi-
maalaisia, niin ainakin ensim-
mäisiä suomalaisia lähes kaikil-
la alueilla.

Vuorossa oli kaupallistumi-
sen kausi. Vanhat käytännöt jäi-
vät kuitenkin rinnalle, myös it-
senäistyneissä osavaltioissa.

Miten päästä 
liikkeelle
Suunnittelu Venäjän erämaihin
tai vuoristoihin suuntautuvalle
retkelle on turvallisinta aloittaa
jo pari vuotta lähtöä aiemmin
tietojen keruulla ja yhteyksien
luomisella. Alue- ja reittiku-
vauksia on olemassa, mutta nii-
den tavoittaminen on lähes
mahdotonta. 

Käytännössä on valittava nel-
jästä strategiasta.

Mikäli ryhmän omat voima-
varat todetaan täysin riittäväk-
si, on tämä hyvä ja edullinen ta-
pa matkan toteuttamiseen.
Edullisista hinnoista huolimat-
ta mitään halpamatkailun käsi-
tettä ei kuitenkaan ole olemas-
sa. Ja yhden tai kahden jäsenen
ryhmää pidetään kummajaise-
na.

Vieläkin parempi on saada
mukaan Venäjän olot tunteva
jäsen. Sujuvuus kasvaa eikä
ryhmä joudu maksamaan ulko-
maalaishintoja eri kohteissa. Et-
sinnän voi aloittaa vaikka Suo-
meen muuttaneiden kautta,
joilla on aina laaja tuttavapiiri
entisessä kotimaassaan.

Kolmas tie on käyttää kau-
pallisia matkayrityksiä. Niiden
määrä on kasvanut erittäin laa-
jaksi. Osoitteet löytyvät esim.
Internetin venäläisillä hakuko-
neilla Yandex tai Rambler tai
kirjallisuuden kautta.

Yksityinen matkailufirma, tu-
ragentsvo tai turfirma edellyt-
tää yleensä, että ryhmä matkus-
taa itsenäisesti aluekeskukseen.
Samoin edellytetään etukäteis-
maksua. Tämä ei jätä paljon
mahdollisuutta myöhempään
valittamiseen. Siksi on syytä so-
pia huolellisesti etukäteen, mitä
tehdään ja millä tavalla.

Pettäminen ei tosin ole kuu-
lunut käytäntöön. Sen sijaan
oma käsitys järjestelyjen suju-
vuudesta on voinut olla mitoi-
tettu liian suureksi. Käytännös-
sä opas on saatavissa vain näis-
tä yrityksistä. Paikallinen firma
on aina edullisempi kuin kau-
kaisemman keskuksen.

Yhteydenpito kannattaa teh-
dä sähköpostin avulla. Faksi voi
toimia epätäydellisesti. Posti
kulkee hyvin hitaasti eikä aina
saavu perillekään. Valitettavas-
ti ensimmäiset japanilaiset ja
amerikkalaiset matkaryhmät
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itse valmistettuja. Vähitellen on
tapahtunut siirtymistä kohti ns.
halpaliikkeiden varusteita.
Edes Pietarista tai Moskovasta
ei löydy vieläkään pohjoismais-
ta tasoa olevaa retkeilyvälinelii-
kettä. Jos tätä muistuttava liike
ilmaantuu aluekeskuksiin, ryh-
män kalamiesten kannattaa
poiketa sisään.

Maastossa vastaan tulevien
kaunotartenkin reput ovat järi-
syttäviä näkyjä. Niitä ei meikä-
läinen ”karjukaan” suostuisi
kokeilemaan. Yleensä 40 kg:n
luokassa olevien reppujen sisäl-
lä on esim. kilokaupalla sokeria,
muutama lasinen laulukirja ja
muita lasipakkauksia. Päällä on

lisäksi jokin soittopeli, yleensä
kitara.

Nykyisin ruokaa on saatavis-
sa kyläkaupoissakin melkein
kotoiseen tapaan. Painon vuok-
si maastoon kannattaa ottaa
mukaan kevytmuonaa. Tunnel-
mallista on, että vapaan leiriy-
tymisen ja tulenteko-oikeuden
maassa ruoat valmistetaan aina
nuotiolla. Vaikka keitinkään ei
ole aivan tuntematon, sen voi
nähdä vain paljailla vuoristo-
alueilla. Puhtaan veden tavoit-
taminen on harvoin ongelma.
Minkäänlaisia autiotupia ei ole
olemassa.

