
36 ERÄ Vaeltaja /E/2006

T unturi- ja Pohjois-La-
pin alueilla sijaitsevis-
ta kahdestatoista erä-
maa-alueesta toiseksi

suurin on Enontekiön kunnassa
sijaitseva Käsivarren tunturi-
alue. Ainutlaatuiseksi sen teke-
vät yli tuhanteen metriin yltä-
vät tunturit, joita Suomessa ei
muualla ole. Lisäksi Käsivarren
vertaansa vailla oleva luonto se-

Kumiveneellä

� T E K S T I J A K U V A T V I L L E V Ä H Ä

Poroeno–Lätäseno on hieno jokireitti haasteita ja elämyksiä
hakevalle melojalle. Kalastajalle reitin laskeminen 
puolestaan tarjoaa parhaan mahdollisen tavan tutustua 
ainutlaatuisen kalapaikkaan. Yhteispituutta jokireitille 
kertyy yli 100 km ja korkeuseroakin lähes 300 metriä.

Lätäsenon kuohuissa

kä lukuisat kalaisat vesistöt
houkuttelevat runsain määrin
retkeilijöitä ja kalastajia.

Patikoinnin ja hiihtämisen
ohella yksi harkinnan arvoinen
vaihtoehto tutustua Käsivarren
erämaahan on kulkea vettä pit-
kin.

Lätäsenon jokireitti saa al-
kunsa Porojärvestä, joka on
Skadja-, Vene- ja Jogasjärven

muodostaman järviketjun vii-
meinen osa ennen Poroenoa.
Järvet saavat vetensä Pitsus- ja
Lossujärveä ympäröiviltä tun-
turialueilta. Porojärven itäpää-
hän laskee lisäksi Norjan rajalta
Somasjärvestä tuleva Valtijoki.

Tästä joki alkaa Poroenona ja
muuttuu noin 40 km myöhem-
min Lätäsenoksi, kun siihen yh-
tyvät Romma- ja Toriseno. Nä-
mä kolme enoa virtaavat Lätä-
senona Markkinaan, jossa se
kohtaa länsirajalla virtaavaan
vesimäärältään liki yhtä suuren
Könkämäenon.

Markkinasta eteenpäin joki
virtaa merta kohden Muonion-
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� Pirunportti on kumiveneellä laskettavissa, mutta putous 
ja sen alle muodostuva stoppari voivat yllättää. Kanootilla
koskeen ei ole asiaa. Kanootin saa siirrettyä kosken ohitse 
vasemmalla rannalla kulkevaa polkua pitkin.

� Käsivarren erämaa-alueella on suhteellisen tiheä autio- ja 
varaustupien verkosto, mutta jostain syystä Poro- ja Lätäsenon 
varressa niitä ei kuitenkaan ole monta. Jokivarren autiotuvat ovat
kovalla käytöllä ja varsinkin alaosassa riittää yöpyjiä tungokseksi
asti. Usein järkevin valinta on telttamajoitus. Teltalla voi pysähtyä
ruuhkaisten kämppäseutujen ulkopuolelle ja raikas ulkoilma on
aina mukavampi vaihtoehto kuin kuuma ja kostea autiotupa.

Jogasjärvi: 4 hengen autiotupa Porojärvestä länteen Jogasjärven
rannalla (KKJ 7684715, 3281197). Poroenon suulle matkaa 4 km. 
Samassa pihapiirissä Villin Pohjolan 4 hengen vuokrakämppä, 
jonka varustukseen kuuluu mm. aurinkopaneeli, kaasuliesi ja vene.

Porojärvi: 8 hengen autiotupa Porojärven itäpäässä (KKJ 7683758,
3284302). Autiotuvalta itään, Poroenon suulla, on Kekkosen 
museoitu eräkämppä ja Villin Pohjolan yrityksille ja ryhmille 
vuokraama saunallinen ”luksuskämppä”.

Taabmajärvi: 4 hengen autiotupa Poroenoon laskevan Harrijoen
(Dápmajohkan) rannalla (KKJ 7683911, 3292134). Kävelymatkaa
Poroenon varresta vajaa 5 km.

Tenomuotka: 4 hengen autiotupa Poroenon länsirannalla, 
Karravaarasta 1,5 km koilliseen (KKJ 7673704, 3300034). 
Ruunuvuopion lukittu rajavartiotupa 2 km ylävirtaan.

