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R uijan ”halvöijat” ovat
mielimaastojani
vaihtelevuutensa
vuoksi, sillä yhdellä

vaelluksella voi kokea eri vuo-
denaikoja ja erilaisia maastoja.
Meren rannalla ja laaksojen koi-
vikoissa vallitsevat kesäiset olo-
suhteet ja samanaikaisesti tun-
turiylängöt ovat lumen peitos-
sa.

Keskellä niemimaata kulku-

Laivalla tunturiin

T E K S T I J A K U V A T M A T T I R E K O L A

Ruijan pitkillä niemillä on hienoja vaellusmaastoja, 
kiinnostavia nähtävyyksiä, vanhoja kalastajakyliä, 
sotamuistoja ja kaunista luontoa. Ylängöllä kulkiessa 
näkee molemmin puolin kimaltelevan meren ja vaellus
niemen kärkeen on kuin maan ääreen menemistä, 
sillä pidemmälle ei enää pääse. Erikoista on, 
että näihin vaellusmaastoihin voi matkustaa laivalla.

maasto voi olla tasaista varvik-
koa tai mitä pirullisinta kivik-
koa. Sää vaihtelee tyynistä hel-
lepäivistä hyytäviin sadekuu-
roihin.

Suojaiset vuonot tarjoavat
upeita leiripaikkoja. Rantahiek-
kaa varpaille, niittyjä teltoille,
ajopuita nuotiolle ja maininkien
kohinaa sielulle. Kaiken kruu-
naa auringon lasku mereen
pohjoisessa.

Ensimmäisen vaellukseni
tein näissä maisemissa 1979.
Kuljin silloin Tana brusta
Norkinnhalvøyan kärkeen ja ta-
kaisin Ifjordiin. Nordkinnin
kärjessä on Euroopan mante-
reen pohjoisin piste. Tosin saa-
rella sijaitseva Nordkap on au-
toturistien mielestä Euroopan
pohjoispiste, mutta omin jaloin
kulkeva voi käydä toteamassa,
että lähellä oleva Knivsjkellod-

den on selvästi pohjoisempana.
Geologit taas katsovat Euroo-
pan loppuvan Huippuvuorten
pohjoispuolella, minne Euroo-
pan mannerlaatta ulottuu.

Oli miten oli, itselleni vaellus
Nordkinnille oli ääripisteessä
käynti. Milloinkaan ennen enkä

Nordkinnin ylängön 
tyypillinen vaellusmaasto ei
sovellu heikkohermoisille.
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Varangin niemimaan sisäosissa riittää 
tasaista kulkumaata. Kaukana horison-
tissa sateenkaaren päässä siintävät 
Vuoreijan linkkimastot. Kuivana kesänä
nämä tasangot ovat helppoja kulkea,
mutta runsaiden sateiden jälkeen vetisiä.

Svæholtin lintu-
kalliolla ei saa 
kiipeillä, joten on 
parempi vain 
kiikaroida lintuja 
sekä idässä 
häämöttävää
Nordkinnhalvøyaa.

sen jälkeenkään ole tuntenut niin syvää tyy-
dytystä perille pääsystä. Eivät edes Mont
Blancin huiputukset ole antaneet siihen ver-
rattavaa elämystä. Sen jälkeen olen kolunnut
muitakin Ruijan niemiä ja useampaan kertaan.

Varangerhalvøya
Varangin niemi on kuin Kölivuoriston jatke.
Elokuussa 2004 otin vaellukseni uudeksi koh-
teeksi tämän alueen ja kuljin sen poikki Va-
rangerbotnista Vuoreijaan. Viikon vaellus
miellyttävän helpossa maastossa oli hieno ko-
kemus ja nähtävyydetkin olivat kiintoisia, jos-
kaan eivät mitenkään järisyttäviä.

Jäimme kumppanin kanssa Eskelisen bus-
sista pois Varangerbotnissa puolen yön aikoi-
hin ja kävelimme pikkutietä pitkin ylös tun-
turiin. Etsimme puroa tai lampea, jonka äärel-
le voisi leiriytyä, mutta neljän kilometrin tal-
simisen jälkeen menimme telttaan nukku-
maan kuivin suin.