Mikäli matkalle lähtijä on
kouluttautunut itsenäiseksi
kulkijaksi esim. Lapissa, riittä-
vät saavutetut taidot uusissakin
kohteissa.

Hyvä on ottaa mukaan pieniä
lahjoja annettavaksi tarpeen
vaatiessa. Lahjontaan ei kuiten-
kaan ole tarvinnut ryhtyä.

Matka kauaksi 
kiehtoo
Kun viisumi on hoidettu vai-
vattomasti kotimaisen matka-
toimiston avulla, on jättiläismaa
avoinna mennä miltei kaikkial-
le. Mukaan pitää myös varata
reilusti dollarin tai euron sete-
leitä, koska muut vaihtotavat
pääasiassa puuttuvat.

Lentokoneella vaiko junalla
aluekeskukseen? Tämä on pun-
nittava tarkoin nopeuden, mu-
kavuuden ja kustannusten
kautta. Vaikka kustannukset
pohjoismaalaiselle jäävät kaik-
kiaan kohtuullisiksi, ovat erot
matkustustapojen välillä näky-
vät. Liput voi hankkia maasta
myös edullisemmin, mutta se

voi tietää odotusaikoja. Matkat
voivat helposti viedä 2–3 viik-
koa, varsinaisen toiminnan li-
säksi. 

Aluekeskuksesta pääsee kau-
kaiseen kylään yleensä täpötäy-
dessä linja-autossa. Voi olla kui-
tenkin järkevintä aloittaa jatko-
kuljetusten rakentaminen jo ai-
emmin.

Periaatteessa kaikkia kulje-
tusneuvoja on saatavissa: auto-
ja, takseja, pikkubusseja, kuor-
ma-autoja, kaikkialla kulkevia
telavaunuja eli vezdehod’eja,
joskus myös hevosia hoitaji-
neen, veneitä, kalliita pienko-
neita ja helikoptereita.

Tämä vaihe merkitsee näky-
vää aikalisää. Mitään ei saa no-
peasti, mikä voi koetella kärsi-
vällisyyttä. Aina ei edes tiedä,
mitä odotetaan. Kaiken kaikki-
aan koko aikakäsitys tulee
muuttumaan. Samoin suhde
mukavuuteen ja ajoittain siis-
teyteen. Tämän ei pidä antaa
mitenkään pelästyttää.

Majoituspaikkoihin voi kä-
vellä edullisimmin aina suo-
raan sisään. Ruokaa löytyy hel-
posti. Mutta mistään kunnalli-
sesta matkainfopisteestä ei voi
nähdä untakaan. Vanhastaan
voi olla jäljellä jokin turismiin
liittyvä organisaatio tai uusi
matkayritys alkuun pääsemi-
seksi. Tavalliset ihmiset ovat
yleensä ystävällisiä ja jokin kul-
jetuksista voi avautua sitä tietä.

Ulkomaalaisille hieman kal-
liimmat kalastusluvat ovat han-
kittavissa aluekeskuksista. Pal-
jon kertoo se, että paikallis-
asukkailla niitä ei yleensä ole.
Samoin kalliita metsästyslisens-
sejä on saatavissa eräille seu-
duille.

Paljon puhuttu turvallisuus
on aivan kotimaista luokkaa.
Vaeltajat ovat aina saaneet kul-
kea rauhassa. Tavaroitaan saa
kuitenkin pitää silmällä kaiken
aikaa. 

Perillä viimeisessä kylässä
voi hyvällä onnella olla vanha
turismikeskus, turbaza, tai uusi
mökkikylä.

Polun päästä 
maastoon
Kun kylästä on joillakin keinoin
vielä tavoitettu viimeisen sivu-
uran pää, on edessä vihdoin
polku ja tuttu mielen avaava

ovat usein jättäneet väärän sig-
naalin siitä, mitä ryhmät nor-
maalisti haluavat ja pystyvät
maksamaan. 

Neljäs tie on avautunut poh-
joismaisten matkatoimistojen
aika ajoin toteuttamien matko-
jen kautta. Toistuvia kohteita
ovat olleet esim. Tadzikistan,
Altai ja Kamtsatka. Matkat näi-
hin kohteisiin ovat tietysti
edenneet sujuvimmin, mutta ne
ovat olleet myös selvästi kal-
leimpia.

