
Suomen varmin koskikalastuspaikka on Kattilakosken niska Ruunaan reitillä. 
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Kekkosen kämpältä 
  ruukkikylään

 P
residentti Urho Kek-
konen kävi hiihtä-
mässä ja kalastamas-
sa Käsivarren Lapissa 

Porojärvellä 60-luvulta lähtien. 

◼  TE K S T I  J A  K U V A T  J Y R K I  H A V A S

Villin Pohjolan kautta vuokrattavia kämppiä on eri puolilla 
Suomea noin 300 kappaletta. Kirjo on niin iso, että valittavissa on 
kämppätyyppi lähes kaikille mahdollisille luontoharrasteille 
marjastamisesta metsästykseen. Tässä esittelemme kuusi kämppää 
haitarin persoonallisemmasta päästä.

Kuusi persoonallista vuokratupaa
Kekkosen kämppä piekanan perspektiivistä. Kämpän takaa alkava Poroeno saa vetensä Käsivarren kaukaisimmista järvistä 

ja puroista, kalamiesten himoitsemista kirkkaista vesistä.

Hänen 80-vuotissyntymäpäi-
vänsä kunniaksi järven itäpää-
hän rakennettiin kämppä, joka 
yhä edelleen tunnetaan Kekko-
sen kämppänä.

Varsinainen kämppä on ajan 
kauniisti patinoima pieni neljän 
hengen rakennus. Mutta aivan 
sen vieressä oleva myöhemmin 
rakennettu ns. huoltotupa on it-

se asiassa paremmin varustettu 
kahden kerrossängyn kämppä, 
jossa ainakin itse asustelin mie-
luummin.

Molemmissa on kaasulla toi-
mivat kokkausmahdollisuudet. 
Kaasuvaloja ei onneksi yöttö-
mässä yössä tarvita, koska ne 
eivät todennäköisesti kuiten-
kaan toimisi. Puukamiinaa si-
tä vastoin tarvitaan kesälläkin, 
ollaanhan sentään Suomen ka-
tolla. Sauna on ollut olemassa jo 
Kekkosen aikoihin ja löylyt ovat 
historialliset.

Porojärvi on ennen kaikkea 
kalastajan toiveiden täyttymys. 



Pieni Hossaari on aurinkoisena kesäpäivänä täydellinen paratiisi. Oma rauha, kirkas vesi eikä yhtään hyttysiä.

Poroeno lähtee virtaamaan rau-
hallisesti kämpän edestä kohti 
Lätäsenoa, joten kämpällä ollaan 
Suomen parhaimman lohijoen 
latvoilla, suurten harrien, rautu-
jen ja taimenten kotivesillä. Po-
rojärven maisemissa saa kalastaa 
aivan rauhassa lumihuippuisten 
Yläperän tuntureiden kehystäes-
sä upeasti maisemaa.

Kaikkien muiden eräharras-
tusten suhteen Kekkosen kämp-
pä ympäristöineen ei olekaan 
aivan niin ihanteellinen. Tosin 
riekkokanta on ollut alueella 
aina suhteellisen hyvä, koska 
metsästyspaine on ollut syrjäi-
sen sijainnin takia olematon. 
Lupakäytännön muuttuminen 
siten, että majoittumista ja met-
sästyslupia ei voi ostaa yhdes-
sä, takaa Porojärven riekoille 
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Erän kalastustoimittaja Jari Tuiskunen on myös työnsä puolesta kiertänyt paljon ”kruunun” kämpillä. 
Hänen mieleensä on erityisesti jäänyt Koron korsun rauhallinen tunnelma.

jatkossa valitettavasti vieläkin 
rauhallisemmat oltavat.

Vaeltajille kämppä sijaitsee 
erinomaisella alueella, mutta 
laajan kivikon takia se on han-
kalasti saavutettavissa. Jogas-
järven varaustupa muutama 
kilometri lännempänä on jo 
paremmassa paikassa.

Melojien vinkkelistä kämppä 
vilahtaa ohi jo alkukiihdytyk-
sessä.