Aamupäivällä lähdimme jatkamaan ja va-
kaa päätöksemme oli keittää kahvit heti en-
simmäisen vesilätäkön äärellä. Kahdeksan ki-
lometriä saimme kulkea kunnes osuimme pu-
rolle. Kulkemamme maastotie meni armeijan
ampuma-alueen läpi, ohi piikkilangoin ym-
päröityjen parakkien ja maalitaulurivistön.
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Käytimme ilmailukartan ko-
piota, jolloin koko niemimaa
mahtui A2-kokoiselle paperille.
Topografisia karttoja olisi tar-
vittu kuusi lehteä ja silloinkin
olisi ollut vaarana ”karttaleh-
deltä putoaminen”. Tällainen
pelkistetty ilmailukartta on va-
elluksilla mukava, koska siitä
on turhat yksityiskohdat jätetty
pois häiritsemästä.

Maastossa oli joitakin etelä-
rannikolta pohjoiseen kulkevia,
paaluilla merkittyjä maastoau-
toilla ajettavia tieuria. Kuljim-
me näitä uria pitkin aina, kun ne
menivät sopivaan suuntaan.

Kesä oli ollut erittäin kuiva, jo-
ten suot olivat tasaisia kulkea ja
joet helppoja ylittää. Rannikolla
oli vielä vankkaa tunturikoivik-
koa, mutta niemimaan sisäosis-
sa ei muuta puuta kasvanut kuin
purokurujen sakeata pajukkoa.
Mustikoita ja lakkoja sai syödä
niin paljon kuin napa veti.

Niemimaan keskellä kulkee
korkea tunturiselänne Skips-
kjølen (= laivan köli) ja Kjøltin-
dan (= kölihuiput). Tunturit oli-
vat huikaisevan vaaleita aurin-
gon paisteessa, mutta lähempää
katsoen oli lähes uskomatonta,
miten eri värisiä ja eri tavalla ra-
pautuvia kiviä oli pienellä alal-
la. Geologisesti maasto muis-
tutti Huippuvuoria, sillä erääs-
sä jokiuomassa oli korkea ra-
pautuva rinne ja tunturien lael-
la oli kovemman kivilajin ker-
rostumasta jääneitä tornia.

Ylitimme tunturiselänteen
korkeimman huipun (637 m)
kautta ja laskeuduimme Koma-
gelvenin latvoille.

Joen vartta itään kulkiessam-
me näimme kiikarilla noin puo-
len kilometrin päässä pikku
lammella joutsenia. Ne häipyi-
vät kumpareen taakse, mutta
vähän ajan päästä näimme vii-
den joutsenen kulkevan perä-
kanaa ylös tunturin rinnettä.
Näky oli todella huvittava, kun
linnut taapersivat jonossa tasai-
sen kovaa vauhtia ja pysähty-
mättä tunturin ylitse.

Suojaisissa jokiuomissa oli
kauniita ja reheviä niittyjä. Lei-
riydyimme Komagelvenin
mutkan särkälle ja kuivista ran-
teen vahvuisista pajuista teim-
me kuuman nuotion ruoan lait-
toon. Illemmalla paistoimme
räiskäleitä.

Aamulla leirissämme pistäy-
tyi kolmen hengen kalastaja-
seurue, joista yksi oli politi ja el-
vevakt. Kertoivat, että tuntu-
riselänteen halkaiseva Karhu-
kuru olisi hieno nähtävyys.
Miksi? No muuten vaan! Olisi
siellä sellainen putous, jonka
yläpuolelle ei lohi nouse.

Joelta nousimme matalalle
tunturille ja näimme suoraan
idässä kaukana horisontissa
Vuoreijan korkeat linkkimastot,
jotka toimivat sitten kolmen
päivän ajan suuntamerkkeinä.

Maasto oli hämmästyttävän
tasaista ja kuivat suot kuin pal-
lokenttiä, mutta salakavalasti
heinien peitossa niillä luikerteli
jalan levyinen hyvin syvä puro.
Matalista tuntureista muodos-
tunut maisema oli rauhallinen
ja syvät kurut kauniita.

