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 A
utiotuvan hahmo on 
erityisen tervetullut 
sateella ja kylmällä. 
Kukapa ei silloin ar-

vostaisi katonrajan kuivatusor-
sia ja kamiinan lämpöä. Muka-
vasti sujahtaa kaamoksen pitkä 
pimeä iltapuhde kämpän pöy-
dän ääressä tai lavitsalla lämpi-
mässä loikoillen.

Ja on tupa mukava hyvälläkin 
kelillä. Ei ole teltan ahtautta, sa-
vun kostuttamia silmiä, tuulen 
tuiverrusta. Tiiviissä kämpässä 
ei ole itikoistakaan kiusaa.

Jotkut tosin kiertävät tuvat 
kaukaa. Hakevat puhtaan telt-
tailun tai laavuilun suurem-
paa reitinvalinnan vapautta ja 
omavaraisuutta. Liian kuumak-
si lämmitetty meluisa kämppä-
rähjä täynnä hikisiä ihmisiä ja 
kosteita vaatteita ei houkuta.

Totuus on kuitenkin se, että 

kämpillä on paljon porukkaa 
vain tiettyyn aikaan ja muuta-
massa tietyssä paikassa. Suo-
situimmatkin autiotuvat ovat 
puolet jokaisesta vuodesta rau-
han tyyssijoja ja ylivoimaisesti 
suurimmalla osalla ei ole ruuh-
kaa koskaan.

Tupien määrä 
eri kohteissa
Viikon tai parin vaellukseen 
sopivien kohteiden välillä on 
suuria eroja. Osassa voi tukeu-
tua jopa joka yö avoimen käm-
pän turvaan, osassa ei ”viralli-
sen verkoston” autiotupia ole 
lainkaan. Tässä jutussa esitetyt 
tupamäärät edustavat virallista 
eli Lapissa pääosin Metsähalli-
tuksen huoltamaa kämppäver-
kostoa.

Olen koonnut mielestäni 

◼  TE K S T I  J A  K U V A T  J O U N I  L A A K S O N E N

Suomen mainio autiotupaverkosto mahdollistaa todelliset 
luksusvaellukset, joilla voi viettää joka yön kämpän suojassa. 
Mutta minne kannattaa suunnata ja milloin?

Vanha hirsikämppä ja takkatuli: 
tunnelma on Korsatuvassa kohdallaan.

Pahakurun autiotuvalla on sesonkiaikaan vilinää, 
mutta marraskuussa saa piirrellä omat ladut pihatantereelle.

Autuaat yöt autiotuvissa



▶▶ 

kymmenen parasta kämppä-
vaelluskohdetta sillä ajatuk-
sella, että vaeltaja haluaa yö-
pyä joka yö tuvalla noin viikon 
reissun ajan. Tähän tarkoituk-
seen kolmen kärki on selvä. Ur-
ho Kekkosen kansallispuistossa 
eli Koilliskairassa on ylivoimai-
sesti tihein tupaverkko, toiseksi 
eniten tupia on Käsivarressa ja 
pronssille pääsee Pallas–Ylläs-
tunturin kansallispuisto.

Vaikka tosiaan suunnitteli-
si yöpyvänsä joka yö katon al-
la, ilman majoitetta ei pidä silti 
lähteä. Teltta tai ainakin kevyt 
laavukangas on syytä pakata 
rinkkaan. Useimmiten vaellus 
toteutuu aiotulla tavalla, joka 
ilta kämpän laverilla loikoillen, 
mutta toisinkin voi käydä.

Tämän jutun ohjeilla pystyy 
yleensä välttämään täysien tu-
pien ongelmat, mutta on mo-
nia muitakin syitä, miksi on ol-
tava omavarainen. Suunniteltu 
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Autiotupa (AT): avoin tupa, jossa kuka tahansa omin 
voimin liikkuva saa nukkua yön tai pari. Kukaan ei voi varata 
autiotupaa omaan käyttöönsä.
Päivätupa (PT): avoin tupa, joka on tarkoitettu päivätaukojen 
suojapaikaksi. Tarvittaessa tuvassa voi yöpyäkin, mutta 
päivätuvissa ei yleensä ole makuulavereita.
Kammi (Ki): avoin kammi, turpeella eristetty pieni kartio-
mainen tai puolipallomainen asumus. Omin voimin liikkuva 
saa yöpyä yön tai pari. Ei voi varata.
Varaustupa (VT): lukittu tupa, josta voi varata petipaikan 
itselleen.
Varauskammi (VKi): lukittu kammi, joka varataan 
kokonaisuudessaan omalle seurueelle.
Vuokratupa (VrT): Metsähallituksen luontopalvelujen 
vuokraama lukittu tupa, joka varataan kokonaisuudessaan 
omalle seurueelle.
Vuokrakämppä (VK): Metsähallituksen Villin Pohjolan 
vuokraama lukittu tupa, joka varataan kokonaisuudessaan 
omalle seurueelle.