Oman lukunsa muodostaa se,
että edelleen vain harvat mat-
kafirmojen ulkopuolella koh-
dattavista venäläisistä puhuvat
englantia tai muuta tuttua kiel-
tä. Niinpä ryhmästä ainakin pa-
rin pitäisi aloittaa venäjän opin-
not. Suppea tavanomainen kie-
litaito riittää käytännössä kaik-
keen, eikä sen saavuttaminen
ole lainkaan niin vaativaa kuin
miltä se kuulostaa.

Mitä mukaan 
matkalle
Joko helpoksi tai ainoaksi visai-
seksi tehtäväksi voi muodostua
tarvittavien karttojen tavoitta-
minen. Kaupallisia yrityksiä
käytettäessä ongelmaa ei yleen-
sä ole. Muutoin on aloitettava
parista Helsingissä toimivasta,
Venäjään erikoistuneesta kirja-
kaupasta tai vain parista suu-
rimmasta kirjakaupasta yh-
teyksineen.

Venäjän aluekeskuksistakin
karttojen tavoittaminen voi olla
mahdotonta tai sitten helppoa.
Hyvin toimiva mittakaava on
aina 1:200 000.

Täyden esteen tullessa vas-
taan voi kopioita kysyä Viron
Vaellusliitolta: Eesti Matkaliit,
Raekoja 18, 10146 Tallinn ja
eml@matk.ee.

Moskovassa on lisäksi kes-
kusarkisto vaeltajien itse piirtä-
mille kartoille alueilta, joilta
muita ei ole ollut saatavissa.
Erottuvimpia piirteitä korosta-
vina ne ovat olleet käyttökel-
poisia.

Matkalle mukaan pakataan
Lapin reissuilla hyväksi tiede-
tyt varusteet. Periaatteena on
ottaa mukaan mahdollisimman
vähän, mutta kaikki aivan vält-
tämätön. 

Venäjän retkiväen varusteet
olivat vielä 80-luvulla pitkälle Kohokkiniityn laita Altain vuoristossa.

Naisten retkeilytyyliä 
Siperiassa Altain helteisillä
vuorilla.
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toiveikkuus ja vapauden tunne.
Useimmiten lähdetään kulke-

maan peninkulmia laaksoa seu-
raavaa, paikallisasukkaiden ja
eläinten muovaamaa polkua.
Viitoitus on suuri harvinaisuus,
mutta seuraamisvaikeuksia ei
yleensä ole, sillä ympärillä ole-
van kasvillisuuden tiheys pitää
siitä huolen. Metsäsuomalaisel-
le kokonaan uudenlainen metsä
ja luonto ovat aina voimakas
elämys.

Jos vastaan tulee venäläisryh-
miä, avautuu käsite vaelluskult-
tuuri. Sama motivaatio, mutta
toiset varusteet, tavat ja käytän-
nöt. Melkein aina ryhmät ovat
isohkoja: ikiaikainen kollektii-
viseksi muovautunut luonne,
poliittinen paimennus ja pelkkä
vaellusturvallisuuden ratkaise-
minen ovat johtaneet tähän. Tut-
tu seurallisuus avautuu omasta
aloitteestasi. Samoin tarkkojen
tietojen saaminen.

Aikanaan käännytään ylös
valitulle vuoriston ylittävälle
solalle. Ainoastaan venäläisillä
on määritelty solien vaikeusas-
te. Asteikkona ovat luokittele-
mattomat solat sekä 1A–3B. As-
teikon tunteminen helpottaa
suuresti etukäteissuunnittelua,
sillä siinä kuvataan solien jyrk-
kyysaste ja maastopeite.

Jo 1A ulottuu 30 asteeseen ja
3B 60 asteeseen. Luokittelemat-
tomien jälkeen rinteet ovat aina
selvästi erottuvan jyrkkiä. En-
simmäinen 100 m laaksosta voi
olla pahin helpossakin rinteessä
ja vaatia jatkuvaa kynsivetoa.
Leirihyllyt ovat hyvin harvassa.

Puurajan jäädessä taakse
avautuvat näkymät kauaksi ja
itse sola on suunnittava. Solien
korkeus vaihtelee 1–3 km:n vä-
lillä ja ulottuu joskus 4 kilomet-
riin. Korkealla kulku voi myös
helpottua, mutta jo ennen 3 ki-
lometriä hiipii jäseniin korkeu-
den vaikutus.

Leiriytymiseen sopivia paik-
koja voi olla useitakin tai sitten
ei ainuttakaan. Yllättäen iske-
vään yleiseen ukonilmaan on
myös osattava varautua. Alas
seuraavaan laaksoon pääsee
yleensä nopeasti, joskus kilo-
metrin vain vierinkivisorassa
seisten. Eräät reiteistä ovat vaa-
tivampia kuin huippujen ta-
voittaminen.