Eräs miellyttävimmistä teltta-
paikoistani oli Tverelvalla, jossa
aaltomaisten kumpareiden kes-
kellä oli tasaista niittyä. Kerä-
simme maasta kuivia varpuja
sekä vaivaiskoivuja ja löysim-
me myös kasan kuivia katajan
oksia sekä vanhoja, puoliksi la-
honneita poroaidan tolppia. Ra-
kensimme kiviliuskoista lieden
ja yhdellä tulitikulla risut syt-
tyivät. Liesi toimi hyvin ja risut
paloivat kuumasti, joten keitte-
limme siinä kahden ruokalajin
sapuskat ja kahvit päälle.

Viimeistä edellisen päivän
kuljimme matalalla tuntu-
riselänteellä, josta pari kertaa
laskeuduimme syvään jokiku-
ruun. Viimeinen leiripaikkam-
me tuulisella järven rannalla oli
huono. Oli raivostuttavaa, kun
näennäisen tasaiselta kentältä
ei löydy telttapaikkaa. Tai jos

Kiviliuskeista rakennettu
kenttäliesi. Kaikkialta löy-
tyy risua poltettavaksi, joten
retkiruoat valmistuvat no-
peasti, jos vain taidot riittä-
vät tulen sytyttämiseen.

Kipua.

Suomen suosituin emulsiovoide ja geeli lihasten ja nivelten kipujen paikallis-
hoitoon. Apteekista ilman reseptiä. Tutustu pakkauksen käyttöohjeisiin.
Sivele Mobilatia useita kertoja päivässä kipualueelle. Sen lääkeaineet
vähentävät tehokkaasti tulehdusärsytystä ja nopeuttavat vaurioitu-
neen kudoksen paranemista. Sisältää salisyylihappoa, joka voi aiheuttaa
joillekin allergiaa. Vaivojen pitkittyessä kannattaa ottaa yhteys lääkäriin.

Suomen eniten käytetty särkyvoide

®Mobilat

Sinne minne sattuu. Liikunta on hyvästä.
Liika yrittäminen saattaa kuitenkin kos-
tautua.
Tutkimuksen mukaan eniten vammoja
suomalaisille sattui puutarhatöissä, kä-
vellessä, salibandyssä, kodin kunnostus-
töissä, pyöräillessä, kuntosalilla, juostes-
sa, jalkapalloillessa ja aerobicissa.*)
Mobilat auttaa kipuun ja tulehdukseen.
Tehokas apu on kipua lähinnä.

*) Lähde: Aktiiviseen elämäntapaan liittyvät vammariskit -tutkimus.
Tampereen Urheilulääkäriasema ja UKK-instituutti.



löytyi täysin tasainen teltan ko-
koinen alue, niin se oli vetinen
ja liikaa viettävä. Kauemmaksi
vesipaikasta ja avonaisempaan
maastoon emme halunneet läh-
teä.

Loppujen lopuksi suoristim-
me viettävään rinteeseen kivi-
liuskeilla siedettävän telttapai-
kan.

Ennen Vuoreijaan menoa yö-
vyimme retkeilymajassa man-
tereen puolella. Aamulla me-
nimme tien varteen liftaamaan
ja ensimmäinen auto otti kyy-
tiin. Infosta meille oli kerrottu,
ettei meren alle 60 metriin sy-
vyyteen laskeutuvaa tunnelia
ole järkevää kävellä, sillä liftaa-
malla pääsee varmasti.

Vuoreijassa huokui Jäämeren
tutkimusmatkailijoiden ja kvee-
nien henki voimakkaasti, kuten
myös turskan haju. Nansenin
patsasta kävimme morjesta-
massa ja Polar Krossa ruokaile-
massa.

Ruoka- ja kaasuostosten jäl-
keen seuraava vaelluskohteem-
me oli selvä. Menemme Hurtig-
ruten laivalla Mehamniin ja va-
ellamme Nordkinn-niemen
kärkeen.

Nordkinnhalvøya
Nordkinnin niemimaa on muo-
doiltaan erikoinen. Kaksi syvää
vuonoa ja vain 600–800 metriä
leveä Hopseidetin matala kan-
nas erottaa pohjoisen osan man-
tereesta.