Kämppätyypit

Suomen parhaat kämppävaellus-
kohteet. Karttaan on laskettu 
vain virallisen autiotupaverkoston 
tuvat. Kirjain S tarkoittaa 
avointa saunaa, muut merkinnät 
selviävät tietolaatikosta.

Osalle vuokrakämpistä 
pääsee autolla pihaan, 
osa on syvemmällä 
erämaassa. Peurapirtti 
Hossan retkeilyalueella.



kämppä voi jäädä löytymättä, 
jos paha keli tai pimeys yllättää 
tai suunnistus tökkii. Onnet-
tomuus voi pysäyttää kesken 
matkan ja sellaistakin on sat-
tunut, että tupa on juuri edel-
lisenä päivänä palanut maan 
tasalle.

Autiotupien kokonaismäärä 
pelkästään Pohjois-Suomessa 
lienee jossain neljänsadan paik-
keilla. Tarkkaa lukua ei tiedä 
kukaan, sillä helposti lasketta-
vien Metsähallituksen huolta-
mien tupien lisäksi kairoissa 
on suuri joukko enemmän tai 
vähemmän autiotuvan kriteerit 
täyttäviä hirsikämppiä ja turve-
kömmänöitä.

Hyviä kämppävaelluskohtei-
ta on siis paljon muitakin.

Koilliskaira
Eräretkeilyä harrastaneen pre-
sidentti Kekkosen mukaan ni-
metty kansallispuisto on mel-
koinen vaeltajan mekka. Sieltä 
löytyvät kaikki ne elementit, 
joita Lapista tullaan hakemaan. 
Käkkyräkoivikkoisia ja paljak-
kaisia tunturimaita persoonal-
lisine kuruineen, aarnimänni-
köitä aihkeineen ja keloineen, 
sorjia kynttiläkuusikoita, sil-
mänkantamattomia soita, toi-
nen toistaan viehättävämpiä 
jokilaaksoja.

Urho Kekkosen kansallis-
puisto ansaitsee tulla esitellyksi 
kämppäkohteista ensimmäise-
nä sekä erityisen tiheän autio-
tupaverkostonsa että ainutlaa-
tuisen runsaan saunamääränsä 
ansiosta. Autiotupia on peräti 
40, joista 13:ssa on myös varaus-
tupapuoli. Erillisiä varaustupia, 

varauskammeja ja vuokratupia 
on kuusi. Samaten avoimia sau-
noja on kuusi.

Suosituinta on patikoida tai 
hiihtää Kiilopäältä noin viikon 
kierros Suomunruoktun ja Tuis-
kukurun kautta Luirojärvelle, 
huiputtaa lepopäivänä alueen 
korkein tunturi Sokosti, ja pala-
ta Lankojärven ja Rautulammen 
kautta takaisin.

Jos lähdet tälle merkitsemät-
tömälle reitille ja haluat yöpyä 
tuvissa kaikessa rauhassa, läh-

de loka–helmikuussa tai kesä-
kuun alussa.

Jos välttämättä tahdot mennä 
juuri silloin, kun kaikki muut-
kin, eli maalis–huhtikuussa 
tai heinä–syyskuussa, varmis-
ta petipaikat varaustuvista tai 
tukeudu telttaan. Rautulampea 
lukuunottamatta muissa tuvis-
sa on myös varauspuoli.

Kiilopään ohella julkisen lii-
kenteen kyydillä Koilliskairaan 
pääsee Saariselältä, Tulppiosta, 
Raja-Joosepista ja luonnollisesti 

nelostien varressa voi bussista 
hypätä rinkkoineen alas missä 
vain, vaikkapa Vuotsossa, Tan-
kavaarassa tai Laanilassa.

Kun ei jätä peltilehmää riip-
pakiveksi lähtöpaikkaan, voi 
kulkea puiston halki. Pohjois-
osan komeisiin tunturiseutui-
hin ja männikköisiin jokilaak-
soihin tutustuu vaeltamalla 
Raja-Joosepista Saariselälle tai 
Kiilopäälle, pitemmän kaavan 
mukaan Anterinmukassa ja 
vaikka Vongoivallakin kiepa-
ten, lyhyemmin suoraan Sarvi-
ojan kautta oikaisten.

Raja-Joosepin ja Vongoivan 
välillä on jo vähemmän kulki-
joita, mutta kevään ja syksyn 
sesonkeina tuvilla on kyllä po-
rukkaa.