Hirvasvuopio: 6 hengen autiotupa Lätäsenon länsirannalla,
Jámetsuolun kohdalla olevassa lahdessa (KKJ 7653000, 3306530).
Villin Pohjolan Hirvasvuopion 8 hengen vuokramökki löytyy 
autiotuvalta vajaan kilometrin verran alavirtaan. Mökkiä vuokra-
taan vain palvelupakettien yhteydessä. Varustukseen kuuluvat
mm. aurinkopaneelit, kaasuliesi, rantasauna, vene ja perämoottori.

Pingiskoski: 4 hengen autiotupa Lätäsenon länsirannalla, reilu 
10 km Hirvasvuopiosta alaspäin (KKJ 7643650, 3305780). 
Tämä pikkuparakki on pystytetty vanhan Nieritalon seutuville.

Isokurkkio: 6 hengen autiotupa Lätäsenon itärannalla, Isokurk-
kion yläpuolella (KKJ 7623678, 3308199). Markkinaan jokea pitkin
noin 20 km. Autiotuvan kohdalta lähtee reilun kilometrin pituinen
polku, jota pitkin voi kanootit kantaa Isokurkkion alapuolelle.

Kalkkoaivi: 8 hengen autiotupa saksalaisten rakentaman huolto-
tien päässä, Kalkkojärven eteläpuolella (KKJ 7635171, 33017195).
Matkaa tietä pitkin maantien varteen reilu 20 km.

Saitsikoskella ja Neuhkanassa (Mukkakoskella) on 
Metsähallituksen huoltamat laavut. 

Autio- ja varaustuvat

Kaikki irtain on pakattu Molok-jätesäiliössä käytettävään
suuren muovisäkkiin, joka on sidottu köydellä kiinni kumi-
veneeseen. Tavarat on kuormattu lähemmäs keulaa, 
koska veneessä on kiinni suhteellisen painava perämoottori.
Tankille sopiva paikka keksittiin etupenkin alta.
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jokena, kunnes siihen Kolarin
alapuolella yhtyy Ruotsin tun-
tureilta tuleva Torneälv. Yhty-
mäkohdasta alaspäin jokea kut-
sutaan Tornionjoeksi.

Kumivene vai kanootti
Reitin voi laskea joko kumive-
neellä tai kanootilla.

Kumivene on varsinkin koke-
mattomalle turvallisin ja suosi-
teltavin vaihtoehto. Jokikäyt-
töön suunniteltu kumivene ei
helposti kaadu ja on lisäksi kos-
kessa helppo hallita.

Kumiveneen kanssa ongel-
mia aiheuttaa joen yläosalla ve-
den vähyys ja kivenlohkareiden
rosoiset reunat, jotka saattavat
puhkaista ohuesta tai heikosta
materiaalista tehdyn veneen
pohjan.

Myös veneen suuresta koosta
on haittaa. Matalissa ja kivik-
koisissa koskissa isoa kumive-
nettä on raskasta vetää perässä
ja maitse ohitettavissa koskipai-
koissa sen kantaminen käy
työstä.

Vaikka pääosa reitistä on koh-
tuullisen nopeavirtaista koski-
aluetta, on alaosalla myös pitkiä

� Poroenon yläosalla lähellä
jokea olevat tasaiset ja 
kuivat leiripaikat ovat 
harvassa. Kiinanmuurin 
(Poroharjun) kupeesta 
tällainen kuitenkin löytyi.
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suvanto-osuuksia. Kanoottiin
verrattuna kumiveneen melon-
ta on huomattavasti hitaampaa
ja raskaampaa.

Kumiveneellä matkaan lähte-
vän kannattaakin harkita pie-
nen perämoottorin mukaan ot-
tamista. Potkuri on kuitenkin
muistettava varustaa kunnolli-
sella kivisuojalla ja lisäksi mu-
kana on oltava myös varapot-
kuri ja -sokkia. Polttoainettakin
tarvitaan mukaan 10–30 litraa.

Myös kanootin valinnassa tu-
lee kiinnittää huomiota sekä
materiaalien kestävyyteen että
kanootin käsiteltävyyteen kos-
kissa. Harkinnan arvoisia lisä-
varusteita ovat kunnollinen
aukkopeite ja lisäkellukkeina
toimivat ilmapussit.

Sekä kanootilla että kumive-
neellä liikuttaessa kaikki kuiva-
na pidettävät tavarat on var-
minta pakata melontasäkkeihin
tai muihin ehdottoman vesitii-
viisiin pakkauksiin. Lisäksi
kaikki kellumattomat esineet
tulee kiinnittää lujasti kiinni.

Jos tilaa on tarpeeksi, on tava-
rat kätevä pakata muovisiin
tynnyreihin. Sopivia vesitiiviitä
tynnyreitä löytyy eri kokoisina
melonta- ja muovitarvikkeita
myyvistä liikkeistä.