Viime sodan aikana saksalai-
silla oli tarkoitus räjäyttää kan-
nas puhki ja rakentaa siihen ka-
nava sotalaivoilleen. Räjäh-
dysaineet olivat jo paikalla,
mutta sodan loppuminen kes-
keytti työn.

Vielä 80-luvun alussa Nord-
kinnin kyliin Gamvik, Mehamn
ja Kjøllefjord, kuljettiin laivoilla
ja lautoilla. Sitten kun Hopsei-
detin kautta rakennettiin tie,
ovat autoturistitkin päässeet ih-
mettelemään niemimaan sisä-
osien äärettömän karua kivik-
koa.

Tulimme Richard With -nimi-
sellä laivalla Mehamniin yöllä
klo 1.00. Kävelimme kylän läpi
ja 25 vuoden takaisia muistiar-
kistoja penkoessani tiesin hau-
tausmaan vierestä menevän
kärrytien Mehamnelvenin kah-
lauspaikalle. Siitä se meni edel-

leenkin ja pimeässä kahlasim-
me koskessa joen ylitse, pysty-
timme teltan koivikkoon ja nu-
kuimme aamuyön.

Matkaa niemen kärjessä ole-
vaan Sandfjordiin tulee 20 kilo-
metriä ja se on käveltävä yhteen
menoon. Välillä ei telttapaikko-
ja ole, sillä maasto on järkyttä-
vän isokokoista ja sekavaa ki-
vikkoa.

Alkumatkasta länttä kohti
kuljettaessa, ovat tunturihar-
janteet ja laaksot poikittain
edessä. Viisi kertaa ylös ja neljä
kertaa alas jyrkkiä ja kivikkoisia
rinteitä pistää jalat tutisemaan.

Eräällä aikaisemmalla vael-
luksella näissä maastoissa tuli
kerran orpo olo, kun viiden hen-
gen ryhmämme kolusi pahim-
man kivikon läpi. Kun itse olin
noussut ylemmäksi, en nähnyt
muita, jotka olivat ties missä ki-
vikoiden sokkeloissa. Sitten
näin yhden rinkan keikkuvan
tuolla ja vähitellen tulivat muut-
kin näkyviin siellä täällä.

Maasto muuttuu helpom-
maksi, kun noustaan niemi-
maan keskelle ja Sandfjordel-
van latvoille. Kivikkoa vielä
riittää, mutta se on jo tasaista
liusketta. Ylängöllä on isoja jär-
viä ja niiden rannoilla turve-
mailta poimimme lakkoja sui-
hin ja muovipurkkiin räiskä-
leen paistoa varten.

Lähellä Sandfjordia oli erään
tunturin alarinteillä vielä vuon-
na 1980 kaksimoottorisen Mes-
serschmidtin romu ja tunturin
laella Junkersin hylky. Nykyään
romut on korjattu pois maastos-
ta, joten Mersusta oli jäljellä vain
vaaleampi läiskä kivikossa.

Ennen Sandfjordin rantaa jou-
tuu kulkemaan reilun kilomet-
rin verran hiekkatasankoa. En-
simmäisellä kerralla olin häm-
mästyksestä sanaton tullessani
tämän tasangon reunalle, sa-
moin olivat toisen retken kump-
panitkin ja nyt kolmannen ret-
ken ensikertalainen. Mykäksi
menin itsekin jälleen kerran.

Tasanko päättyy yllättäen 40
metriä korkeaan törmään ja sen
alla on vihreää niittyä, kirkas
lähde, kaistale harmaata ranta-
hieruaa, ruskeat tunturirinteet
ympärillä ja pohjoista kohti au-
keava Jäämeri.

Leiripaikkoja on vaikka kuin-
ka paljon ja juomavettä saa läh-

Apua.

Suomen suosituin emulsiovoide ja geeli lihasten ja nivelten kipujen paikallis-
hoitoon. Apteekista ilman reseptiä. Tutustu pakkauksen käyttöohjeisiin.
Sivele Mobilatia useita kertoja päivässä kipualueelle. Sen lääkeaineet
vähentävät tehokkaasti tulehdusärsytystä ja nopeuttavat vaurioitu-
neen kudoksen paranemista. Sisältää salisyylihappoa, joka voi aiheuttaa
joillekin allergiaa. Vaivojen pitkittyessä kannattaa ottaa yhteys lääkäriin.