Koko puiston läpileikkauk-
sen tekee vaeltamalla Tulppios-
ta tai Kemihaarasta Kiilopäälle 
tai Saariselälle. Eteläosa eli Itä-
kaira on paitsi maastonpiirteil-
tään, myös kulkijamääriltään 
huomattavasti rauhallisempi. 
Vastaantulijat ovat vähissä Itä-
kairan ikimetsissä ja aapasoilla 
sesonkiaikoinakin.

Kansallispuiston halki voi ha-
lutessaan vaeltaa jopa niin, et-
tä joka ilta saunoo eri saunassa 
(ks. Erä 5E–2005).

Omalla autolla puiston laidal-
le pääsee lisäksi hyväkuntoista 
hiekkatietä pitkin Kemihaa-
raan ja huonokuntoisia metsä-
teitä pitkin Aittajärvelle ja Mari-
vaaraan. Puiston pohjoislaidan 
Aittajärveltä on houkuttelevan 
lyhyt matka Luirojärvelle ja So-
kostille, etelälaidan Marivaa-
rasta puolestaan Jaurujoelle ja 
Vongoivalle. Kemihaarasta voi 
käydä Korvatunturinmurustal-
la tai Jaurulla ja palata takaisin 
autolle.

Erilaisia reittivaihtoehtoja on 
lukemattomia. Viikon tai kah-
den vaellukselle löytyy autiotu-
pa joka yöksi sopivin 10–20 ki-
lometrin päivämatkoin kautta 
puiston.

Käsivarsi
Käsivarren erämaa-alue on ai-
nutlaatuinen kolkka, koska 
siellä on Suomen ylivoimai-
sesti laajin ja korkein tunturi-
alue. Muualla Suomessa ei yli 
kilometrisiä suurtuntureita ole, 
mutta Yliperässä niitä kohoaa 

▶▶ Autuaat yöt autiotuvissa
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Tahvontupa sijaitsee Jaurujoen varressa, niin kaukana lähimmäs-
tä tiestä että harvoin on tuvalla tunkua. Tosin saunan ansiosta 
tuvalla on kuitenkin enemmän kävijöitä kuin naapurituvillaan

◼ Varaus- ja vuokra-asumuksiin avain lunas-
tetaan etukäteen.

Suurinta osaa Suomen autiotuvista huoltaa 
Metsähallituksen luontopalvelut. Yhteiskun-
nan ylläpitämään autiotupaverkostoon kuu-
luu myös mm. kuntien ja Metsäntutkimuslai-
toksen tupia. Metsähallituksen Villi Pohjola 
-tulosyksikkö puolestaan huoltaa vuokra-
kämppiä. Puuvajassa on yleensä kuivaa polt-
topuuta ja tuvat hyvässä kunnossa.

Näiden lisäksi erämaissa on epävirallisem-
pia avoimia kämppiä, kuten porokämppiä, 
tyhjilleen jääneitä entisiä kala- tai metsäs-

tyskämppiä tai -kammeja jne. Toisissa pa-
liskunnissa porokämpät pidetään auki eikä 
kulkijoiden yöpymistä katsota pahalla, mi-
käli he käyttäytyvät kunnollisesti, toisissa 
kämpät pidetään lukittuina. Näillä avoimil-
la tuvilla mm. puuhuolto on jokaisen kulki-
jan omalla kontolla.

Lisätietoja: www.luontoon.fi , www.villi-
pohjola.fi , www.iki.fi /jel/at, Juhani Nurmi 
ja Jouni Laaksonen (toim.): Suomen ret-
keilyopas (Edita 2007), Jouni Laaksonen 
ja Seppo J. Partanen: Autiotuvat – Pohjois-
Suomen tuvat ja tarinat (Edita 2002)
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iso joukko. Vain jokilaaksojen 
koivikot ja pajukot katkaisevat 
loputtoman paljakan.

Käsivarsi on vaelluskohteena 
kaksijakoinen. Suomen osuus 
Kalottireitistä, jota pitkin Haltil-
lekin kuljetaan, on heinä–syys-
kuussa sekä huhti–toukokuus-
sa suosittu. Tällöin laverille 
halajavan kannattaa varata pe-
tipaikat varaustuvista, sillä jo-
kaiseen Haltin reitin viidestä 
autiotuvasta kuuluu myös va-
raustupa.

Suurin osa Käsivarresta puo-
lestaan on varsin vähän ret-
keiltyä seutua sesonkeinakin. 
Autiotupia, kalaisia jokia ja nä-
köaloja tarjoavia huippuja on 
kuitenkin tasaisesti kautta kai-
ran.

Kilpisjärvi, josta Haltin reit-
tikin lähtee, on suosituin aloi-
tuspaikka. Haltin reitin tupien 
lisäksi Lossujärven, Terbmisjär-
ven ja Ailakkajärven autiotuvat, 
Saanan päivätupa sekä tien toi-
sella puolen Mallan luonnon-
puiston Kuohkimajärven au-
tiotupa ovat melko runsaalla 
käytöllä.