Eräs tärkeimmistä mukaan
otettavista tavaroista ovat ku-
miveneen tai kanootin korjaus-
paketti. Valmistajien oikeiden
korjauspakettien lisäksi myös
ilmastointiteipillä, Aquasurella
ja kaksikomponenttiliimalla
pystyy kenttäoloissa paikka-
maan suuretkin vauriot. Kivi-
sissä koskissa myös melat ovat
kulutustavaraa.

Paukkuliivit ovat mukavat
päällä, mutta niitä käytettäessä
on syytä varata varapatruunoi-
takin mukaan.

Yleisenä ohjeena voisi sanoa,
että sopivin ajankohta niin kos-
kenlaskun kuin kalastuksenkin
kannalta on heinäkuu. Kesä-
kuussa joella on vielä kovat tul-
vat ja loppukesästä ongelmaksi
saattaa puolestaan muodostua
vähäinen vesimäärä.

Jyrkästi putoavissa tunturi-
vesissä sateen vaikutus on to-
della merkittävä. Pari päivää
kestävä rankkasade nostaa ve-
den pintaa nopeasti ja nousu
saattaa olla yli metrinkin.

Aikaa olisi varattava vähin-

tään yksi täysi viikko. Jos halu-
aa käyttää enemmän aikaa ka-
lastukseen, niin kaksikin viik-
koa menee nopeasti.

Lentäen Porojärvelle
Jokireitille päästäkseen pitää
ensin kuljettaa kulkuväline
miehistöineen Porojärvelle. Tä-
mä onnistuu Kilpisjärveltä len-
totoimintaa harjoittavien yri-
tysten kautta. Lento on syytä
varata hyvissä ajoin etukäteen.

Vesitasoon menee kerralla
kaksi matkustajaa, kanootti tai

kumivene ja muut tavarat, jos
karsii kaiken ylimääräisen pois.
Helikopteri ottaa hivenen
enemmän kuormaa, mutta on
vastaavasti kalliimpi.

Huonolla säällä vesitaso ja
helikopteri pysyvät maassa, jol-
loin kuljetus saattaa viivästyä
jopa useamman vuorokauden.

Aikataulua ei siis pidä suunni-
tella liian tiukaksi.

Jos Poroeno–Lätäseno joki-
reitti tuntuu liian pitkältä, niin
reissun voi aloittaa vaikka
Munnikurkkion seutuvilta. Ve-

Kumiveneellä voi Munnikurkkion alkuosan pahimmat paikat ohittaa vasemman reunan 
tulvauomaa pitkin. Kosken loppuosan kuohuja se ei kuitenkaan kierrä. 
Suositeltavampaa onkin ohittaa koski turvallisesti maitse. Taustalla näkyy käytöstä 
poistetun rajavartioaseman päärakennus, varastoja ja rantasauna.

� Lätäsenolla kalastettaessa pitää olla maksettuna Lätäsenon
kalastusalueen lupa (nro 1550), jolla saa kalastaa Poroenossa
Harrijoen suulta aina Lätäsenon Vähäkurkkioon asti.

Lupa ei kuitenkaan oikeuta kalastamaan Lätäsenoa ympäröivissä vesissä, jotka kuuluvat
omaan Enontekiön kalastusalueeseen (lupa nro 1551).

Lohen ja taimenen kalastus on sallittu Lätäsenossa 1.5.–31.8. välisenä aikana ja alueella on
voimassa seuraavat alamitat: kaikki taimenmuodot 40 cm, lohi 60 cm ja harjus 30 cm.

Enontekiön kalastusalueen lupa (nro 1551) oikeuttaa kalastamaan Käsivarren erämaa-alu-
een vesissä Lätäsenoa lukuunottamatta. Luvalla saa kalastaa myös erityisvesissä, missä vie-
hekalastus läänikohtaisella vieheluvalla on muutoin kielletty.

Kalastuskautta on koko vuosi, jokivedet on kuitenkin rauhoitettu 11.9.–15.11. välisenä ai-
kana. Alamitat ovat samoja kuin Lätäsenolla.

Tornio-Muoniojoen yhteislupaa (nro 2502) tarvitsee, jos haluaa kalastaa lohta tai taimen-
ta Kilpisjärvestä lähtevässä Könkämäenossa.

Pilkkimiseen Käsivarren erämaa-alueen seisovissa vesissä ei yleensä tarvitse lupaa. Kan-
nattaa kuitenkin muistaa, että virtaavissa vesissä ja erityisvesissä (Toskal-, Luohto-, ja
Tsuolbmajärvi sekä Peeran lammet) pilkkimiseen pitää olla Enontekiön kalastusalueen lu-
pa (nro 1551).