Kekkosen kämpälle on mat-
kaa Kilpisjärveltä n. 50 km. Pa-
tikoijille reittivaihtoehtoja on 
kaksi.

Autiotupia voi käyttää yöpy-
miseen, jos kulkee ns. Kalotti-
reittiä pitkin Meekonjärvelle as-
ti, josta käännytään itään kohti 
Porojärveä. Loppuosa on erit-
täin vaikeakulkuista kivikkoa. 

Telttaa kantava voi valita suo-
remman itäisen reitin, mutta sil-
loinkaan ei kokonaan välty lop-
pumatkan panssariesteiltä.

Teki niin tai näin, on Kekko-
sen kämppä 2–3 päivän käve-
lymatkan päässä. Itse kävelin 
ensimmäistä reittivaihtoehtoa 
vähän kolmatta vuorokautta. 
Reppuni oli kevyt, mutta toi-
saalta jouduin kantamaan sy-
lissä mäyräkoiraani, joka sairas-
tui pahaksi onneksi Kekkosen 
kämpällä.

Tuntureiden taakse voi kul-
kea myös lentokoneen tai heli-
kopterin kyydissä. Vesitasolla ei 
pääse aivan Kekkosen kämpäl-
le, joten Porojärven kivikoissa 
saa lentomatkustajakin muka-
vasti hien pintaan, kun kantaa 
tavarat laiturilta kämpälle.

Lentomatkan hinta Porojär-
velle määräytyy matkustajien 
ja tavaroiden määrän mukaan. 
Lentokyytiä voi tiedustel-
la Polar-Lento Oy.stä, p. (016) 
530 0389.

Kalliimmalla kopterikyydillä 
pääsee aivan kämpän portaille. 
Mukaan mahtuu 4–5 henkilöä 
tavaroineen.

Korsuelämää
Mahtavan Korouoman pohjalla 
Posion kunnassa on yksi erikoi-
simmista Villin Pohjolan käm-
pistä. Liekopuiden reunustama 
Korsulampi ja Korouoman jyl-
hä rinne luovat puitteet täydel-
liselle erämaatunnelmalle.

Korouoman vaellusreitti kul-
kee melko kaukana kämpän ta-

▶▶ 



kana ja lampi on varattu vain 
kämpän asukkaille, joten ran-
nassa saa olla aivan omassa 
rauhassa.

Itse olen majaillut korsussa 
kahteen eri otteeseen, enkä ole 
nähnyt vilaustakaan muista ih-
misistä. Kuukkelit ovat olleet 
ainoita naapureita.

Korsulle laskeudutaan kanjo-
nin rinnettä autopaikalta n. 500 
metriä. Rinteen kivet, juuret ja 
pitkospuut voivat olla vaaralli-
sen liukkaat. Erityisesti pimeäs-
sä on oltava varovainen.

Pienessä hiekkarinteeseen ra-
kennetussa 20 neliön korsussa 
mahtuu yöpymään neljä henki-
löä. Vähän ahdasta on, mutta se 
vain tuntuu kuuluvan asiaan. 
Puukamiina lämmittää nope-
asti ja helposti liikaakin. Oikea 
sauna on seinän takana.

Kalastaja tai metsästäjä voi 
saalistaa ruoan kämpän tuntu-
masta. Pyyntikokoisia jalokaloja 
istutetaan aika ajoin lampeen.

Ensimmäinen tutustumiseni 
Korsulampeen tapahtui juuri 
ennen lammen jäätymistä. Sil-
loin sain valokuvaajani kanssa 
runsaasti rasvaisia kirjolohia, 
joita savustimme, paistoimme 
ja suolasimme.

Samaisella reissulla samoi-
limme ase kourassa rinnekuu-
sikoissa. Homma kysyi kovaa 
kuntoa, mutta saunan jälkeen 
pannulla voissa paistetut pyyt 
saivat nopeasti unohtamaan ki-
peät jalat.