Muualla Käsivarren erämaa-
alueella on varsin tasaisin vä-
limatkoin 13 autiotupaa, joissa 
kävijöitä on vähän.

Käsivarressa on vain yksi tie, 
jota pitkin Kilpisjärven bussikin 
ajaa. Kyydistä voi jäädä vaikka-
pa Markkinassa, Ropinsalmella, 
Iitossa tai Norjan puolella Did-
nujoella. Yksi päivittäinen bus-
sivuoro nimittäin jatkaa Norjan 
puolelle Tromssaan.

Sankat pajukot kannattaa 
kiertää ja kivikoitakin Käsivar-
ressa on. Mutta paljon on tar-
jolla mukavakulkuista tunturi-
nummea.

Pallas-Yllästunturi
Jo vuonna 1938 perustettu Pal-
las–Ounastunturin kansallis-
puisto ulottui Hetan liepeiltä 
Pallakselle, mutta vuonna 2005 
puisto laajennettiin kaksinker-
taiseksi Hetasta Ylläkselle asti 
ja nimi muutettiin Pallas–Yl-
lästunturin kansallispuistoksi. 
Paremmin nimeksi sopisikin 
Ounas–Yllästunturi, sillä Ou-
nastunturien ryhmä on poh-
joisin, Pallastunturien rykelmä 
keskimmäinen ja Ylläksen seu-
tu eteläisin kolkka puistoa.

Kansallispuisto on kapea, 
mutta toista sataa kilometriä 
pitkä ja kattaa nyt kokonaan 
Länsi-Lapin mahtavan kerojen 
ketjun. Tunturien lisäksi puis-
tossa on aarnimetsääkin.

Maisemiltaan upea Hetta-
Pallas on yksi Suomen suosi-
tuimmista retkeilyreiteistä. Ke-
säkuun lopulta syyskuulle ja 
erityisesti maalis–huhtikuus-

sa siellä on paljon kulkijoita ja 
autiotuvilla usein täyttä. Puoli 
vuotta eli edellä mainitsematto-
mat kuukaudet saa sitten vael-
taa pitkälti omassa rauhassa.

Autiotupia ja varaustupia on 
kätevin välimatkoin ja reitin 
puolivälissä Hannukurussa on 
lisäksi avoin sauna. Kannattaa 
varmistaa yösijat varaustupien 
puolelta, jos lähtee sesonkina 
liikkeelle.

Reitin ulkopuolella on heti 
hätkähdyttävästi hiljaisempaa. 
Esimerkiksi Rautuojan tai Puo-
litaipaleen autiotuvilla ei tun-
gosta ole. Tupa- ja reittiverkosto 
jatkuvat myös Pallakselta ete-
lään. Sekä Oloksen että Rauha-
lan kylän suuntaan kulkevien 
reittien varsilla on autio- ja päi-
vätupia.

Sen sijaan Rauhalasta Ylläk-
selle jatkavan perinteikkään 
retkeilyreitin varrella on vain 
Pahtavuoman autiotupa, muina 
öinä koti on kaivettava rinkasta. 
Tämä uudelleen merkitty reitti 
on toistaiseksi vähällä käytöllä, 
mutta maisemat ovat niin hy-
vät, että suosio kasvanee.

Ylläksen ja Aakenustuntu-
rin välillä on useita päivätupia 
ja taaja polku- ja latuverkosto. 
Alkutalvella sielläkin saa yk-
sikseen piirrellä jälkiä umpi-
hankeen ja tyhjentää tuvan sa-
vupiipun lumesta ennen taloksi 
käymistä.

   ERÄ Vaeltaja 5E/2007    21

Terbmisjärven autio-varaustupa kuuluu Käsivarren 
suositumpien tupien alueeseen.

Montellin maja on Hetta-Pallas-reitin pienin 
kämppä, mutta heti kilometrin päässä 
onkin Nammalakurun iso kaksiosainen tupa.

Pyhäkeron 
juurella on 
Hetta-Pallas-
reitin ensimmäi-
nen autiotupa 
pohjoisesta 
lähdettäessä.
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Lemmenjoki

Lemmenjoen kansallispuistos-
sa käy vain 10 000 henkeä vuo-
dessa, kun Urho Kekkosen kan-
sallispuistossa kävijämäärä on 
165 000. Kuitenkin Lemmenjoki 
on laajempi ja sieltä löytyvät sa-
mat elementit kuin Koilliskai-
rastakin: tuntureita, aarniomet-
siä, suolakeuksia, jokilaaksoja. 
Lisäksi erikoisuutena on elävä 
kullankaivuperinne.

