Kebnekaise
– Ruotsin
katolla

dan metrin välein. Iloinen ”hej”
kuului aina ohittaessamme.
20 kilometrin autobaanakävelyn jälkeen saavuimme tunturiasemalle, missä nämä eränkävijät lipittelivät valkoviiniä
kynttilän valossa. Silloin ajattelin, että erämaaelämänkin nämä ruotsalaiset ovat pystyneet
pilaamaan.
Tästä asenteesta toivuttuani
olen kuitenkin palannut Kebnekaisen alueelle monesti sekä kesällä että keväällä ja katsellut
alueen suurenmoisia maisemia
Sydtoppenilta parikymmentä
kertaa. Minut vetävät sinne ennen kaikkea upeat alppimaiset
maisemat.
Samalla olen jo tottunut naapurimaan tunturimajakulttuuriin. Fjällstationin monet palvelut antavat urbaaneille ihmisille hienoja kokemuksia ja on hyvä, että suurehkokin ihmismäärä mahtuu alueelle toisiaan pahemmin häiritsemättä.

Hyppy railon yli Storglacierilla. Storglacier on
helppo jäätikkö, jonka lumelta
paljaalla alaosalla voi kulkea
ilman jäätikkövarustusta.
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Kebnekaise, Ruotsin korkein
tunturi, kohoaa 2 111 metrin
korkeuteen. Oman Haltimme
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huippu on sitä lähes 800 metriä
matalampi. Vaellusseutuna
Kebnekaise tarjoaa puitteet monenlaiseen retkeilyyn. Sieltä löytää oikeastaan kaikkea muuta
paitsi erämaan rauhaa. T E K S T I J A K U VAT K A R I V A I N I O
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Miten sinne pääsee
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K

un vaelsin Kebnekaisella ensimmäisen kerran heinäkuussa
1982, koin kulttuurishokin. Polku Nikkaluoktasta oli kaksi metriä leveä ja
shortsit päällä pikkureput selässä vaeltavia svenssoneita tuli vastaan keskimäärin parin sa-

Kebnekaisen vaelluksen voi
aloittaa käytännössä vain kahdesta paikasta, joko Abiskosta
tai Nikkaluoktasta. Lähdetäänpä kummasta paikasta tahansa,
on ensin mentävä Kiirunaan.
Vaikka Kiirunaan pääsee julkisillakin kulkuneuvoilla kuten
junalla tai lentokoneella, ehdottomasti kätevintä on käyttää
omaa autoa.
Kiirunasta Abiskoon on noin
100 kilometriä E10-valtatietä eli
Narvikin tietä ja Kiirunasta
Nikkaluoktaan on noin 60 kilometriä kapeata, mutta asfaltoitua tietä. Nikkaluoktan tiekin on ympäri vuoden hyvässä

kunnossa, mutta keväisin paikoin kapea, kun vastaan tulee
meikäläistä peräkärryä leveämpiä kelkkakärryjä vetäviä Volvoja tai Saabeja.
Jos aikomuksena on tehdä vaellus, joka alkaa toisesta aloituspaikasta ja päättyy toiseen, niin
sekin onnistuu. Kiirunan torilla
Scandic-hotellin vieressä on
suuri turisti-info, josta saa selville bussiaikataulut Abiskoon
ja Nikkaluoktaan. Molemmista
lähtee Kiirunaan useita busseja
päivässä. Auto kannattaa jättää
aloituspaikkaan ja paluu tehdä
koko porukalla päättämispaikasta Kiirunaan, josta yksi käy
sitten hakemassa auton pois
aloituspaikasta muiden viettäessä aikaa kaupungissa.
Sekä Abiskossa että Nikkaluoktassa on mahdollisuus majoittua, saunoa, syödä ja jättää
auto pysäköintialueelle. Aseman lähellä voi yöpyä myös teltassa, mutta siitä peritään maksu, koska teltassa asujat käyttävät ravintolan saniteettitiloja.
Myös sauna on maksullinen ja
suihkujen lämmin vesi toimii
kolikoilla.

Jääreittiä ylösnousseet
vaeltajat laskeutuvat
Östra ledeniä. Kuvassa
näkyy myös kallioon
maalattu reittimerkki.
Östra ledenillä ei tarvita
kiipeilyvarustusta eikä
kummempia kiipeilytaitoja.