Kalastusluvat voi hankkia Villin Pohjolan verkkosivuilta (www.villipohjola.fi). Kilpisjär-
vellä lupia myyvät ainakin Kilpisjärven Hotelli, (016) 537 761, Retkeilykeskus Tuulan kahvi-
la, (016) 537 229, ja Kilpisjärven luontotalo, 0205 647 990. 

Kalastusluvat kuntoon

Avoimessa tunturissa
kulkevassa kirkas-
vetisessä joessa yö-
kalastus on usein 
tuloksellisin tapa pyy-
dystää arkoja kaloja.
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sitasot laskeutuvat vanhan raja-
vartioaseman länsipuolella ole-
valle Melajärvelle, josta tavarat
voi kohtuullisen helposti siirtää
jokirantaan.

Lohitutkimusta
Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitos on vuosina 1999, 2002
ja 2005 kartoittanut sähkökalas-
tamalla lohenpoikasten levin-
neisyyttä ja tiheyksiä Poro- ja
Lätäsenossa.

Mukana on ollut kolmea hen-
kilöä, jotka on tavaroineen mah-
dutettu kahteen nelimetriseen
Avon Traveller -kumivenee-
seen. Kokonsa puolesta venettä
voi meloa joko yksin tai kaksin.
Suvanto-osuuksilla käytössä oli
nelitahtinen 5 hv perämoottori,
jolla vedettiin perässä toista ku-
mivenettä.

Alla oleva jokireitin nuotitus
perustuu pääasiassa näiltä reis-
suilta saatuihin kokemuksiin.
Koskien luokitus perustuu puo-
lestaan Ari Kaurahalmeen ko-
koamaan Polar-Lennon jokireit-
tioppaaseen.

Tunturipurojen 
rikkautta
Reitin yläosa käsittää Porojär-
ven ja Ruunuvuopion välisen
tunturialueen, jossa maisemat
ovat todella hienoja. Tuntureita,
karuja rakkakivikoita ja kristal-
linkirkkaita tunturijärviä ja pu-
roja riittää.

Kosket seuraavat toisiaan ja
suvantoalueita ei oikeastaan
ole. Koko reitin pudotuskor-

keudesta noin puolet tulee tälle
osalle.

Yläosan kosket ovat varsin-
kin matalan veden aikaan kivi-
siä ja kuivia. Ensimmäinen mer-
kittävämpi kuohu on Puoggi-
järven seutuvilla IV-luokan pit-
kä ja erittäin kivinen koski. Var-
sinaista nimeä koskella ei ole,
mutta peruskartoissa sen koh-
dalla on Poroenon saamenkieli-
nen nimi, Boazoeatnu. Pudo-
tusta on reilu 10 metriä, joten
varsinkin kanootilla liikkuvan
on syytä rantautua ja tutkia kos-
ki ennen laskua.

Jos mielii saada rautuja, niin
varmemmin se onnistuu ensim-
mäisten matkapäivien aikana.
Esimerkiksi Valtijoessa on suh-
teellisen hyvä rautukanta. Po-
roenossa on puolestaan run-
saasti harjuksia ja siikoja. Isom-
mat taimenet ovat vähemmistö-
nä, mutta pienet sivujoet voivat
tuottaa yllätyksen.

Millä kartalla Käsivarteen?

� Uusin koko Käsivarren erämaa-alueen 
kattava kartta on Enontekiön opas- ja 
virkistyskartta (Lapin maanmittaustoimisto 2005). Kaksi-
puoleisen kartan mittakaava on 1:100 000 ja sen reunoilla on 
tarkemmat kartat mm. eteläisestä ja pohjoisesta Kilpisjärvestä
sekä Karesuvannosta.

Kartan vanhemmassa vuoden 2004 painoksessa on yhtenäis-
koordinaatistossa (YK) Kilpisjärven puolella itä-länsisuunnassa
10 kilometrin virhe. Jos on sattunut hankkimaan virheellisen
kartan, voi sen palauttaa joko hyvitystä tai kartan uutta painosta
vastaan mihin tahansa maanmittaustoimistoon.

Käsivarren pohjoisosissa liikkuvalle hyvä valinta on Halti-
Kilpisjärvi ulkoilukartta (Genimap 2003) mittakaavassa
1:50 000. Siinä ei näy Lätäsenon alaosia, vaan kartta katkeaa
Rommaenon seutuvilta.