Suomen eniten käytetty särkyvoide

®Mobilat
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teestä. Yllättävää on, että mo-
nilta ylängön järviltä vetensä
saava vuolas Sandfjordelven on
keskikesällä suupuolestaan
noin kilometrin matkalla kuiva.
Vesi katoaa jossain maan alle.

Sandfjordin itärannalla on
vanha Rorenin mökki, jota hä-
tätilassa voi käyttää suojana.
Mökissä asui aikoinaan erakko
Olav Rasmussen, jonka elämän-
vaiheista Hans Lidman kertoo
kirjassaan Seikkailujen Pohjola.

Yhden aurinkoisen päivän
käytimme Nordkinnin ih-
meisiin tutustumiseen ja nou-
simme niemen kärkeen Kinna-
roddenille. Huipulla on jykevä
kummeli ja sieltä katselimme
Jäämeren rannatonta taivaan-
rantaa. Lännessä erottui Nord-
kapin tunnusomainen profiili ja
idässä Slettnesin korkea majak-
ka.

Kolusimme Sandfjordin ran-
taviivaa ja ihmettelimme valta-
vaa puumäärää ja muutakin ro-
jua, mitä meri oli rannalle heit-
tänyt. Mm. nelisen metriä pitkä
löyhkäävä raato ja siitä törröttä-
vä valtava luu ja sen 15 sentti-
nen nivelpallo saattoi olla enti-
nen mursu. Ilta ja yötön yö vie-
rähtivät rantaleirissä seitiä ja
räiskäleitä paistaen sekä laivoja
ja auringon laskua katsellen.

Paluumatkan takaisin Me-
hamniin kuljimme lähes samaa
reittiä. Muutamat järvet kiersim-
me toista puolta, koska olimme
panneet merkille niillä olevat
helpommat kulkumaastot.

Kun laiva oli kiinnittynyt lai-
turiin, astuimme lastausportis-
ta sisään ja ruuman läpi recep-
tioniin. Maksoimme matkan
Honningsvågiin ja menimme

suihkuun. Kymmenellä kruu-
nulla ovi aukesi tilavaan suih-
kuosastoon, jossa sai olla niin
kauan kuin halusi.

Useista satamista ja jatkuvas-
ta liikenteestä johtuen Hurtig-
rutenin laivoilla on monenlaisia
palveluja auki ympäri vuoro-
kauden.

Sværholthalvøya
Nordkinnin ja Nordkapin vä-
liin sijoittuva lyhyempi
Sværholthalvøya on omalla ta-
vallaan erikoinen. Niemen kär-
jessä on erikoisia nähtävyyksiä
ja myös vaellusmatkan varrelle
osuu kaksi erittäin kaunista
laaksoa ja yksi geologinen näh-
tävyys.

Kolme kertaa olen sinne kul-
kenut. Ensimmäisen vaelluksen
aloitin Tenon varresta Levajoen
tunturituvalta ja kuljin Rasti-
gaissan ylitse. Paluumatkalla

vaelsin Börselviin. Toisen vael-
luksen aloitin ja lopetin Veid-
nesklubbenin tieltä Lille Por-
sangerfjordista ja kolmannelle
lähdin isohkoa ryhmää vetäen
Silfarfossenin läheltä ja paluu
tapahtui troolarin kyydissä nie-
men kärjestä vuonon toiselle
puolelle.

Lille Porsangerfjordista on
niemen kärkeen matkaa noin 50
km. Alkumatkassa kuljetaan
vuonon leveällä rannalla pie-
nissä koivumetsiköissä ja upeil-
la kukkaniityillä.

Stordalenin laaksosta nous-
taan ylös tunturiin niemimaan
keskiosiin. Laakso on yksi kau-
neimmista, mitä olen vaelluk-
sillani kohdannut. Sitä reunus-
tavat kolmelta suunnalta har-
maat ja korkeat tunturiseinä-
mät ja tämän kattilan pohjalla
on tasaista niittyä, jonka keskel-
lä kiemurtelee kirkas joki

omenapuumaisten koivujen
keskellä.