Korouoman pohjalla virtaa 
joki, joka saa osan vesistään 
jopa sadan metrin korkeuteen 
nousevilta rinteiltä. Nä-

mä pienet purot jäätyvät talvel-
la muodostaen Suomen mahta-
vimmat jääputoukset.

Jääkiipeilijöille Korouoman 
rinteet ovat tietysti ykköskoh-
de, mutta upeaa katseltavaa jää-
seinämät ovat kenelle tahansa. 
Jääputouksia on useita korsulta 
luoteeseen aina kuuluisimmalle 
Piippukalliolle saakka.

Paras kalapaikka
Ruunaan Kattilakoski on Erä-
lehden kalastustoimittajan Jari 

Tuiskusen mukaan Suoman var-
min koskikalastuspaikka. Omat 
kokemukseni tukevat tuota kä-
sitystä. Itse olin kämpällä hei-
näkuun helteiden aikaan. Otti-
kelin piti olla siis vaatimaton, 
mutta niin vain saalista tuli.

Komea koski hallitsee paik-
kaa jo pelkästään pauhullaan. 
Kattilakoski on tässä jutussa 
tarkemmin esiteltävistä koh-
teista se, jossa kaikki tekeminen 
keskittyy vain yhden asian eli 
kalastamisen ympärille.

Koski on varattu yksinoike-
udella kämpän asukkaille. Mi-
tään saaliskiintiötä ei ole, vaan 
kalastaa voi niin paljon, kuin 
taito, sitkeys ja tuuri antavat 
myöten. Niinpä koskesta on 
parhaimmillaan nostettu hui-
mia saaliita.

Niskalta saa hyvällä kelillä 
asiansa osaava kalastaja var-
masti ainakin kirjolohia. Ta-
voitetasoa voi kuitenkin nostaa 
yrittämällä saada kalaa pitkän 
kosken muista osista tai tavoit-
telemalla esim. kuhaa.

Vanha uittokämppä aivan 
kosken partaalla on kunnos-
tettu paikan henkeen sopi-

vaksi. Makuupaikkoja on 12 
kpl siten, että tuvan puolel-
la on neljä kerrossänkyä ja 

kahteen pikkuhuoneeseen 
mahtuu kaksi nukkujaa 
kumpaiseenkin. Van-
hasta saunasta on raken-
nettu pieni majoitustila, 

jossa kalaisia unia mahtuu 
vetelemään vielä kaksi.
Ulkokeittiö on massiivinen. 

Kosken taimenia ja kirjolohia 
voi loimuttaa isommallekin po-

rukalle. Suurien pöytien ääres-
sä on mahtava tunnelma syödä 
vastapyydettyä kalaa, kun kos-
ki pauhaa aivan vieressä.

Mikäli haluaa pitää pienen 
paussin kalastamisesta, voi läh-
teä laskemaan Ruunaan koskia 
ison jokiveneen kyydissä. Tai 
kokeilla omia koskenlaskutai-
tojaan kumiveneellä tai kanoo-
tilla. Osa Ruunan reitin koskista 
on kuitenkin huippuvaikeita.

Oma saari
Pohjois-Kainuussa aivan Venä-
jän rajan tuntumassa on Hos-
sanjärvessä pieni saari. Tavarat 
soutuveneeseen ja hetken pääs-
tä olet omassa saaressa, jossa 
vallitsee täydellinen rauha. Se 
on merkillistä, koska olet kui-
tenkin vajaan kilometrin päässä 
opastuskeskuksesta ja Karhun-
kainalon leirintäalueesta.

Hossaaressa on kokoa puo-
lisen hehtaaria. Hirsihuvila on 
1960-luvulla rakennettu valoi-
sa ja tilava rakennus. Isoon tu-
paan ja kahteen makuuhuonee-
seen voi majoittua väljästi kuusi 
henkeä. Avara ja valoisa kuisti 
on hieno paikka viettää aikaa 
yhdessä.