Kartassa on sekä yhtenäiskoordinaatisto (YK) että perus-
koordinaatisto (PK). Siihen on merkitty Kalottireitin lisäksi
myös alueen muut vaellus-, hiihto-, moottorikelkkareitit sekä
autio- ja varaustuvat. Myös rajavartioston, poliisien ja 
poromiesten kämpät löytyvät.

Suurimmat virheet koskevat jokiin merkittyjä ylityspaikkoja,
jotka ovat usein aika omituisissa paikoissa. Pieniä puutteita on
myös mönkijäurien ja polkujen merkinnöissä.

Maanmittauslaitoksen Maastokarttoja on tarjolla mittakaa-
voissa 1:20 000 ja 1:50 000. Käsivarren alueella ne ovat kuitenkin
tiedoiltaan vanhentuneita ja niissä käytetään kartastokoor-
dinaattijärjestelmää (KKJ).

Maanmittauslaitos on siirtymässä kartantuotannossaan 
uuteen koordinaattijärjestelmään ja lehtijakoon. Uudet maasto-
kartat julkaistaan mittakaavoissa 1:25 000 ja 1:50 000. Viime
vuonna käynnistyneen uudistuksen yhteydessä koordinaatti-
järjestelmäksi vaihtuu GPS-yhteensopiva EUREF-FIN.

1:25 000 kartan nimeksi tulee Peruskartta ja 1:50 000 kartta 
säilyy Maastokarttana.

Käsivarren alueesta on saatavilla myös Genimapin GT-kartta
(nro 16). Tiekarttojen mittakaava on 1:200 000 ja niissä käytetään
KKJ-koordinaatistoa. Myös niitä ollaan uusimassa ja uusi 
GT-karttasarja on kokonaisuudessaan valmis 2007. Mittakaavak-
si vaihtuu 1:250 000 ja koordinaattijärjestelmäksi GPS-yhteen-
sopiva EUREF-FIN. Lisäksi uutuutena tulevat mukaan myös 
Lapin alueen ajopolut ja mönkijäurat.

Luontoharrastajalle sopiva lisäkartta on Käsivarren kasvil-
lisuuskartta 1:150 000 (Metsähallitus 2000). Yliperän historiasta
kiinnostunut puolestaan hankkii Käsivarren saamen
kielisen nimistökartan 1:150 000 (Metsähallitus 2000).
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Sekä Poro- että Lätäsenossa elää suurten 
harjusten lisäksi myös jättikokoisia siikoja. 
Tämä puolentoista kilon perhosiika tuli 
saaliiksi Tenomuotkan yläpuolelta.

Vaikka lohi ei Lätäsenolla tärppäisikään, niin harjukset 
takaavat saaliin. Kuvan reilun kilon harjus otti kumiveneen
perässä vedettyyn hopea–violetti (väri 94) Nils Master 
Invincibleen. Suomunäytteestä tehty ikämääritys paljasti 
kalan olleen pyyntihetkellä 8-vuotias, mikä vahvistaa 
käsitystä Lätäsenon harjuksien nopeasta kasvusta.
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Pirunportti 
ja Munnikurkkio
Keskiosalla välillä Ruunuvuo-
pio Munnikurkkio alkaa maise-
ma selvästi muuttua. Suurem-
mat tunturit häipyvät näkyvis-
tä, puusto lisääntyy ja joen poh-
jamateriaali muuttuu lohkareis-
ta hienorakenteisemmaksi kivi-
koksi.

Joki myös kapenee ja syve-
nee, mikä toisaalta helpottaa
melomista, mutta toisaalta kos-
kien vaikeusaste nousee.

Ennakkoon tarkastettavia pa-
hoja koskia on tällä keskiosalla
neljä.

Niistä ensimmäinen on heti
Ruunuvuopion rajavartiotuvan
alapuolella. Se on IV-luokan
erittäin kivinen koski, jossa on
kaksi reilun metrin korkuista
porrasta. Heti perään Teno-
muotkan paikkeilla on jyrkästi
oikealle kaartava koski, jossa pi-
tää varoa ajautumasta vasten
ulkokaarteen kalliota.

Pirunportti (IV+) on nimensä
veroinen koski, jossa joki puris-
tuu kapeaksi kallioiden väliin.
Vaikka Pirunportti on lasketta-
vissa jopa kanootillakin, on suo-
siteltavampaa ohittaa se maitse.
Kanootin saa myös laskettua
kosken ohi vasemmalla puolel-
la olevaa tulvauomaa pitkin.

Kosken laskemista vaikeut-
taa ennen lopun putousta oleva
mutka, joka tahtoo kääntää ku-
miveneen tai kanootin poikit-
tain. Lisäksi kosken alla olevaan
putoukseen muodostuu ns.
stoppari, jossa varsinkin ka-
nootti helposti kaatuu.