Hulppeat maisemat
Jo aloituspaikasta avautuvat
hulppeat alppimaiset maisemat. Nikkaluoktassa huomio
kiinnittyy erityisesti Tolbagornin kraatteriin, muttei Abiskon
maisemistakaan voi valittaa.
Alue on yleisesti kivikkoista
ja puutonta tunturia. Tunturikoivikkoa on ainoastaan Nikkaluoktasta Fjällstationille ja Tarfalaan menevässä laaksossa sekä Vistasvaggessa. Niin ikään
Abiskosta lähdettäessä vaelletaan ensimmäiset 25 kilometriä
tunturikoivikossa. Edellä mainituilla reiteillä on jonkin verran soita ja muita kosteikoita,
joiden yli pääsee hyviä pitkospuita pitkin.
Kun laaksoista on noustu
ylemmäksi noin 700 metrin
korkeuteen, loppuu koivikko ja
koko muu alue on vain kanervikkoa tai paljasta kivikkoa.
Oman leimansa Kebnekaisen
alueelle antavat lukuisat pienehköt jäätiköt kuohuvine sulamisvirtoineen.
Abisko on Ruotsin tunnetuimman reitin, Kungsledenin
eli Kuninkaanpolun pohjoisin
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Kebnekaise
päätepiste. Kuninkaan polkua
pääsee pohjois-eteläsuunnassa
koko Kebnekaisen alueen läpi
erämaa-aluetta pitkin kauas Sarekin eteläpuolelle.
Kebnekaisen alueella on kolme yli 2 000-metristä huippua:
Kebnekaisen pohjois- ja etelähuippu sekä Kaskasatjåkka.
Etelähuippu on Ruotsin korkein kohta. Vuonna 1982 ostamassani kartassa etelähuipun
korkeudeksi oli merkitty 2 117
metriä, noin kymmenen vuotta
sitten käyttämissäni kartoissa
huipun korkeus oli 2 114 metriä
ja nyt viimeksi ostamassani kartassa se on enää 2 111 metriä.
Kebnekaisen huippu on luminen toppa ja huipun laskeutuminen selittynee keskilämpötilan kasvamisella. Olen havainnoinut saman ilmiön alueen jäätiköiden pienenemisenä
silmillä havaittavasti 23 vuoden
aikana.

Nikkaluoktan aloituspiste.

Vaelluksella
huomioitavaa
Kebnekaisella on kaksi sesonkia: kevät ja kesä. Kevätkausi alkaa maaliskuun alussa ja päättyy vappuun, kesäkausi kestää
kesäkuun lopulta syyskuun loppupuolelle. Tunturimajat ovat
avoinna vain näinä aikoina. Kuninkaanpolun varrella olevat
majat aukeavat aikaisemmin
kuin sivummassa olevat.
Jos etsitään ankaria oloja, niin
alueella voi hiihtää jo ennen kevätsesonkia. Alhaalla laaksoissa oleva lumi on silloin pehmeätä ja upottaa, mutta siellä
on yleensä jo alkutalvesta poromiesten kelkanjälkiä, joita pitkin pääsee helposti kantavalle
lumelle
tunturisuksillakin.
Puuttomalla alueella lumi kantaa hyvin jo helmikuussa ja
upottaa olosuhteista riippuen
täysin kantavasta lumesta 30
senttimetrin syvyyteen.
Koska liikutaan suhteellisen
korkealla ja ollaan Golf-virran,
Atlantin valtameren ja Kölivuoriston yhteisvaikutuksen
alaisena, saattaa sää muuttua
äkisti niin, ettei näkyvyyttä ole
ollenkaan. Huono näkyvyys
saattaa kestää useita päiviä. Tällöin liikkuminen on monesti
mahdotonta, koska etäisyyksiä
ja etenkään korkeuseroja ei pysty havaitsemaan.
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Kebnekaise Fjällstation on useita
rakennuksia käsittävä kompleksi kaikkine
ravintola- ja majoituspalveluineen.
Vaelluspolulla kohti Tarfalaa. Polku on
hyväkuntoinen ja vie Tarfala-järven rannalla
olevalle STF:n majalle.
Niinpä talviretkeilijän pitää
kyetä majoittumaan missä paikassa ja missä tilanteessa tahansa, jos liikkuminen käy mahdottomaksi.
Maaliskuu on hyvää aikaa vaeltaa, eikä silloin ole kovin paljon muita liikkujia. Tänä vuonna muut kuin Kuninkaanpolun
majat aukesivat vasta 19. maaliskuuta, joten näillä alueilla saa
liikkua varsin rauhassa ennen
tuota aikaa.
Huhtikuu on vilkas joka puolella tunturialuetta. Sää on maaliskuuta selkeämpää, mutta
myrskypäiviin pitää edelleen
varautua.
Kaikissa majoissa on isäntä,
patjat ja keittomahdollisuus,
osassa saa ostaa myös ruokaa ja
virvokkeita. Yöpyminen maksoi viime keväänä STF:n (tai
Suomen Retkeilymajajärjestön)
jäseneltä 235 kruunua (n. 25 €)