Laaksossa voi odottaa epävi-
Kuolan ylävuoriston kapeansyvät kurut
ovat ainutlaatuisia koko Lapissa.
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rallinen leiripaikka nuotiopaik-
koineen, mutta myös tölkki- ja
pullokasoineen. Vaikka Venä-
jällä tunnetaan luonnonsuoje-
lujärjestöt ja vaikka punaisen
kirjan tiettyjen kasvien ja eläin-
ten suojelu voi olla kiihkeätä,
tölkit seuralaisineen lentävät ta-
kamaastoon.

Kun vielä ns. isompi hätä on
suoritettu lähes minne sattuu,
vesistö mukaan lukien, täyttyy
pohjoismaalaisen mitta ja hän
saattaa kertoa amerikkalaisesta
käytännöstä, jossa mukana aina
kulkee muutaman kymmenen
grammaa painava muovilapio!
Mutta venäläinen kulkija on yl-
peä ja huonokuuloinen. ”Koti-
maani on laaja…”

Varsinaiset luonnonsuojelu-
järjestöt ovat kohdanneet suu-
ria vastuksia. Ne ovat kuitenkin
saavuttaneet myös tuloksia.
Nyttemmin ne ovat lähes vai-
ennettuja ja alan hallinto on ha-
jautettu.

Illalla auringon laskiessa pei-
lautuvat mykistävän kauniit ja
värikkäät vuoret tyyneen he-
leänvihreään veteen. Naapuri-
nuotiolta kuuluu soitto ja laulu.
Pois ei tee mieli jäädä. Eräin
seuduin ryhmät voivat olla
Ruotsista Etelä-Koreaan.

Aamulla ovat liikkeellä maa-
oravat, ylempänä murmelit. Ve-
sistöissä erottuvat lintuharvi-
naisuudet. Jokaisella seudulla
on omat ”sopulinsa” ja ”kuuk-
kelinsa”, samoin suurpetonsa.
Korkeuksissa viihtyvän, kenen-
kään näkemättömän mahtava-
häntäisen lumileopardinkin jäl-
jet voivat löytyä läheisyydestä.

saamiseen. Maastossa niillä on
myös yleensä vaatimatonta ma-
joitusta. Mutta välimatkat ovat
pitkiä.

Ryhmä tekee viisaasti, kun
varautuu hädän hetkellä vain
omaan apuun ja varmistaa tur-
vallisuuden koulutuksella ja
huolellisuudella.

Seuraavassa laaksossa voi
nähdä vilaukselta venäläisen
erikoisuuden, joella vauhdik-
kaasti etenevän katamaraani-
ryhmän. Se on kuormannut läh-
tiessään repun päälle vielä kak-
si suurta sikarinmuotoista ku-
misäiliötä. Perillä lähdejoella ne

on pumpattu
täyteen ilmaa
ja päälle on ra-
kennettu met-
sän puista la-
va. Iloinen
matka koskis-
ta jokea myö-
ten takaisin si-
vistykseen voi
olla hyvin pit-
kä.

Minne
lähteä
Miksi sitten
nähdä kaikki

tämä vaiva, kun kulkumaita on
lähempänäkin? 

Yhdentoista aikavyöhykkeen
läpi kulkien kohtaat koko ajan
suuren määrän aivan uusia kas-
villisuus- ja maastovyöhykkei-
tä. Etukäteen arvaamattoman
määrän kansoja ja kulttuureja.

Edullisen hintatason, sillä
Länsi-Siperian matkan ei välttä-
mättä tarvitse maksaa Lapin
matkaa enemmän.

Kuulet hämmästyttäviä ker-
tomuksia ja saat kutsuja mitä
merkillisimpiin paikkoihin.
Saatat nähdä eläimiä, joista et
ole kuullutkaan. Parhaimmil-
laan metsissä ja vuorten ylä-
osissa kasvavat useimmat koti-
kukkakauppasi kukista aina
kookkaisiin orkideoihin asti.

Kohtaat täysin uudenlaisen
tunnelman. Ja myöhemmin ko-
tona ja tutuissa erämaissa kaik-
ki on helppoa. Monet mittasuh-
teet ovat muuttuneet. Rannatto-
mien mahtavien mahdollisuuk-
sien jälkeen.