Mutta Lemmenjoen puiston 
viralliseen verkostoon kuu-
luu ”vain” 12 autiotupaa eikä 
yhtään avointa saunaa. Vuok-
rakämppiä Lemmenjoella on 
kolme, joista jokaisessa on 
vuokraajan käytössä sauna. 
Suuri ero on myös huollettujen 
nuotiopaikkojen määrässä, UK-
puistossa on niitä paljon enem-
män.

Kuitenkin Lemmenjoella voi 
mainiosti vaeltaa autiotupiin 
tukeutuen. Selvästi suosituin 
reitti on kultamaiden kierros, 
joka nousee pääsisäänkäynnis-
tä, Njurgulahden kylästä, Lem-
menjokivartta ylös Ravadas-

järven suurelle autiotuvalle ja 
kiertää Morgamojan Kultalan 
autiotuvan ja vuokrakämpän 
kautta Kultasataman autiotu-
valle. Meno- tai paluumatkan 
Kultasatamaan voi taittaa myös 
njurgulahtelaisen yrittäjän vuo-
rovenekyydillä. Reitin varrella 
on kolme autiotupaa ja kaksi 
vuokrakämppää.

Kultamaat ovat ainoa alue 
Lemmenjoella, missä voi olla 
ruuhkaa, mutta vain kesäkuul-
ta syyskuulle. Rauhaa rakasta-
va vaeltaja rakastuu helposti 
Lemmenjoen takamaihin.

Samalla bussilla kuin Njur-
gulahteen pääsee koulupäivinä 
myös Lisman kylään puiston si-
sälle tai kyydistä voi jäädä Oa-

hujoen autiotuvan kohdalla.
Lemmenjoen laaksosta voi 

jatkaa vaellusta Postijoenlat-
van ja Vaskolompolon autiotu-
pien kautta Enontekiölle päin 
Pöyrisjärven erämaahan tai 
Vaskojoen autiotuvan kautta 
Angelin kylään.

Pöyrisjärven itäosa
Inarin ja Enontekiön rajalla 
vaihtuu erämaan nimi, mutta 
hiljainen, kulkijaton kiveliö jat-
kuu. Itäpuolella kunnanrajaa 
nimi on Lemmenjoen kansallis-
puisto, länsipuolella ensin Pul-
jun ja kohta Pöyrisjärven erä-
maa-alue.

Pöyrisjärven erämaan itäosa 
ja Puljun erämaan pohjoisosa 
ovat kämppäretkeilijälle suo-
siollista seutua. Kalmankaltion, 
Naltijärven, Lenkihakan, Korte-
ojan, Staalojärven ja Nallatuvan 
autiotuvat sijaitsevat renkaan 
mallisesti sopivin päivämatkoin 
Kalmankaltion luoteispuolella 
Pöyrisjärven erämaassa.

Kalmankaltion kaakkoispuo-
lella Puljun erämaassa puo-

▼ Lemmenjoen puiston kaakkoisosassa, Sallivaarassa on upeasti 
poroerotuksen tunnelmaa tallentava ulkoilmamuseo.

▲ Korsajärven tuntumassa on ollut autiotupa kohta 150 vuotta. 
Reilut sata vuotta sitten tupa sijaitsi tärkeän kulkureitin 
varressa, tuvan kautta kuljettiin mm. Ivalojoen kultamaille. 
Nykyään Korsatupa ei sijaitse lähelläkään teitä tai reittejä, 
ja saunasta huolimatta kävijöitä on harvoin.



▶▶ 

   ERÄ Vaeltaja 5E/2007    23

Puljun erämaa on ikimetsän 
ja luonnontilaisten soiden vuo-
rottelua. Ei tungosta.

Hammastunturi
Hammastunturin erämaa-alue 
sijoittuu UK-puiston ja Lem-
menjoen väliin ja samalla nelos-
tien ja Inari–Kittilä-tien väliin. 
Linja-autolla pääsee niin itä-, 
pohjois- kuin länsilaidallekin, 
joten läpivaellusreitin suunnit-
teluun on valinnanvaraa.

Suosituin on Ivalojokilaak-
son kultapitoisin osa, jonne voi 
saapua meloen Ivalon Matis-
ta ja Kutturasta tai ajaa omal-
la autolla tai Saariselän taksilla 
Pahaojan parkkipaikalle. Paha-
ojan autio- ja varaustuvalta joh-
taa merkitty polku Kultalaan, 
jossa on paitsi huikea museoi-
tu kultakartano, myös autio- ja 
varaustupa.