ja ei-jäseneltä 335 kruunua (n.
36 €). STF:n jäsenmaksu on 285
kr, joten se tulee kuitattua kolmella yöpymisellä.
Ruotsalainen tyyli on vaeltaa
pieni sipulisäkki selässä majalta toiselle ja ostaa palvelut sekä
osa ruuista majoista. Majan lähellä on mahdollista myös telttailla, kun maksaa 60 kruunun
telttamaksun (ei-jäsen 80 kr).
Tällöin on lupa käyttää majan
keittiö- ja WC-tiloja.
Majoissa on puhelimet hätätapauksia varten ja osassa aluetta kuuluu myös kännykkä. Jos
karttaan on merkitty kämpän
lähelle viiva ja sana fångstarm,
se tarkoittaa maastoon muutaman kymmenen metrin välein
pystytettyjä parimetrisiä keppejä, joissa on nuoli kämpälle
päin. Kaikilla kämpillä ei näitä
ole.
Majojen lisäksi lähinnä Ku-

ninkaanpolun varrella ja siellä
täällä muuallakin on karttaan
merkittyjä tuulensuojia (vindskydd). Ne on tarkoitettu tilapäiseen viivähtämiseen, eikä
niissä saa yöpyä kuin hätätilassa. Useimmissa tuulensuojissa
on kamiina ja keväällä yleensä
myös polttopuita.
Hyvät tuulensuojat ovat Kebnekaisen harjanteella noin 200
metriä kohdasta, jossa Västra leden ja Östra leden yhtyvät. Näitä tuulensuojia on kaksi ja ne
ovat runsaan sadan metrin
päässä toisistaan. Molemmat
ovat aika sotkuisessa kunnossa,
eikä niissä ole mitään mukavuuksia. Joinakin vuosina niissä on ollut huopia, toisina taas
ei. Joka tapauksessa majat ovat
olemassa olonsa aikana antaneet turvaa yhdelle jos toisellekin kevyin varustein Ruotsin
katolle yrittäneelle.

kaa, ovat Alesjaure, Kebnekaise
Fjällstation, Sälka ja Vistas. Kebnekaise Fjällstationilla on lisäksi täydellinen ravintola.
Tällä tyylillä liikuttaessa kevyt makuupussi riittää, eikä leiripatjaa ja omaa keitintä tarvita.
Hätäyöpymistä varten on hyvä
olla biwisäkki ja lumilapio.
Perinteisen hiihtovaeltamisen lisäksi Kebnekaisen alue sopii hyvin telemarkin harrastajille. Fjällstationin lisäksi hyviä
tukeutumispaikkoja telluhommiin ovat Tarfala ja Nallo.

... kävellen

Hiihtovaeltajat hyvin merkityllä ladulla. Takana näkyy Signiståkka.

Hiihtäen tai...
Talvireitit noudattavat ylempänä suunnilleen kesäreittejä,
mutta alempana oikovat järvien
ja soiden yli. Viime kevät oli
alueen länsiosassa poikkeuksellisen vähäluminen ja maaliskuussa jouduimme pariin otteeseen hiihtämään Kuninkaanpolulla lähes paljaassa kivikossa tai kanervien seassa. Lumen
määrä pysyi vähäisenä myös
huhtikuussa.
Kun olen useana vuonna
tarkkaillut säiden kehittymistä,
niin olen pannut merkille, että
harjanne Kebnekaise–Kaskasatjåkka–Pyramiden–Räitatjåkka–Påssustjåkka jakaa sään
kahteen eri vyöhykkeeseen.
Nyt lumen vähyys oli merkillepantavaa tämän linjan länsipuolella, kun sitä vastoin itäpuolella oli mukavasti lunta.
Lumivyöryriski alueella on
tavalliselle hiihtäjälle vähäinen.
Vaellusreitit kulkevat laaksoissa ja etäisyyden riskiherkkään
rinteeseen pystyy pitämään lähes aina riittävänä. Vanhoja
vyöryjälkiä on kuitenkin nähtävissä, joten runsaan lumentulon
jälkeen kannattaa muutaman
päivän ajan harkita, mistä kulkee.
Uuteen 1:100 000 karttaan
BD6 on merkitty kulkukelpoi-

set urat niin hyvin, ettei vaeltajan paljoa kannata käyttää merkitsemättömiä uria, ellei sitten
halua mittavia haasteita ja
yleensä paluuta samaa reittiä
takaisin. Kuninkaanpolku ja
eräät muut pääväylät on merkitty luonnossa ruksikepein.
Osa reiteistä on luonnossa
merkitsemättömiä, mutta koska ne kulkevat tunturien välisissä laaksoissa, pitää olla aika
fakiiri, jos onnistuu eksymään
reitiltä pois.