Venäläiselle ulkoilmaelämä
on useimmiten hyötyliikuntaa
kotiseudulla. Lähdetään kalas-
tamaan tai metsästämään. Ne
ovat tulleet myös kiertoilmauk-
siksi raskaalle ryyppäämiselle.
Tai sitten vain haetaan talven
varalle välttämättömät marjat
ja sienet.

Minne sitten suunnata mat-
ka? Tärkeintä on, mistä olet ai-
dosti kiinnostunut. Paljonko
voit käyttää rahojasi ja aikaasi?
Mihin riittävät taitosi ja voima-
si? Saatko ryhmän kokoon?
Seuraavan aukeaman kohde-
esittelyt auttakoon alkuun. �

Lähempänä asuttuja seutuja nä-
kee käsittämättömän määrän
suurhaukkoja ja erilaisia kotkia.

Turvallisuus maastossa voi
olla ongelma. Kovin monet ovat
menettäneet henkensä esim. ke-
säisissä lumivyöryissä. Yhtä
suuri vaara ovat olleet talvipak-
kaset. Pelkkä kattilan huuhtelu
peninkulmia syöksyvässä vuo-
ristojoessa voi olla viimeinen.

Eräissä aluekeskuksissa on
jäljellä kituva pelastuspalvelu
(KSS), jolla voi olla jokin maas-
totoimipiste vuoristossa. Niillä
on käytössä radiopuhelimet ja
mahdollisuus helikopterien

Kuolan suurilla tuntureilla liikkuu vuosittain kymmeniä 
tuhansia vaeltajia. Ainoalla tunturiasemalla Hiipinä-
tunturien Kunvumissa voi kevättalvella olla hyvin vilkasta.

Kuolan ylävuoriston kapeansyvät kurut ovat vieneet hengen
monilta. Kuvassa Pohjoinen Risgor.

Tadzikistanin
vuoristo-
reittien näky-
mät voivat
ajoittain olla
lähes epäto-
dellisia. 
Kuva Alleudi-
nijärveltä.
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Karpaattien vuoristo: Vanhas-
ta muistista saatetaan lähteä
Ukrainaan Alppien jatkeelle,
Karpaateille, joiden luonto ei
suuresti poikkea Alpeista, mut-
ta on lähes yhtä antoisaa.

Krimin vuoristo: Krimin etelä-
rannan aurinkoinen ja vaivaton
vuoristo erikoislaatuisine muis-
toineen menneisyyden kulttuu-
reista luolakaupunkeineen
vuoroin kukoistavassa tai ka-
russa Välimerellisessä luonnos-
sa lähellä rannikon kaupunkeja.

Kuolan tunturit (1): Suoma-
laisten helposti tavoitettavissa
olevat Kuolan ydintunturit
muistuttavat paljolti Ruotsin
tuntureita, mutta ovat samalla
aivan omanlaisiaan. Vuoroin
autioille ja vaativille, vuoroin
kulkijamääriltään Kungslede-
niä muistuttaville Hiipinän tun-
tureille voi kävellä suoraan ju-
nasta. Erityisen hyviä ja suosit-
tuja hiihtoon ja hiihtovaelluk-
siin.

Kaukasuksen vuoristo (2): Ve-
näjän ja Georgian rajalla Euroo-
pan ainoa suurvuoristo, jossa
mm. joka vuosi ihmishenkiä
vaativa Elbrus sekä Kazbek.
Alueella on monia tunnettuja
lomakaupunkeja ja hiihtokes-
kuksia. Myös tavanomaisen
hiihtoon runsaasti tilaisuuksia.
Vaativien nousujen lisäksi ke-
säiset vaellusmahdollisuudet

Lähde itään!

ovat hyvin laajat. Valitettavasti
osa alueesta on ollut pitkään le-
votonta ja viisaasti kartettavaa.

Uralin vuoristo (3): Euroopan
ja Aasian maantieteelliseksi,
mutta ei aivan luonnonmaan-
tieteelliseksi rajaksi nousee kak-
situhatkilometrinen Ural etelän
kulttuuriseuduilta pohjoisen
tundralle. Aina äärettömän tai-
gan ympäröimänä ovat väli-
matkat useimmiten suuret,
mutta kuljetusongelmat ovat
ratkaistavissa. Itse vuoret eivät
ole yllättäviä, korkeimmatkin
Polaari (Napa)-Uralilla nouse-
vat kuin Ruotsin suuret tuntu-
rit. Puolet kasveista on tuttuja
Lapista, toinen puoli on uusia.
Euroopan lehtikuusimetsistä
kävelee vaivattomasti päivässä
Aasian sembramäntymetsiin.
Aina on hyvää toivoa kohdata
useiden suomensukuisten kan-
sojen suurkodat ja nähdä elä-
mänmuotoa, joka vallitsi meillä
100 vuotta aiemmin, tai kohda-
ta lähes kesy parituhatpäinen
porolauma.