Puolivälissä niemimaata on
koko niemen poikki kulkeva
Tömmerdalen, joka on itäosan
suupuolestaan pienten koivu-
metsiköiden, vihreiden niitty-
jen ja tasaisten deltojen kuvioi-
ma kaunis ja leveä laakso. Nie-
men sisäosissa tämä laakso on
syvä ja kapea rotko, jonka poh-
jalla kimaltelee pieniä lampia.
Eräs paljon tuntureita kierrellyt
vaeltaja piti sitä jopa Kevoa ko-
meampana.

Kiinnostava nähtävyys on
myös tunturiylängöllä oleva
paljas kvartsiittiharjanne, joka
loistaa valkoisena kuin ahtojää-
vyö muuten tummassa varvi-
kon peittämässä maastossa.

Sværholthalvøyan kärkeen
vaeltaminen on nähtävyyksien
vuoksi täysin vaivansa arvoista.
Niemen kärki on 166 metriä

Sværholthalvøyan poikki menevän Tömmerdalenin latvoilla on komea rotkolaakso.

Sandfjord ja Nordkinnin niemen kärki. Taustalla oleva 
Kinnarodden-tunturi on Euroopan mantereen pohjoisin. 
Kun harmaan ja karun kivikon jälkeen tämä näkymä tulee 
yllättäen eteen, on siinä hämmästyksestä sanaton.

Nordkinnin Sandfjordin rannalla on Rorenin pieni mökki 
säilynyt vuosikymmeniä. Se tarjoaa suojaa parille hengelle ja
vieraskirjan mukaan pitäisi lähistöllä olla lähde.
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� Norjan pitkällä rannikolla Bergenistä Kirkenesiin kul-
kee ympäri vuoden jokaisena päivänä Hurtigrutenin 11
nykyaikaista laivaa, jotka poikkeavat 35 satamassa. Ko-
ko matka kestää kuusi vuorokautta ja parin tunnin tau-
on jälkeen laiva lähtee paluumatkalle.

Maailman kauneimmaksi mainostetulla merimatkalla
on matkustajina pääasiassa risteilyturisteja kaikkialta
maailmasta nauttimassa Norjan jylhistä rannikkomaise-
mista ja satamien oheisohjelmista.

Liikenne alkoi jo 110 vuotta sitten ja laivat noudatta-
vat edelleenkin alkuperäistä toimintaideaansa eli kuljet-
tavat kaikkien satamien välillä matkustajia, rahtia ja ny-
kyään myös autoja.

Järjestelmä on todella hieno, sillä Norjan tunnetusti
rikkonaisella rannikolla ja mutkaisilla teillä kestää ikui-
suuden ajaa autolla vuonon toiselle puolelle. Esimerkik-
si matka Kjøllefjordista Honninngsvågiin on vuonon
ylitse noin 50 kilometriä, mutta teitä pitkin noin 400 ki-
lometriä. Autolla ajamiseen menisi 5–6 tuntia, laivalla
matkan selvittää alle kolmessa tunnissa.

Hurtigrutenin laivat ovat erittäin tyylikkäitä ja viih-
tyisiä, täysin eri luokkaa kuin ”ruotsinlaivat”. Matkali-
pun voi ostaa satamakonttorista tai laivalta ja esimer-
kiksi kahdeksan tunnin matka Vardøstä Mehamniin
maksaa noin 65 euroa hengeltä. Hintataso laivan kahvi-
lassa on myös hyvin norjalainen eli korkea. �

Lisätietoa netistä: www.hurtigruten.no (rannikkolaivat),
www.connex.info/PortalPage_3380.aspx (Finnmarkin  
bussiyhteydet), www.eskelisen-lapinlinjat.com/fi (Suomen 
ja Finnmarkin väliset yhteydet)
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korkea vuori matalan kannak-
sen takana. Kannaksen itä-
puolen suojaisen Sværholt-
buktan rannalla on pari vanhaa
taloa ja vajoja sekä hautausmaa.
Rannalla on myös pienen haak-
sirikkoutuneen troolarin jään-
nökset ja ruostunut saksalaisten
kuljetusalus.