Pirunportista reilu 10 km ala-
virtaan oleva Munnikurkkio
(IV+) on myös ohitettava mait-
se. Vaikeusastetta nostavat sel-
keän laskulinjan puute sekä
useat putoukset ja niiden taka-
na olevat stopparit.

Munnikurkkioon liittyy
monta surullista tarinaa. Ikävän
niistä lienee kahden rajavartijan
hukkuminen, kun heidän ve-
neensä ajautui koskeen alkuke-
sällä korkean veden aikaan.

Vasemmalla reunalla on tul-
vauoma, jonka kautta voi kumi-
veneellä liikuttaessa ohittaa
isoimmat putoukset, mutta ka-
nootilla ei siitä parane yrittää.

Keskiosalla sijaitsevat Lätäse-
non parhaat taimenalueet. Pien-

tä taimenta on todella paljon,
mutta seassa on myös usean ki-
lon yksilöitä. Taimenta kannat-
taa tavoitella suurten putouk-
sien, kuten Pirunportin, ala-
puolisista syvänteistä.

Lätäsenoon laskevat Romma-
ja Toriseno ovat puolestaan to-
della hyviä suurharjusjokia.
Varsinkin Rommaenossa kilon
rajan saa helposti rikki ja vuo-
sittain sieltä saadaan useita yli
kahden kilon harjuksia.

Vaarallinen Isokurkkio
Munnikurkkion alapuolelta To-
risenon yhtymäkohdasta alkaa
ensimmäinen joen alaosan pit-
kistä suvannoista. Tämä yli 10
km pitkä Hirvasvuopion suvan-
to-osuus päättyy Pinniskos-
keen, jota seuraavat Saariniva,
Mukkakoski, Kinnerpuska,
Pultskurkkio ja Peerakoski. Nä-
mä kaikki ovat suhteellisen
helppoja. Kinnerpuskassa on to-

sin yllättävänkin korkeita aalto-
ja ja Peerakosken (III) laskemis-
ta vaikeuttavat lukuisat kivet.

Ennen Isokurkkiota on vielä
suhteellisen jyrkkä Saitsikoski,
kivinen Luossajärämä ja helppo
Ämmäkoski.

Reilu kolme kilometriä pitkä
Isokurkkio (IV–V) on Lätäse-
non suurin ja vaarallisin koski,
joka on syytä ohittaa aina mait-
se. Autiotuvan kohdalta lähtee
polku, joka oikaisee joen mut-
kat, joten kantomatkaa tavaroil-
le kertyy ”vain” reilu kilometri.

Jos kumiveneen kanssa halu-
aa yrittää päästää vähemmällä

Perhot Poro- ja Lätäsenon kaloille

� Klassinen Gold Ribbed Hare’s Ear -nymfi (le-
veähköllä kierteellä) eri kokoisina sidoksina kuu-
luu perusvalikoimaan, eikä monen harjuksen-
pyytäjän luottoperho Red Tagia pidä unohtaa
matkasta.

Klassisten perhojen sitoja pääsee Lätäsenossa
vihdoinkin uittamaan myös aikuisen päivänko-
rennon jäljitelmiään, sillä päivänkorentoja saat-
taa olla runsaasti tarjolla myös hyönteisfaunassa.

Jokaisen suomalaisen perhokalastajan rasiaan
kuuluvaa Nalle Puhia kannattaa myös kokeilla.

Kalanpoikasjäljitelmät eli streamerit toimivat
Lätäsenossa yllättävänkin hyvin nimenomaan
suurille kaloille. Streamereita käyttämällä vält-
tyy parhaiten alamittaisten kalojen turhalta ir-
rottelulta. Ainakin mutu- ja simppujäljitelmät
ovat toimineet, sillä niitä löytyy joesta luonnos-
taankin.

Vesikasteensa saaneita, Ari Haikosen 
sitomia Lätäsenon saamaperhoja. Ylinnä
K. Heilala kirjoeväsimppujäljitelmä, 
alhaalla vasemmalta Nalle Puh, Zulu,
Gold Ribbed Hare’s Ear ja VV-Sääski.

� Kumiveneellä yksin melottaessa tavarat kuor-
mataan takaosaan ja meloja istuu keskiosan
etupuolella. Hyvän istuma-alustan saa tukevas-
ta muovitynnyristä, johon pakataan kaikki kui-
vana pidettävät tavarat. Vavat pysyvät varmim-
min ehjinä pystyssä olevissa vapaputkissa.