Kämppä ja sauna ovat pienen 
saaren etelärannalla, jonne elä-
mä keskittyy luonnostaan. Nä-
kymä etelään on samanlainen 
kuin sen näkivät kivikauden 
ihmiset. Samat, jotka maalasi-
vat kuuluisat Värikallion kal-
liomaalaukset muutaman ki-
lometrin päähän. Maisemassa 
ei ole mitään ihmisen tekemää 
tai muovaamaa, vain autioita 

▶▶ Kuusi persoonallista vuokrakatupaa
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Iso-Syötteen tunturi kohoaa yli 400 metrin korkeuteen, joten näköalat laella sijaitsevalta kämpältä 
rannattomiin metsiin ovat ainutlaatuiset.
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hiekkarantoja ja komeita män-
tymetsiä.

Kuumana kesäpäivänä ei saa-
ren herrana halua välttämättä 
tehdä mitään muuta kuin naut-
tia olostaan. Tekemistä kaipaa-
ville on kuitenkin vaihtoehtoja 
runsaasti.

Kesällä omasta saaresta voi 
lähteä tutkimusmatkalle omal-
la soutuveneellä tai vuokraka-
nootilla. Mukaan voi ottaa ka-
lastusvälineet, koska Hossaa 
kutsutaan myös kalamiehen pa-
ratiisiksi. Alueella on lampia ja 
järviä toista sataa, joihin osaan 
on istutettu jalokalaa. Opastus-
keskuksesta voi vuokrata kala-
vehkeitä, elleivät oma satu mu-
kaan.

Hoidetuille vaellusreiteille 
pääsee saaresta pienellä souta-
misella. Reitit ovat poikkeuksel-
lisen helppokulkuisia. Nuotio-
paikkoja, laavuja ja autiotupia 
on sopivin välein pitemmänkin 
patikoinnin tarpeisiin.

Hossan vedet ovat Suomen 
kirkkaimpia. Monissa pienis-
sä lammissa ja järvissä karujen 
hiekkamaiden keskellä pohjan 
näkee jopa kuuden metrin sy-
vyydeltä. Laitesukeltajille Hos-
san vedet ovat tuttuja, mutta 
heinä- ja elokuussa, kun ve-
det ovat lämpimimmillään, 
voi kirkkaissa vesissä vaikka 
snorklata.

Sinisiä ajatuksia
Suomen eteläisimmällä tun-
turilla Pudasjärvellä sijaitseva 
Metsä-Syötteen kelokämppä on 
ns. kämppäkartano. Iso ei ole 

aina komeaa, eikä varsinkaan 
tunnelmallista, mutta Iso-Syöt-
teen huipulle suuri kelolinna 
sopii kuin nenä päähän.

Maisemat ovat henkeäsalpaa-
via. Kaukaisia metsänrantoja 
näkyy loputtomiin ja lopulta 
ne yhtyvät taivaaseen kuuman 
kesäpäivän autereessa.

Kämpän katolla on ”ufo”, 
pieni kahden hengen huone. 
En tiedä, mitä kattohuoneen ni-
men keksijä on ajatellut, mutta 
itse koin ufossa leijuvani met-
sien yllä kuin humanoidi. Eikä 
edes alkoholilla ollut osuutta 
asiaan!

Metsä-Syötteen kämppä so-
veltuu suuren kokonsa ja va-
rustelutasonsa puolesta koko-
uksien tai juhlien pitopaikaksi. 
Majoitustilaa on yhteensä rei-
lulle 20 hengelle. Iso keittiö 
mahdollistaa viettää tunturin 
huipulla vaikka häitä.

Syöte tarjoaa maastonsa ja 
palvelujensa puolesta runsaasti 
liikunta- ja luontoaktiviteetteja. 
Saalistusviettiään voi tyydyttää 
metsästämällä, kalastamalla tai 
marjastamalla.

Alueen virkistyskalastuskoh-
teet soveltuvat sekä viehe- että 
perhokalastukseen. Vapaa voi 
Syötteen puroissa ja lammissa 
taivutella harjus, taimen ja kir-
jolohi.

Talvella voi harrastaa liikun-
taa hiihtämällä, kelkkailemalla 
tai laskettelemalla. Syötteen las-
kettelukeskus rinteineen ja tun-
turihotelli on aivan vieressä.