Kultaseudulla Ivalojoen ja So-
tajoen tuntumassa on lukuisia 
muitakin autiotupina tai vuok-
rakämppinä huollettuja enti-
siä kullankaivukämppiä. Me-
lontasesongin aikaan väkeä on 
liikkeellä jonkin verran, mutta 
muulloin saa kämpissä makail-

◼ Autiotuvat ovat kaikkien käytössä. 
Pidä siis huoli, että muutkin kulkijat kokevat 
tuvan viihtyisäksi, ovatpa he sitten tuvalla 
samaan aikaan kuin sinä tai saapuvat 
poistuttuasi.

1. Älä häiritse muita
Tähän kuuluu mm. meluaminen ja tilan 
ryöstäminen. Jos kännykän täytyy olla pääl-
lä, pidä se äänettömänä. Älä räjäytä rinkkasi 
sisältöä pitkin kämppää, vaan pidä tavara-
si kurissa. Rinkan paikka täydellä tuvalla on 
ulkoseinustalla. Jos kämppä alkaa täyttyä, 
Kulkijan käskyt kehottavat tuvalla jo levän-
nyttä antamaan tilaa vasta saapuneelle. 
Ensin kannattaa kuitenkin muistaa, että 
sopu sijaa antaa. Tarvittaessa kämppään 
mahtuu toki enemmänkin ihmisiä kuin 
laverilla on tilaa.

2. Älä roskaa
Kantamasi jätteet kannat toki tyhjinä kairas-
ta pois, kun olet ne elintarvikkeita täynnä 
jaksanut tuvalle rahdata. Älä tiskaa puuro-
kattilan jämiä kirkkaaseen tunturipuroon, 
vaan hoida pesut kuivalla maalla.

3. Tee puut ja sytykkeet
Pilko ja kanna polttopuita tupaan niin, että 
puita on lähtiessäsi yhtä paljon kuin tulles-
sasi. Tai ainakin niin paljon, että kantamillasi 
puilla saa tuvan lämpimäksi ja ensimmäisen 
ruuan tehtyä pakkasellakin. Seuraava tulija 

Käytöstavat kämpillä

Rinkan paikka on ulkoseinustalla. Siinä se ei vie tilaa kämpästä 
ja ruuatkin ovat jyrsijöiltä turvassa.

Retkeilijä peruspuuhassa 
Ala-Valkeisen autiotuvalla.

voi tulla pitkänkin ajan päästä ja olla kylmis-
sään ja väsynyt. Kiehiset ovat paitsi kohteliai-
suuden osoitus, joskus elintärkeä apu. 
Varmista myös, että tuvalle jää toimivia 
tulitikkuja ja kynttilänpätkä.

4. Siivoa
Lakaise lattia, pyyhi pöytä ja puhdista 
mahdollinen kaasulevy.

5. Tyhjennä vedet
Muista tyhjentää kämpän juomavesisanko 
ja mahdollinen likasanko. Jätä ämpärit sekä 
mahdolliset kattilat alassuin. Seuraava tulija 
saattaa saapua vasta kuukausien päästä, eikä 
ole mukava löytää juomavesisangosta limoit-
tunutta vettä, jäätä tai kuolleita myyriä. Tyh-
jennä myös saunan kuumavesipata ja kaada 
ämpärit ja saavit tyhjiksi.

6. Kirjoita vieraskirjaan
Vieraskirjasta on mukava lukea toisten 
kulkijoiden sattumuksia, tervehdyksiä, sää-
tietoja jne. Lisäksi vieraskirjat toimivat pelas-
tuspalvelulle tärkeinä tiedonlähteinä, jos sinua 
joudutaan etsimään. Kirjoita vähintään päivä-
määrä, minne jatkat sekä nimesi.

7. Tee yhteistyötä
Jos autiotuvalla on muitakin kuin oma ret-
kiseurueesi, jaa tehtävät sopivasti eri poru-
koiden kesken. Kun viimeisenä lähtevälle 
yleensä jää vesien tyhjennys ja lattian lakaisu, 
aiemmin lähtevät voivat pilkkoa puita ja siistiä 
muita paikkoja.

lestaan on Avisuoran kammi, 
Kapperapalon autiotupa sekä 
Korsatupa, jossa on autiotupa 
ja avoin sauna. Lähtöpaikaksi 
sopii kesällä parhaiten Kalman-

kaltio, talvella myös Nunnanen 
ja Peltovuoma.

Pöyrisjärven erämaata lei-
maavat loivasti aaltoilevat 
tunturit. Paljakan katkaisevat 

koivikkoiset jokilaaksot ja ete-
läosassa Nallatuvalta alkaen 
on mäntymetsääkin. Katajaiset 
hiekkakedot ja -dyynit sekä pal-
sasuot jäävät mieleen. 

Pahaojan autiotupa-varaus-
tupa on entinen kultakämppä. 
Pihapiiri rakennuksineen on 
museoaluetta.
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la hiljaisuudessa. Jokilaakson 
ulkopuolella tungosta ei ole.

