
uinaisskandi-
naavisen myto-
logian mukaan
jumalat elivät

Åsgardissa, ihmiset Midgardis-
sa ja ilkeät jättiläiset Jotun-
heimenissa.

1800-luvulla tutkimusmat-
kailijat kiinnittivät Jotunheime-
nin alueeseen ensimmäisen ker-
ran laajaa huomiota ja monet
ulkomaiset retkikunnat tulivat
sinne etsimään ”jättiläistä”, eli
Norjan korkeinta vuorta. Kor-
keimmalle kurottava huippu on
nyt virallisesti Galdhøpiggen
(2 469 m), vaikka 1960-luvulla
sattuneen mittausvirheen
vuoksi korkeimpana pidettiin
pitkään Glittertindiä (2 452m).

Galdhøpiggen ja Glittertind
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Sjoa-joen Riddersprangetin turkoosi koski 
on näkemisen arvoinen paikka. 
Nimi tarkoittaa ratsastajan loikkaa.
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Jättiläisten koti

T E K S T I E I J A V Ä L I R A N T A

K U V A T E I J A V Ä L I R A N T A J A A U D U N B . T H O L F S E N

Jotunheimenin kansallispuisto on 
Norjan suosituin vaelluskohde ja vuosi vuodelta
se houkuttelee yhä enemmän myös ulkomaisia
turisteja. 1 145 neliökilometrin tunturialue 
pitää sisällään jäätiköiden muovaamia kallio-
muodostelmia, korkeuseroiltaan huimia laaksoja
ja taivaisiin kohoavia vuorenhuippuja. Ei ihme,
että muinoin alueella uskottiin asuvan jättiläisiä.

R
E

T
K

E

L L Ä N A A P
U

R
IS

S
A

N
O R J A

��
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

� � � �
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

���

Norjan Jotunheimen

ovat Jotunheimenin vetonaulo-
ja, mutta matkailijoille riittää
alueella muutakin koluttavaa.
Norjassa on nimittäin reilut 250
vuorenhuippua yli kahdessa
tuhannessa metrissä ja suurin
osa niistä sijaitsee Jotunheime-
nin kansallispuiston alueella.

Jotunheimenin länsipuolen
kallioseinämät ovat tarpeeksi
jyrkkiä kiipeilijöille, kun taas
itäosissa harrastetaan pääosin
vaeltamista. Maasto on siellä
helppokulkuista ja polut on

merkitty niin selvästi, että päi-
vän vaellusretkellä ei välttä-
mättä tarvitse vilkaista karttaan
kertaakaan.

DNT eli Den Norske Turistfo-
rening perustettiin jo 1868 ja se
alkoi heti toimintansa alku-
vuosina kehittää Jotunheimenia
matkailukohteeksi. Ensimmäi-
set tunturimajansa se rakensi
alueelle 1869, mutta rinkkamat-
kailijoiden hyökyaalto osui alu-
eelle vasta sata vuotta myö-
hemmin.

Koskenlaskuun kannattaa tutustua kumiveneessä, 
jossa perää pitävä opas on tukena ja turvana. Taitojen karttuessa

voi myöhemmin kokeilla kajakkimelontaa.
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Päiväksi tai viikoiksi
Oslosta on Jotunheimeniin rei-
lut 350 kilometriä, joten monet
kaupunkilaiset lähtevät sinne
viikonloppua viettämään siinä
missä suomalaiset painuvat jär-
vien rannoille mökkeilemään.
Parhaan vapauden matkailijalle
antaa oma tai vuokrattu auto,
mutta julkisillakin pärjää.

DNT:n bussit liikennöivät se-
sonkiaikana säännöllisesti Os-
losta Gjendesheimiin ja niiden
aikatauluista ja paikkavarauk-
sista voi tiedustella DNT:n Os-
lon toimistosta (Storgata 3,
+47 2282 2822, www.turistfore-
ningen.no).

Vaihtoehtoisesti voi matkus-
taa ensin junalla Ottaan ja hy-
pätä siellä bussiin, joka liiken-
nöi kesäisin Sognefjellin vuo-
ristoteillä. Bussi pysähtyy
Krossbussa ja Turtagrøssä, jois-
ta on helppo lähteä merkityille
vaellusreiteille.