Karakumin autiomaa: Etelän
todelliset kuumat autiomaava-
ellukset nauttivat myös aiem-
min suosiota Turkmenistanin
keskeisessä Karakumin au-
tiomaassa, joka on yksi maapal-
lon suurimmista ja peittää suu-
rimman osan maasta. Hiekka-
dyynit ja kovettunut savi peittä-
vät maanpinnan. Lämpö voi

nousta 50 asteeseen, hiekka 70
asteeseen. Asukkaat ovat kui-
tenkin yllättäviä: runsaat kukat,
puolitoistametriset liskot, kob-
rat, kyyt, isot skorpionit, taran-
tellahämähäkit. Alueella ei juu-
rikaan ole teitä, mutta se on lä-
hestyttävissä sopivilla ajoneu-
voilla. Elämä virtaa verkkaises-
ti kaukana etelässä.

Pamirin ja Tienšanin vuoris-
tot: Keski-Aasian itsenäisty-
neissä Kirgisiassa ja Tadzikista-
nissa on pääosa, n. 2 000 km, Pa-
mirin ja Tienšanin jättimäisestä
vuoriketjusta. Osuus sisältää
tuhansia huippuja ja tuhansia
jäätiköitä. Myös Himalaja alkaa
täältä. Tulija tuntee olevansa lä-
hempänä taivasta kuin maata.
Viisi korkeinta huippua nouse-
vat yli 7 000 metriin. Näitä on
pidetty helpoimpina vastaavan
korkuisista huipuista. Kansain-
väliset kiipeilyleirit ovat säilyt-
täneet suosionsa. Vapautumi-
sen myötä myös muut huiput ja
laaksot ovat avautuneet mo-
nien ulkomaalaisten kiipeily- ja
elämysmatkoihin.

Kansalliset jännitteet eivät ole
paljon vaikuttaneet rannatto-
maan määrään reittejä. Ihmiset
ovat ystävällisiä ja maaseutu on
kaunista. Laaksot ovat usein
kuivaa korkeata aroa, pensaik-
koja, kukkien värikylläisyyttä,
kuusta, lehtikuusta, katajaa ja
puuharvinaisuuksia. Harvinai-
sia eläinlajeja on monia. Suuri

valo ja öiden kyl-
myys ovat läsnä.
Karjaa hoitavat mo-
nien kansallisuuk-
sien asukkaat liik-
kuvat pääosin alem-
pana laaksoissa.
Kuulu Silkkitie kul-
kee täällä. Yhteydet
alueelle ovat hyvät.

Putoranan yläta-
sanko (4): Siperian
Jäämeren läheiset
alueet avaavat ko-
konaan uudenlaisia
luontoelämyksiä.
Välimatkat vaativat

erityisen paljon aikaa. Putora-
nan vuoristo on ensimmäinen
Uralin takaisista kohteista. Val-
taisaa autiota ylätasankoa hal-
kovat äkkijyrkät jopa 300 m sy-
vät rotkot jokineen, jotka ovat
kaloja tulvillaan. Ruotsalaistut-
kijoiden mukaan alueella on n.
30 000 sutta! Länsipuolella si-
jaitseva Norilskin kaupunki on
uudelleen ulkopuolisilta suljet-
tu.

Jakutian vuoristot (5): Jaku-
tian eli Sahan tasavallan kolme
päävuoriketjua ulottuvat lähes
Ohotan mereltä Jäämerelle
Kaukoidän puolella. Autiolta ja
vetiseltä tundralta huiput nou-
sevat kolmeen kilometriin.
Suunnattomien välimatkojen
takia alueen huiput ovat niitä
ainoita, joita yksikään länsimai-
nen ei ole noussut eikä nähnyt.

Tšuktšien niemimaa (6): Tämä
maanääri on tavoitettavissa
useilla perättäisillä lennoilla,
myös Alaskan puolelta. Venäjän
inuiittien maa on autiota tund-
raa sekä rikkonaista matalaa
vuoristoa, jonka luonnon suo-
jaisia paikkoja koristaa myös
puusto. Aasian äärimmäisessä
niemessä on retkeilyreitti, jonka
varrella voi kohdata esim. kuu-
mia lähteitä tai karhuja.