� Kahdella 
kumiveneellä
liikuttaessa
yksi perämoot-
tori riittää. 
Hinattavan 
veneen mat-
kustajalla on
aikaa keskit-
tyä maisemien
katseluun.
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kantamisella, niin toinen vaih-
toehto on laskea vielä autiotu-
valta hieman alaspäin ja nousta
maihin ennen keskiosan suu-
rimpia yli parin metrin portaita.
Vasenta rantaa pitkin on noin
sadan metrin kantomatka pa-
himman paikan ohi. Sen lisäksi
on vielä selvittävä kosken kak-
sihaaraisesta alaosasta. Oikeas-
sa haarassa on useita vaikeita ja
suuria putouksia, joten vasen
haara on parempi reitti kosken
alle.

Lätäsenon alaosa on etenkin
lohenkalastajien suosiossa. Hy-
viä paikkoja on Pinniskoskesta
alaspäin tultaessa lukuisia, tun-
netuimpia lienevät Saitsikoski,
Herrankorva, Luossajärämä,
Isokurkkion niska ja Vähäkurk-
kio.

Alaosan kosket soveltuvat
hyvin rannalta tapahtuvaan lo-
hen heitto- ja perhokalastuk-
seen, mutta suvannoissa ja sy-
villä niskoilla näkee yllättäen
myös lohen soutajia. Useat pai-
kalliset ovat nimittäin kuljetta-
neet veneensä mönkijöillä tai
talvella moottorikelkoilla Lätä-
senon rannoille.

Myös turistilla on mahdolli-
suus lohensoutuun, sillä alueen
matkailupalveluyrittäjillä on
tarjolla muutamia vuokravenei-
tä. Lätäsenon alaosa on lisäksi
Suomen parhaita harjuksen ja
taimenen kalastuskohteita.

Lopussa 20 km 
suvantoa
Isokurkkiosta reilu kolme kilo-
metriä alavirtaan on Lätäsenon
viimeinen koski. Vähäkurkkio-
ta (III+) ei nimestään huolimat-
ta kannata aliarvioida, korkeita
aaltoja ja valtavia kiviä riittää.

Tämän jälkeen loppumatka
on käytännössä suvantoa ja sitä

riittää noin 20 kilometriä ennen
Markkinaa. Kumiveneellä liik-
keellä olevat kiittelevät viimeis-
tään tässä vaiheessa, että ovat
raahanneet perämoottoria mu-
kanaan.

Useimmat päättävät reissunsa
Markkinaan, jossa Muonio–Kil-
pisjärvi-tie ylittää Lätäsenon. Sil-
lan pielessä on veneluiska ja
parkkipaikka, josta on kätevä
pakata tavarat auton kyytiin.

Auton voi siirtää parkkipai-
kalle jo ennen menolennolle
lähtemistä tai sitten sopia mat-
kailupalveluyrityksen kanssa,
että he huolehtivat auton siirron
Kilpisjärveltä Markkinaan.

Reissussa sattuu 
ja tapahtuu
Vaikka olisi suunnitellut kaiken
kuinka hyvin tahansa, niin aina
voi sattua jotain odottamatonta
ja yllättävää. Mutta vain teke-
mällä oppii ja usein vielä kanta-
pään kautta.

Ensimmäisellä Lätäsenon
reissulla toisen kumiveneen
pohjassa oli vain yksinkertainen
päällyskangas. Matkanteko ei
ehtinyt edes kunnolla alkaa, kun
koskessa ollut terävä kivi vetäisi
pohjan auki puolen metrin mat-
kalta ja vene täyttyi vedellä.

Kalastajanlangalla, kumilii-
malla ja ilmastointiteipillä poh-
ja saatiin kursittua kokoon ja ih-
me kyllä korjaus kesti pienillä
paikkauksilla koko loppumat-
kan.

Ensimmäisiin Poroenon kos-
kiin liittyy myös seuraava ta-
paus. Toinen kumiveneistäm-
me juuttui kivelle keskelle ko-
vaa koskea. Venettä irrottaes-
samme huomasimme joen poh-
jassa vaatekappaleen, joka ylös
nostettaessa osoittautui pääl-
lystakiksi. Irti päästyämme

Miten Lätäsenolle?

� Nopein ja helpoin tapa päästä Lätäsenolle on käyttää vesi-
tasoa (www.harriniva.fi) tai helikopteria (www.heliflite.fi).

Vesitasoon menee kerralla kolme matkustajaa tavaroineen,
jos karsii kaiken ylimääräisen pois matkasta. Jos mukana 
on kanootti tai kumivene, niin kaksikin matkustajaa tavaroineen 
tekee tiukkaa.