Oma auto antaa jonkin verran
vapautta ja valinnan varaa va-
ellusreitin lähtöpistettä ajatel-
len, mutta auto saattaa muo-
dostua myös taakaksi. Kansal-
lispuistossa on parkkitilaa ra-
joitetusti ja vaellusreitti pitää jo-
ko suunnitella kierrokseksi tai
edestakaiseksi, jotta pääsee taas
autolle takaisin.

Lisäksi parkkipaikoilla veloi-
tetaan usein parkkimaksu ja ai-
nakin Spiterstuleniin johtavalla
tiellä täytyy maksaa tietulli, jo-
ka vaihtelee 50–100 Norjan
kruunun (noin 6–12 euroa) vä-
lillä auton koon mukaan. Jotkut
vuoristotiet ovat talvisin suljet-
tuja, joten ajoreitti kannattaa
tarkistaa etukäteen DNT:n toi-
mistossa.

Suosituin yhden päivän vael-
lusreitti vie Gjendesheimenistä
Besseggenin yli Memurubuun
noin seitsemässä tunnissa. Näy-
telmäkirjailija Henrik Ibsen ku-
vasi reitin Peer Gyntissä, joten
reitin kulkija voi hyvällä syyllä
kokea kulkevansa kulttuuri-
maisemassa.

Gjende-järven smaragdinvih-
reä vesi on uskomattoman kau-
nis näky. Jos vaeltaminen väsyt-
tää, voi järveen tutustua myös
paatin kyydistä. Yhteysvene
kulkee väliä Gjendesheim–Me-
murubu–Gjendebu, joten mat-
kaa voi jatkaa päivän vaelluk-

sen jälkeen veneellä Memuru-
busta Gjendebuhun.

Jotunheimenin korkeuserot
tietävät välillä rankkaa kipua-
mista, joten on syytä välttää lii-
an raskasta rinkkaa. Telttaa ei
välttämättä tarvitse ottaa mu-
kaan, jos suunnittelee reittinsä
mökiltä toiselle. DNT:n tunturi-
majat ovat kohtuuhintaisia ja
niistä voi usein ostaa ruokatar-
vikkeita, joten viikon eväitä-
kään ei tarvitse kantaa mukana.

Koskenlaskua 
Sjoa-joella

Toissa kesänä vietin viikonlo-
pun Jotunheimenissa. Retki oli
Oslon yliopiston järjestämä.
Lähdimme Blindernin yliopis-
toalueelta bussilla varhain lau-
antai-aamuna ja ajoimme Fa-
gernesin kautta Gjendeshei-
miin.

Vaellukselle otimme mukaan
vain päivän eväät, varavillapai-

dat ja sadetakit, sillä meillä oli
mahdollisuus jättää muut tava-
rat bussiin. Tämä oli suuri hel-
potus, koskapa jo ensimmäinen
nousu vaati porukalta kaksi le-
potaukoa.

Aurinko paistoi Gjendeshei-
missa, mutta parin tunnin tai-
valluksen jälkeen taivas oli
tumman harmaa ja tuuli kävi
nopeasti napakaksi. Onneksi oli
pipo ja hanskat mukana.

Vaellus Gjendesheimista
Bessheimiin kestää viidestä seit-
semään tuntiin reitistä riippuen.
Paikalliset eräjärjestöt huoltavat
vaellusreittejä säännöllisesti, jo-
ten niiden opastemerkinnät
ovat aina ajan tasalla.

Turistin on helppo seurata
kallioihin maalattuja punaisia
T-kirjaimia ja keoiksi kasattuja
kivenmurikoita. Kivikasat ovat
muinoin toimineet alueen vies-
tijärjestelmänä ja nyt ne palve-
levat matkaajaa, vaikka punai-
set T-kirjaimet olisivat peitty-
neet lumeen.

Maasto vaihtelee Gjendes-
heim–Bessheim-reitin varrella
kivikosta kanervikkoon ja välil-
lä saa hypellä tunturipurojen yli
kiveltä toiselle. Kovakärkiset
vaelluskengät suojaavat varpai-
ta kipeytymiseltä.

Jotunheimenissa voi vaelta-
misen lisäksi harrastaa mm. rat-
sastusta, motocrossia, maasto-
pyöräilyä ja luolien ja rotkojen
tutkimista, mutta suosituimmat
aktiviteetit vaeltamisen ohella
ovat koskenlasku, kajakkime-
lonta ja jokilautailu (elvebrett)
Sjoa-joella.