Kuznetski Alataun, Altain, Sa-
jaanien ja Baikalin vuoristot
(7): Siperian etelälaidan vuoris-
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tojen nimet eivät ehkä sano mi-
tään suomalaisille, mutta ovat
kaikkein keskeisimpiä venä-
läisille. Eikä ihme, ensimmäisel-
le ja viimeiselle voi päästä suo-
raan Siperian radan junasta ja
keskimmäisetkin ovat kohtuul-
lisen matkan päässä Kiinan ra-
jalla. Ennen kaikkea nämä seu-
dut on luettava maapallon kaik-
kein kauneimpiin kuuluviksi.

Luontomosaiikki on hengäs-
tyttävä. Vuoristoniityillä ns.
korkearuohosto ulottuu kukki-
neen pään tasalle ja vaellustove-
rit voi hukata muutamassa met-
rissä. Raparperit ulottuvat sa-
moin miehen mittaan. Marjasta-
jien paratiisissa on tarjolla aho-
mansikoita, kuusamaa, musti-
koita, linnunkirsikkaa, 4–5 met-
riä korkeita musta- ja punahe-
rukkapensaita, orapaatsamaa.
Vuoriston peltojen kaltaisten
kukkaniittyjen näkemisestä on
kiitollinen lopun elämäänsä.
Edelweissit tulevat vastaan hel-
pommin kuin Alpeilla.

Useilla alkuperäiskansoilla
on kokonaan toinen maailman-
kuva. Hevosia voi nähdä enem-
män kuin aiemmassa elämässä
yhteensä. Venäjän ja Kiinan ra-
jaseutu muodostaa lähes viimei-
sen kolkan maapallolla, jossa
vuosisataiset elämäntavat ovat
säilyneet vain joillakin kulttuu-
rilainoilla täydentyneenä.

Altailla, neljän maan kohtaa-
misalueella kohoaa Siperian
korkein vuori, Mont Blancin
luokkaa oleva Beluha. Valtaisa
pohjoisjääseinä on tavoitetta-
vissa kohtuullisen taipaleen ta-
kaa, mutta nousu on sitäkin
vaarallisempi.

Maailman syvin järvi, suun-
naton Baikal on aina luettu suu-
rimpiin ihmeisiin. Pitkät vuo-
ristot erkanevat järveltä lähes
kaikkiin suuntiin. Vaellusreitte-
jä on näillä soopelialueilla luvu-
ton määrä.

Primorje eli Ussurimaa (8):
Kaukoidässä, jota ei enää Sipe-
riaan lueta, Habarovskin kau-
pungista länteen ja etelään si-
joittuvalla alueella taiga muut-
tuu vähitellen trooppiseksi vii-
dakoksi, jälleen muualla tapaa-
mattomaksi loputtoman moni-
muotoiseksi luontokoko-
naisuudeksi. Bambumetsissä
vaeltavat viimeiset suuret amu-

rintiikerit ja -leopardit. Alue on
vakiintunutta retkeilyseutua.

Sahalinin saari (9): Lähes Suo-
men pituinen Sahalin on koko-
naisuudessaan tiuhaa parimet-
ristä bambupensaikkoa ja mata-
laa vuoristoa. Kulku onnistuu
vain keskeiseltä rautatieltä ly-
hyinä polkuina rannikolle, mut-
ta se avaa pääsyn valtaisille lin-
tu- ja merileijonakohteille.

Kamtsatkan niemimaa (10):
Vain harvalle alueelle on suotu
yhtä paljon aineksia elämysmat-
kailuun kuin tälle tuskin mante-
reessa kiinni olevalle niemi-
maalle. Vastapainoksi esteet
liikkumiseen ovat monet. Maas-
to on selkeäkulkuista tundraa
tai alempana avoimia paikalli-
sia kivikoivumetsiä. Mutta mat-
ka on erityisen pitkä lentäenkin.
Kohteisiin pääseminen vaatii
käytännössä pieniä kuorma-au-
toja tai helikoptereita, jotka ovat
lähes kaikki paikallisten mat-
kanjärjestäjien hallussa.