Keskellä kannasta on pieni
lampi ja kiviaidoilla suojattuja
ojitettuja niittyjä.

Länsipuolen Eidsbukta on
pohjoisen aalloille alttiimpi ja
sen rannalla on runsaasti ajo-
puuta, meren tuomaa rojua ja
rannan suuntainen piikkilanka-
este. Tällä rannalla on ollut luul-
tavasti pieni vankileiri päätel-
len parakkien perustuksista se-
kä maatuneista piikkilanka-ai-
doista. Kalliopahtojen juurella
on joitakin ampumapesäkkeitä.

Kallioon louhittu kärrytie
johtaa ylös niemen kärkeen, jos-
sa on hajalle räjäytettynä saksa-
laisten betoninen tulenjohto-
bunkkeri ympärillään muuta-
mia isojen tykkien perustuksia.
Lähellä on kasoittain piikkilan-
kakeriä, bunkkereiden peltiro-
mua ja viinipulloja – sirpaleina.
Rakennelmista voi päätellä, et-
tä paikalla oli iso rannikkoty-
kistö, jolla pystyttiin hallitse-
maan laajaa aluetta.

Toisella vaelluksellani tulim-
me kumppanin kanssa niemen
kärkeen illalla ja leiriydyimme
vankileirin keskelle. Tuntui häi-
jyltä painaa telttakiiloja turpee-
seen, kun mieleen välähtivät
miinat. Kun itse touhusin teltan
pystytyksessä ja kumppani me-
ni viidentoista metrin päähän
purolle noutamaan vettä, loikki
partasuu saukko välistämme.

Teimme tutkimusmatkan ro-
murannalle ja erikoisten kallio-

muodostelmien juurelta löy-
simme kourakaupalla pieniä
granaatteja. Ei niitä räjähtäviä,
vaan elottomia mineraaleja.

Kuljimme rantakallioilla pit-
källe niemen kärkeen ja kun
kalliojyrkänne sulki tiemme,
lähdimme nousemaan jyrkkää
rinnettä. Tuhannet pikkukaja-
vat kirkuivat ilmassa, kun kii-
pesimme ylös liukkaalla ruohi-
kolla ja kädet linnunpaskassa.

Vuoren laella oli vastassam-
me iso kyltti, jossa kuninkaan
monogrammin alla luki: Lintu-
kalliolla kiipeily kielletty!
Sværholt onkin eräs Norjan
suurimmista lintukallioista.
Kun merikotkat ovat liikkeellä,
on ilmassa lintuja kuin hyttysiä
räkkäaikaan.

Kolmannella vaelluksellani
ryhmämme noudettiin Svær-
holtbuktasta ja mahtavassa aal-
lokossa seilasimme troolarilla
vuonon ylitse Nordkinnhalv-
øyan puolelle. Vaikuttavalla
merimatkalla troolaria kor-
keammat aallot huuhtoivat jos-
kus aluksen kantta ja useita
lunneja lensi ohitsemme aalto-
jen harjoja viistäen.

Kaikkien halvøya-vaellusten
täyttymys on leiripaikka Ruijan
äärimmäisissä pisteissä. Ajo-
puista kyhätyn nuotion läm-
mössä ja maininkien kohinassa
voi seurata Jäämerellä seilaavia
laivoja, joista suoraan pohjoi-
seen menevät katoavat vähitel-
len horisonttiin.

Auringonlasku on elokuussa
vaikuttava, kun se laskeutuu hi-
taasti pohjoiseen, tavoittaa ho-
risontin ja sitten punakeltainen
tulipallo vajoaa nopeasti me-
renpinnan alapuolelle. Kuuluu
vain sihahdus ja savu nousee,
ainakin mielikuvituksessa. �
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���Hurtigruten

Hurtigrutenin
laivat 
kulkevat
säännöllisesti
Norjan ran-
nikkoa pitkin.
Jäämeren 
rannan 
leiripaikoilla
voi tarkistaa
jopa kellonsa
laivojen ku-
lun mukaan.

Kaunis leiripaikka suojaisessa jokilaaksossa. Jäämeren 
hyytävät tuulet eivät tähän kohtaan puhaltaneet, mutta 
lämpötila putosi lähelle nollaa.