Ivalojoen pohjoispuolella ko-
hoaa tunturialue, jossa yhteis-
kunnan huoltamia tupia on 
vain kolme, Rautujärven päi-
vätupa sekä Suivakkojärven ja 
Taimenjärven autiotuvat. Kui-
tenkin virallista huoltajaa vail-
la käyttökelpoisina sinnittelevät 
Riekkokämppä, LaVu-kammi ja 
Sompion kömmänä lyhentävät 
tupien väliset etäisyydet varsin 
mukaviksi.

villa on moottorivoimin kulke-
viakin.

Kaldoaivin itäosa
Sevettijärvi on todella syrjäi-
nen kylä, mutta retkeilijää siellä 

hemmotellaan. Merkittyjä reit-
tejä on useita ja merkitsemätön-
tä kairaa riittämiin.

Kaldoaivi on Suomen suurin 
erämaa. Keski- ja länsiosiltaan 
se on karua ja autiota tunturi-
paljakkaa ja suoseutua. Itäreu-

nalla on metsäisempää ja siellä 
kulkee merkitty reitti Sevetti-
järveltä Pulmankijärvelle. Sen 
varressa on viisi tai haluttaessa 
kuusi autiotupaa tasaisesti päi-
vämatkan välein.

Pulmankijärvellä on parkki-
paikka tai vaihtoehtoisesti voi 
taivaltaa vajaat 20 kilometriä 
hiekkatietä Nuorgamin kylään, 
josta pääsee linja-autoon. Myös 
Sevettijärvelle pääsee bussilla.

Huhtikuussa ja heinä–elo-
kuussa liikkeellä on enemmän 
porukkaa, mutta ei suurta vä-
kiryntäystä. Reitin ulkopuolel-
la harvoin tapaa muita retkei-
lijöitä.

Kaldoaivissa on runsaasti 
turvekammeja, joista kuitenkin 
suurin osa on jo romahtanut 

Moberginoja on yksi Ivalojoen ja Sotajoen alueen autiotuviksi muuttuneista vanhoista kultakämpistä.

Inarijärvi

Inarijärvi on mainio kohde ke-
sällä melontaan ja talvella hiih-
tovaellukseen. Järvellä on sekä 
horisontin hävittäviä selkiä että 
kiinnostavia saarisokkeloita.

Saarissa on sopivin päivä-
matkoin autiotupia. Ivalon ja 
Inarin kulmalla järveä Kasari-
selän ympäristössä Jääsaaren, 
Kaikunuoran, Kärppäsaaren, 
Kahkusaaren ja Petäjäsaaren 
autiotuvat muodostavat ym-
pyrän, jossa tuvalta toiselle on 
vain reilut kymmenen kilomet-
riä. Hiihtää voi vaikka Ivalon 
linja-autoasemalta Inarin kylän 
bussipysäkille.

Toisaalta tupia on vuosisatai-
sen Jäämerenkeinon mukaisesti 
Ivalosta Sevettijärven suuntaan. 
Tällöin jatketaan Kärppäsaarilta 
Pisterinniemen ja Suolistaipa-
leen autiotuville ja päivämatkat 
pitenevät. Jos hiihtää Sevettijär-
velle, linja-autolla pääsee takai-
sin.

Inarijärvellä ei ole retkeilijöi-
tä ruuhkaksi, mutta joskus tu-

Riekkokämppä on hyvä esi-
merkki “epävirallisen verkos-
ton” autiotuvasta. Alun perin 
riekostajan vuonna 1961 ra-
kentama pikku mökki on jää-
nyt omistajatta ja huoltajatta, 
mutta sinnittelee yhä kaikki-
en käytettävissä. Erityisesti 
kiitos kuuluu “Satsuumille”, 
jotka ovat ottaneet tehtäväk-
seen tehdä yhtä ja toista Ham-
maskairan huoltamattomien 
kämppien hyväksi.

Ritakosken autiotupa-varaustuvassa ja pihapiirissä voi elää 
kullan historiaa. Suuri kultakämppä on rakennettu vuonna 1914 
ja entisöity vuonna 1991.

Kaikunuoran autiotupaa kutsutaan arvattavasta syystä 
myös Punaiseksi tuvaksi.

Opukasjärven autiotupa on 
Sevettijärvi-Pulmankijärvi 
-reitin, Saamen polun sekä 
Inarinpolun varrella. Kuva 
vuodelta 2000, jolloin tuvalla 
oli vielä erämaapuhelimen 
antenni ja aurinkopaneeli.
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käyttökelvottomaan kuntoon, 
kun luontaiselinkeinojenkin 
motorisoitumisen myötä tuki-
kohtia kairassa ei enää entiseen 
tapaan tarvita.