Huhtikuisella hiihtovaelluksella Vistasvaggessa.

Hiihtovaelluksen varustus
voi hyvin olla joko perisuomalainen ”unsupported” tai ruotsalaistyylinen, johon ajattelin itsekin vaihtaa heti, kun täytän 80
vuotta. Jos kuljetetaan vaellustelttaa ja vähän luksusta mukana, niin ahkio on kantolaitetta
käyttökelpoisempi kuljetusväline.
Hiihdettävät telemarksukset
soveltuvat kovalle lumelle perinteisiä retkisuksia paremmin.
Tellumono antaa paremman
tuntuman etenkin laskuissa
kuin huopakumisaapas. Koska
reiteille ovat tyypillisiä useiden
kilometrien nousut ja laskut, on
nousukarvojen käyttö järkevää.
Vaellusasun tulee olla hupullinen ja tuulenpitävä. Nykyaikainen kuoriasu on paras. Kasvomaski tai ainakin myrskylasit
mahdollistavat hiihdon jatkamisen, vaikka aurinko menisikin pilven taakse ja tuuli
henkäilisi. Aurinkolaseille kannattaa ottaa mukaan varalasit.
Ruotsalaistyyppisellä reissulla tavarat kulkevat mukavasti
50–80 litran rosnassa, jonka paino jää reilusti alle 20 kilon. Visakorttia tärkeämpi varuste on
tukku trekronorin valuuttaa,
jolla voidaan maksaa tunturimajojen vuokrat ja ostaa ruokatäydennyksiä.
Kämpät, joissa myydään ruo-

Kesävaelluskausi alkaa oikeastaan juhannuksesta. Sitä ennen
seutu on märkää ja jokseenkin
kulkukelvottomassa kunnossa.
Kuninkaanpolku ja muut
yleisimmät reitit ovat vahvoja
polkuja, joilla on helppo kävellä, mutta harvemmin kuljetut
reitit ovat paikoin kivikkoisia.
Kesäaikaan ruotsalaisetkin siirtyvät telttailuun ja esimerkiksi
Nikkaluokta–Fjällstation -välillä näkyy polulle yleensä toistakymmentä telttaa.
Fjällstationin lähellä on telttailukieltoalue, jonka käytännön etäisyys vaihtelee. Nyrkkisääntönä on, ettei telttaa kannata pystyttää muita lähimmäksi
asemaa, vaan valita jokin vanha
teltanpaikka.
Kun noustaan 700 metrin yläpuolelle, alkavat tasaiset telttapaikat olla kortilla. Tarfalan lähellä Lillsjön alueella on suurehko tasainen hiekkaranta.
Tarfalajärven alueella on lisäksi
edellisten retkeilijöiden tekemiä teltanpaikkoja. Vanhoja teltanpaikkoja löytyy myös Kuninkaanpolun varrelta.
Kesäretkeilijälle mielenkiintoisia ovat jäätiköt, joita Suomessa ei ole. Jäätiköillä liikkumisessa on oma tekniikkansa,
mutta ilman erityistaitojakin
voi tehdä pienen kävelyretken
esimerkiksi Storglacierin tai
Björlings-jäätikön reunamilla,
kunhan muistaa olla menemättä lumen peittämälle alueelle.
Vaikka alue näyttää tasaiselta
lumikentältä, niin lumen alla on
piilossa kymmeniä metrejä syviä railoja, joihin vaellus on ikävä päättää.
Storglacierin keskiosassa on
erityisiä kaivoja, jotka ovat
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Kebnekaise
Lisätietoa netistä: www.whalesafari.no (tietoa safareista),
www.tmbl.gu.se/physeter/physeter.html (kaskelottikatalogi, jossa kaikki alueella tunnistetut yksilöt)

 

            



Kiiruna

Huoltokuljetukset
Fjällstationilta
Nikkaluoktaan
ovat säännöllisiä.
Halukkaat retkeilijät voivat
talviaikaan tilata
itselleen kelkkatai bandvagnkyydin asemalta pois
tai asemalle.