Heidalin liepeillä on monta
koskenlaskuun erikoistunutta
yritystä, jotka tarjoavat myös
majoituspalveluita. Sjoa-jokea
on sanottu Pohjois-Euroopan
parhaaksi koskenlaskupaikaksi
ja se on toiminut vuosien var-
rella usein myös kilpailuiden
näyttämönä.

Yövyimme ensin Sjoa Raftin-
gin majoissa ja teltta-aamiaisen
jälkeen oli aika lähteä koskea
laskemaan. Jokaiseen kumive-
neeseen koottiin 6–8 hengen
”miehistö” ja ennen veteen me-
noa ryhmälle annettiin pika-
kurssi melomis- ja pelastautu-
mistekniikoista. Varusteiksi
saimme märkäpuvut, pelastus-
liivit ja kypärät; lenkkarit tuli
olla omasta takaa.

Sjoa-joki on Pohjois-Euroopan paras koskenlaskupaikka.

Heidalin liepeillä, Sjoa-joen varrella on monia koskenlaskuun
erikoistuneita yrityksiä, jotka pystyvät järjestämään majoi-
tuksen myös isoille ryhmille. Kuva Sjoa Rafting Campilta.
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Lisätietoa netistä: www.sjoarafting.com, 
www.heidalrafting.no, www.villmarken-kaller.no, www.nwr.no

Jotunheimen
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Mitä korkeammalle matka vie, sitä karummaksi käy maasto.

Jäätiköiltä sulava vesi ryöppyää näyttävinä putouksina.

Vaellusreitit on merkitty kiviin maalatuilla, punaisilla 
T-kirjaimilla ja kivikasoilla. Jälkimmäiset opastavat kulki-
jaa, jos kivet sattuvat olemaan lumen peitossa.

Sjoa-joki laskee Jotunheime-
nin Gjende-järvestä Heidalin
kautta Gudbrandsdalslågeniin
ja jäätiköiltä sulava vesi takaa
ihanteelliset koskenlaskuolo-
suhteet toukokuun alusta syys-
kuun loppuun. Eri reittivaihto-
ehdoista voi omien taitojen mu-
kaan valita sopivan vaikeusas-

teen helposta kakkosesta vaati-
vaan vitoseen.

Perheille suunnatut retket
ovat helppoja ja vaarattomia,
mutta kun vaikeusaste on 4–5,
vaaditaan osanottajilta uimates-
tiä ja vähintään 18 vuoden ikää.

Me laskimme 11 kilometrin
reitin päivän aikana kahdesti.

Ensimmäisessä laskussa ve-
neestämme putosi vain kaksi
ihmistä, mutta kun toisella ker-
ralla ahnehdimme pyörteitä,
saimme koko veneen nurin. On-
neksi muut venekunnat onkivat
virran viemät mukaansa.

Jokaisessa veneessä turvalli-
suutta valvoo peräsintä pitävä
opas, mutta haavereita sattuu
silloin tällöin. Meidän reissum-
me saldo oli yksi musta silmä ja
yksi verille naarmuuntunut kä-
sivarsi. Kokeilemisen arvoista
hommaa silti, ehdottomasti!

Sjoa-jokea ei voi jättää näke-
mättä ensin Riddersprangetin
rotkoa. Se sijaitsee Randsver-
kista 5 km etelään. Tarinan mu-
kaan paikalla käytiin morsia-

menryöstön jälkinäytös joskus
1200-luvun lopulla, kun Valdre-
sista kotoisin ollut Sigvat Leir-
holar sieppasi kauniin Skår-
vangssolan itselleen ritari Eld-
jarnin nokan edestä.

Hurja takaa-ajo päättyi Rid-
dersprangetille, jossa Sigvat on-
nistui hyppäämään rotkon yli.
Kun hänen palvelijansa yritti
samaa, esti Sigvat hänen loik-
kansa niin, että miekkonen suis-
tui kosken vietäväksi. Tämä oli
varoitus ritari Eldjarnin miehil-
le ja niin Sigvat sai pitää Skår-
vanssolaninsa. Muistoksi paik-
ka nimettiin ”Ratsastajan loi-
kaksi”. Nykyään aluetta kiertää
turva-aita historian toistamisen
estoksi. �
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