Karhunkierros
Karhunkierros ohittanee suo-
siossa jopa Hetta–Pallaksen, 
Haltin ja Luirojärven. Komei-
ta Oulangan kansallispuiston 
maisemat ovatkin, ikimetsiä ja 
ennen kaikkea mahtavia jokia 
ja koskia.

Karhunkierroksen suosion 
selittäjiä ovat myös saapumisen 
helppous ja palvelujen runsaus. 
Reitti kuljetaan yleensä pohjoi-
sesta etelään ja molempiin läh-
töpaikkoihin, Hautajärvelle 
sekä Ristikalliolle, pääsee linja-
autolla. Sama bussi pysähtyy 
Karhunkierroksen eteläisessä 
päätepisteessä Rukalla.

Reitin varrella on Ristikalliol-
ta lähtien kahdeksan ja Hauta-

järveltä lähtien yhdeksän autio-
tupaa. Varaustupia ei ole, joten 
heinä–syyskuussa on varaudut-
tava telttamajoitukseen.

Lisäksi Oulangan kansallis-
puistossa on Karhunkierroksen 
ulkopuolella Kerojärven autio-
tupa. Siellä on hyvä sauna, mut-
ta kulkijoita harvoin. Useimmat 
pysyttelevät Karhunkierroksel-
la ja Oulanka- ja Kitkajoen kos-
kinähtävyyksillä.

Hossa
Hossan retkeilyalue näyttää 
kartalta katsottuna pieneltä ja 
tien halkaisemalta, mutta se 
tarjoaa hienot ja yllättävän erä-
maiset puitteet viikon kämppä-
vaellukselle yhtä lailla kesällä 
kuin talvellakin.

Leimaa-antavia piirteitä ovat 
männikkökankaat ja harjut sekä 
kirkkaat ja kalaisat järvet. Kuu-
luisia ovat myös esihistorialliset 

kalliomaalaukset Somerjärven 
Värikalliossa.

Linja-auton kyydistä voi jää-
dä Hossan alueen länsipuolel-
la vitostiellä Perangassa, josta 

lähtee merkitty polku Kukkurin 
autiotuvalle. Merkittyjä reittejä 
on yhteensä lähes sata kilomet-
riä ja niiden varsilla yhteensä 
viisi autiotupaa ja useita vael-
lusporukalle sopivia saunallisia 
vuokrakämppiä.

Viikossa ehtii leppoisasti kul-
kea retkeilyalueen halki län-
nestä itään ja reissun voi päät-
tää Hossan kylälle, josta pääsee 
linja-autoon.

Huollettuja nuotiopaikkoja 
ja laavuja on huimat puolensa-
taa toinen toistaan hienommilla 
paikoilla.

Heinäkuusta syyskuulle ret-
keilijöitä ja kalastajia on melko 
paljon, tosin suurin osa kulkee 
päivärepun kanssa ja yöpyy 
muualla kuin autiotuvissa.

Talvella latuverkosto on mel-
kein yhtä laaja kuin kesäinen 
merkittyjen polkujen urasto, 
mutta metsäsuksilla voi lisäk-
si valita omat reittinsä. Talvel-
la autiotuvilla on varsin vähän 
yöpyjiä. ◻

◼ On kevään paras hankiaisaika ja sopivasti pääsi-
äinenkin pitkine vapaineen. Lopettelemme viikon 
kämppävaellusta Lemmenjoen takamailla sekä Puljun 
erämaassa hiihtämällä Kapperapalon kämpälle. On mu-
kavan puhdas olo, kun eilen saunoimme Korsatuvalla. 
Emme ole nähneet muita vaeltajia, emme edes latuja. 
Taustalla siintävät Pallas- ja Ounastunturit. Jatkam-
me seuraavana päivänä Kapperapalosta Nunnaseen ja 
astumme bussiin. Hetasta kyytiin tulee kapeasuksisia 
retkeilijöitä. Emme voi välttyä kuulemasta sivukorvalla, 
kun he valittelevat toisilleen kuinka Pallas–Hetta-reitillä 
oli niin kauheasti porukkaa että tuvissa piti lattialla nuk-
kua. Tungos on pitkälti oma valinta, jota voi säädellä 
ajankohdan ja retkikohteen avulla.

Tungos on oma valinta

Tietyillä autiotuvilla on tiettyyn aikaan täyttä. 
Kuvassa täpötäysi Luirojärven autio/varaustupa 
parhaaseen keväthankien aikaan.

Sulan maan aikaan hyvin suo-
sittu Karhunkierros on talvella 
hiljainen. Savilammen autiotupa 
Oulangan kanjonin kupeessa.

Rankka sade hiipii kohti, 
onneksi autiotupa on jo lähellä.

Ala-Valkeisen rannassa 
sijaitsee yksi Hossan retkeily-
alueen autiotuvista.