Helikopteri on kalliimpi, mutta siihen mahtuu enemmän
kuormaa ja luonnollisesti laskeutuminen onnistuu useampaan
paikkaan.

Lentokyydistä joutuu maksamaan matkan pituuden mukaan
noin 300–500 euroa suuntaansa.

Suosituin kulkutapa Lätäsenon alaosalle on ollut ajaa 
saksalaisten vanhaa huoltotietä Kalkkoaivin autiotuvalle ja 
jatkaa kävellen jokirantaan.

Vielä 1990-luvulla tie oli varsinkin kuivina kesinä niin 
”hyvässä” kunnossa, että sitä pääsi henkilöautolla autiotuvalle
asti ja maastoautolla aina Mukkakosken rantaan asti.

Tie on kuitenkin mennyt todella huonoon kuntoon. Viime
vuonna sateiden pehmittämää tietä ei pääsyt edes maastoautolla
ja useat joutuivat päiväkausia kaivamaan autojaan irti.

Mönkijöillä tietä kyllä pääsee ja paikalliset kyyditsevätkin 
kalamiehiä korvausta vastaan Kalkkoaiviin.

Kalkkoaivista mönkijäurat jatkuvat edelleen Hirvasvuopioon
ja siitä Torisenon ylittävän riippusillan kautta Munnikurkkion
vanhalle rajavartioasemalle. Munnikurkkion yläpuolella poro- ja
rajamiehet siirtävät lautalla mönkijänsä Lätäsenon itäpuolelle,
josta jatkavat matkaansa aina Somasjärvelle saakka.

Kävellen Kalkkoaivista pääsee polkuja pitkin myös muille 
kalapaikoille Lätäsenolla, kuten Saitsi- ja Pinniskoskelle.

Yksi vaihtoehto on ostaa venekyyti Markkinan kylästä Vähä-
kurkkion alapuolelle. Mönkijä- ja venekyytejä kannattaa kysellä
paikallisilta matkailuyrittäjiltä, joiden yhteystietoja löytyy 
esimerkiksi Enontekiön kunnan sivuilta (www.enontekio.fi).

Mikäli aikaa on reilusti, antoisin ja mukavin tapa on vaeltaa
paikalle. Reitinvalinnasta riippuen matkaa yhteen suuntaan 
kuitenkin kertyy helposti yli 40 kilometriä.

Kilpisjärveltä lähdettäessä suositeltava reitti on Tsahkaljärven
kautta Termisjärvelle ja siitä joko Kaitsajoen kautta Poroenon
yläosaan tai Rommaenoa seuraillen Poroenon alaosaan.

Saarikoskelta voi kävellä mönkijäuraa Raittijärven suuntaan ja
kääntyä Ahkajoen kohdalta itään Munnikurkkioon menevälle
polulle.

Iitosta lähtee polku Ropin autiotuvan vieritse Kaskasjoelle, 
jota seurailemalla pääsee Torisenolle ja edelleen Lätäsenolle 
Pounujärven seutuville.

näimme pohjassa vielä monen-
laista muutakin tavaraa Tran-
giasta ruokatarvikkeisiin.

Seuraavalla autiotuvalla tak-
kia tarkasteltaessa taskuista
löytyi mm. lompakko kaikkine
kortteineen ja rahoineen, kartta,
auton avaimet ja lääkkeitä.

Autiotuvan päiväkirjasta
saimme lisäksi lukea, kuinka
kaksi melojaa olivat kaataneet
kanoottinsa heti ensimmäisessä
kovemmassa koskessa. Joitakin
tavaroita he olivat onnistuneet
pelastamaan, mutta suuren

osan oli koski vienyt. Kaksikol-
la oli varmaan ollut ikimuistet-
tava lähes 100 km loppumatka
vajavaisin varustein.

Ihmisten ilmoille päästyäm-
me otimme yhteyttä takin omis-
tajaan. Lompakon ja erityisesti
siellä olleiden korttien ja aseen-
kantolupien takaisin saaminen
oli hänelle iloinen yllätys. Vielä
rahakkaamman saaliin olisim-
me kuulemma saaneet toisen
melojan takin taskussa olevasta
lompakosta. Se odottaa edel-
leen löytäjäänsä. �

Munnikurkkion
alapuolella on
useita otollisen
näköisiä niskoja,
joissa harjus-
saaliin lisäksi voi
varautua myös 
lohitärppiin. 
Alaosan
suosituista lohes-
tuspaikoista 
poiketen muita
kalamiehiä ei 
juuri näy.
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