Ruotsi

O TSI

 Ruotsalainen tunturitupakulttuuri poikkeaa suomalaisesta ja muistuttaa keskieurooppalaista vuoristomajakäytäntöä. Olennaisin ero kotimaiseen on, että majalla on isäntä. Majoissa ei ole myöskään maksutonta puolta.
Majat ovat erittäin hyvin varustettuja ja siistejä ja niissä oleillaankin sukat jalassa. Kaikissa majoissa on peitot
ja patjat sekä keittomahdollisuus. Majaan tultaessa isäntä antaa ohjeet ja jakaa tarvittaessa keittovuorot.
Osassa majoista on myytävänä ruokaa ja virvokkeita.
Näitä hyväksi käyttämällä voidaan vaellus tehdä kevyin
kantamuksin. Majojen väliset etäisyydet ovat Kuninkaanpolulla keskimäärin 10–15 kilometriä.
Majojen välille on rakennettu vindskydd-tuulensuojia. Suojien käyttö on ilmaista, mutta niissä saa yöpyä vain hätätilanteessa. Suojien siisteystaso vaihtelee
samoin kuin varustus. Osassa suojista on kamiina.
Kebnekaise Fjällstation on hyvin varusteltu tunturihotelli. Siellä on täydellinen ravintola, majoitustilat,
sauna ja myymälä, josta voi ostaa vaellustarvikkeita.
Fjällstationilla on myös vuokraamo, josta voi vuokrata
esimerkiksi kiipeily- tai lasketteluvälineitä. Asemalla on
myös tarjolla useita erilaisia ”högalpine”-kursseja tai
opastettuja kiertokäyntejä. Kurssit ovat kalliita suomalaiseen hintatasoon verrattuna.
Suositulle vaelluspätkälle Nikkaluokta–Fjällstation
löytyy myös kuljetuspalveluita. Norrlandsflyg lentää
reittilentoja välillä säännöllisesti Ecorelle- ja Sikorskyhelikoptereilla. Lennon hinta on helikopterikyydiksi
melko edullinen. Jos ei itse halua lentää, voi kyytiin heittää korvausta vastaan pelkän repun.
Sulan maan aikana on tarjolla myös venekyyti Landjujärven yli, mikä lyhentää kävelytaivalta viitisen kilometriä. Järven itäpäässä olevissa majoissa on tarjolla
kahvilapalveluja, mutta länsipäässä on pelkkä laituri.
Talvella Fjällstationin ja Nikkaluoktan välillä on vilkas kelkkaliikenne ja kyydin voi tilata joko Nikkaluoktasta tai Fjällstationilta.
Kaikki
kyydit kannattaa tilata jo edellisenä
päivänä. 
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poikkeuksellista, että Kebnekaisen länsipuolella sataa ja itäpuolella on selkeää. Joskus paksu sadepilvi pukkaa voimalla
harjanteen yli. Ilman sadeasua
ei pärjää, jollei mukana ole kuoriasua. Alempana liikuttaessa
kuoriasu on liian kuuma ja alkuasukkaat käyttävätkin usein
shortseja.
Tunturikoivikoissa on sääskiä aivan kuten Suomessakin,
mutta ylemmäksi mentäessä ne
vähenevät. Vaikka alueella on
runsaasti jokia tai puroja, ei erityistä varustusta tarvitse varata
niitä varten. Jokien yli on yleensä hyvät sillat ja pienten purojen
yli pääsee kahlaamalla.
Kesäkausi päättyy ruskan jälkeen syyskuun puolivälissä ja
majat sulkeutuvat tänä vuonna
19. syyskuuta. Tämän jälkeen
alkaa rännän ja loskan aika,
kaamos, joita seuraa uusi kevät
ja uudet reissut. 
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yleensä veden peitossa. En ole
nähnyt muilla jäätiköillä näitä
erikoisuuksia. Storglacierin oikeassa alaosassa sulamisvirta
menee jään alle, jonka vahvuus
on hyvä tunnustella, koska jään
pettäessä virrasta ei pääse välttämättä ylös. Storglacierin vasen reuna ja alareunan keskiosa
ovat oikeaa reunaa turvallisempia aloituspaikkoja.
Björling-jäätiköllä piipahtaminen käy mukavasti, jos noustaan Östra Ledeniä Kebnekaisen huipulle.
Kesävaeltajan varustelistaan
kuuluvat suurehko rosna, johon
mahtuu teltta, kolean sään makuupussi, keitin, lämmintä vaatetta ja ruokaa. Tukeva vaellusjalkine on kumisaapasta parempi.
Länsituuli tuo sateita ja epävakaus on kesäsäälle tyypillistä. Harjanne jakaa säätyypin kesälläkin, eikä ole ollenkaan

Tunturituvat
ja kuljetukset
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Lisas stuga on
nätti, omaperäinen asumus
Vistasvaggessa.
Se on aina avoin.
Kämpän mielenkiintoinen historia löytyy kämpässä olevasta
monisteesta.
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