Kesällä voi meloa tai maas-
topyöräillä. Hoidetut patikka-
polut tarjoavat hyvät mahdol-

lisuudet päiväretkiin tai jopa 
pitempiin vaelluksiin.

Iso-Syötteen tykkylumisia 
rinteitä katsellessa ei uskoisi, 
että ollaan Oulun läänissä. Mat-
kaa läänin pääkaupunkiin ei ole 
kuin 150 km. Paikka onkin eri-
tyisesti oululaisten suosiossa.

Toivoa sopii, että myös etelän 
ihmiset löytävät Syötteen, eivät-
kä ajaisi vauhdilla ohi kohti La-
pin laskettelukeskuksia.

Rautainen kylä
Kirjakkalan ruukkikylä on saa-
nut alkunsa jo 1600-luvulla. 
Läntisellä Uudellamaalla Perni-
ön kunnassa valmistettiin rau-
taa 1900-luvulle saakka, kunnes 
ruukkitoiminta kylässä hiipui 
kannattamattomana.

Alue rakennuksineen siir-
tyi valtion omistukseen vasta 
vuonna 1982. Tuolloin raken-
nukset olivat jo erittäin huonos-
sa kunnossa, mutta 90-luvun 
lopussa virisi hanke kunnostaa 
tämä upea historiallinen alue.

Lopputulos on huikea! Ruuk-
kikylän henki on onnistuttu 
yhdistämään poikkeuksellisen 
tyylikkäällä tavalla nykyaikaan. 
Kaikki kunnia monille muille-
kin komeille, tunnelmallisille 
tms. Villin Pohjolan kämpille, 
mutta Kirjakkala on ainoa oi-
keasti tyylikäs kokonaisuus.

Kaikki, mitä vanhasta ruuk-
kikylästä on jäljellä, on nyt 
kunnostettu pientä makasiini-
rakennusta lukuun ottamatta. 
Insinööritalo, Patruuna, Pa-
totalo ja sauna sijaitsevat Ha-
marijärven rannassa. Alun pe-

rin työväen asuntona toiminut 
Kjällman/Laakso sijaitsee hie-
man sivummalla.

Kirjakkala ympäristöineen 
tarjoaa mahdollisuuden pati-
kointiin, pyöräilyyn ja melon-
taan. Teijon retkeilyalueella 
on Matildajärven virkistyska-
lastusalue, jossa on erinomai-
set kalastusmahdollisuudet ja 
luonnollisesti meri on aivan 
vieressä. Sitä vastoin metsäs-
tysmahdollisuutta ei enää ole 
aikaisempien vuosien tapaan.

Kirjakkala sopii erinomaisesti 
juhlien ja kokousten pitopaikak-
si. Kesällä väkeä mahtuu enem-
män, kun upea puutarha toimii 
myös oleskelutilana. Yösijaa on 
reilulle 30 hengelle, kun kaik-
kien rakennusten kapasiteetti 
lasketaan yhteen.

Kirjakkalaan ei kuitenkaan 
tarvitse välttämättä lähteä isol-
la porukalla. Alun perin ruukin 
johtajan asunnoksi rakennettu 
Insinööritalo sopii loistavasti, 
jos haluaa kokeilla millaista oli 
tehtaanjohtajan elämä vanhoina 
hyvinä aikoina.

Vieraskirjat kertovat
Itselläni on ollut tapana lukea 
tarkkaan kämppien vieraskir-
jat. Yksi syy on se, että niistä voi 
saada hyviä vinkkejä ja tietoa, 
joilla oman vierailun saa suju-
maan ongelmitta ja mahdolli-
simman rattoisasti.

Kaikkea kämppäelämän nik-
sejä ei onneksi tarvitse oppia 
kantapään kautta, kun jokai-
nen kirjaa tekemänsä havainnot 
muiden luettavaksi. ◻
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Ruukki sai energiansa vesivoimasta. Vanha pato henkii mennyttä aikaa kuten koko ruukkikylä. 
Padon päässä sijaitsee Patotalo.