Kokemukset voivat olla me-
galuokassa: niin helposti saa-
vutettavia, osin aktiivisia tuli-
vuorenkraattereita kuin myös
äärimmäisen vaikeita miltei
5 000 metriin ulottuvia kraatte-
reita laavakivisateessa. Kuulu
Geysirien laakso on hyvin aktii-
vinen. Karhumäärä voi nousta
muutamaan kymmeneen tu-
hanteen. Punaselkäiset lohet
saattavat peittää joen. Kaikella
on kuitenkin hintansa.

Kuriilien saariryhmä (11):
Suomen pituisen saariketjun
saaret ryhmittyvät lähes kaikki
tulivuorten ympärille. Moni-
muotoiset metsät ulottuvat
pohjoisen arktisuudesta etelän
tropiikkiin. Tiheiden bambu-
metsien halki kulkee myös pol-
kuja kuumille lähteille ja hiljaa
savuaville matalille tulivuoril-
le. Jyrkillä rannoilla, joita pitkin
kuljetaan usein, on suunnatto-
mia merilintumääriä. Sisempä-
nä karhutkin tulevat taas tu-
tuiksi. Liikkumismahdollisuu-
det ovat kovin rajallisia, mutta
reittejäkin on tulivuorille. Saar-
ten tavoittaminen tai liikkumi-
nen niiden välillä on vain kovin
katkonaista mantereen eri kau-
pungeista tai Japanista. �

Muuta tiedettävää
� Edellisten lisäksi tulevat vielä vähemmän
tunnetut vuoristot: Dzungaria, Taimyrin niemi-
maa, Tuva jne. Lisänä ovat lähes käsittämättömät erityis-
kohteet kuten monisatakilometriset luolastot tai täysin
säilyneet hirmuliskon jäljet.

Hiihto onnistuu kaikilla alueilla Karakumia lukuun ot-
tamatta talvisin ja välillä kesälläkin. Krimillä voi esim.
päivällä lasketella ja iltapäivällä ottaa rannalla aurinkoa.

Metsissä venäläiset käyttävät pienehköjä hyvin toimi-
via kamiinatelttoja, joissa tuskin kenkälaatikkoa suurem-
pi kamiina on kiinnitetty keskisalkoon. Pohjoismainen ke-
vyt talvitelttatekniikka on vielä tuntematonta.

Vesivaelluksilla kanootilla tai kumilautalla on pitkät pe-
rinteet tuhansilla koskisilla joilla.

Pyöräilyssä avautuvat kokonaan toiset tunnelmat heti
rajan takaa. Suomalaiset ovat polkeneet jo Siperian halki.
Haittoina voivat olla vaarallinen liikenne, nopeasti kulu-
vat kumit ja joskus häiriköt.

Vaikuttavan eheät ja erikoisuuksia sisältävät kokonai-
suudet avautuvat luonnonsuojelualueilla. Yhteys on
useimmiten otettava jonkin noin parinsadan luonnon-
puiston, zapovednikin, tai noin 3 000 rauhoitusalueen, za-
kaznikin, toimistoon, joka huolehtii mukaan tulevasta op-
paasta.

Kansallispuistot ovat vasta aivan tuore rauhoitusmuo-
to ja niitä täydentävät laajat metsästysreservaatit. Eikä
pääsy kaikkiin edes avaudu, esimerkkinä lähellämme ole-
va suuri Lapin luonnonpuisto, jota tulevaisuuden suun-
taa osoittavana vartioidaan asein. Vain kapea rajavyöhy-
ke ja sotilasalueet ovat matkailijalta suljettuja, mutta niis-
tä ei kiinnostavaa luontoa juuri löydykään.

Monet uudet vaarat uhkaavat Venäjän ainutlaatuisim-
piakin luontoalueita. Eivätkä kohteet ole sopivia kaikille:
alustava kielimuuri, ennakkoluulot, jotka useimmiten ei-
vät vastaa todellisuutta, käsitykset mukavuudesta ja
aloitteellisuudesta ovat vastassa ensimmäisinä. 

Uskomattoman luonnon kokeminen oli mahdollista
viimeksi suurten suomalaisten tutkimusmatkailijoiden
tehdessä yli sata vuotta sitten jopa vuosia kestäviä mat-
kojaan. Alueet ovat avautuneet uudelleen runsas vuosi-
kymmen sitten. Monet ovat alkaneet kaivata enempääkin
kuin merkittyjä viittapolkuja ja valmiita nuotiosijoja. Jos
kerran aikanaan hekin, miksi emme nyt mekin, suurella
tavalla uudistuneissa olosuhteissa. �
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Vuoristo-
jokien 
kahluu-
paikoilla
vaanii 
usein 
hengen-
vaara.


