
PERTTI ROVAMO

Talviyön valo 

Lumen aikana pimeässä suunnistaminen on
hieno maisemallinen kokemus. Talviyö on 
lumoava maailma, johon täytyy uskaltaa 
heittäytyä ja sammuttaa valot.

◼ Tehokkaat led-valot ja gps-pai-
kantimet ovat tehneet monista 
talviretkeilijöistä ja kaamosvaelta-
jista pimeässä uusavuttomia. Mo-
ni ei tunnu edes tietävän, että tal-
vimaisemassa näkee pimeälläkin 
hyvin, jos vain uskaltaa sammut-
taa lampun.

Valojen ja laitteiden avulla löytää 
kyllä perille, jos ne toimivat. Mutta 
reitinvalinta voi olla aivan älytön ja 
maisemasta ei tiedä mitään.

Harva lähtee kesäiselle eräret-
kelle peittämällä silmänsä ja tui-
jottamalla paikantimen näyttöä ja 
jalkojaan. Ympäröivä maisemahan 
on osa retken nautintoa. Miksi se 
pitäisi hukata talviyössäkään? Sil-
loinhan näkee parhaimmillaan ai-
van loistavasti.

Mutta näkökyky kuitenkin hävi-
ää, kun pimeällä sytyttää otsalam-
pun ja katsoo sen valokeilaan.

Esimerkiksi Pudasjärven umpi-
hankihiihdoissa kuulin lukuisan 
joukon tarinoita siitä, kuinka gps:
n ja valojen vuoksi oli jouduttu 
älyttömiin maastoihin: liian jyrk-
kiin rinteisiin, poikkiharjanteiden 
katkomiin nousuihin, tiheisiin koi-
vikoihin ja jos mihin hiihtäjän tai 
lumikenkäilijän vastuksiin.

Olen tehnyt kaamosaikaan yksi-
toista pitkää hiihtovaellusta ja käyt-
tänyt niihin yli 150 vuorokautta ai-
kaa. Lähes aina niillä on hiihdetty 
pimeässä joko aamusta tai illasta, 
usein molemmista. Otsalamppua 
en ole käyttänyt kuin ensimmäisel-
lä retkellä muutaman päivän. Ei se 
ole liikkumisvaruste. Maisemasta ei 
näe eikä ymmärrä mitään.

Tietenkin minulla on ollut lamp-
pu sitä varten, että pimeästä käm-
pästä löytää kaikki varusteensa ja 
että siellä muutenkin voi toimia, jos 
kynttilä ei ole palamassa. Karttaa 
on aina luettu punaisessa valossa.

Mihin näkeminen perustuu?

Täysin pimeässä ei ole valoa, eikä 
silloin näe. Näkeminen perustuu 
esineiden lähettämään valoon, jo-
ka osuu silmään ja saa aikaan nä-
köaistimuksen.

Valoa tuottavat esineet ja kap-
paleet näkyvät hyvin. Sellaisia ovat 
aurinko, kuu, lamput, kynttilät jne. 
Valoa tuottamattomat kohteet taas 
näkyvät vain silloin, kun valo osuu 
niihin.

Silmä sopeutuu erilaiseen va-
laistukseen. Mitä pimeämpi on, 
sitä enemmän silmän pupilli laaje-

sia vuosia ilman valoja niin hiihtä-
en kuin hevosella ja porollakin, eikä 
kummassakaan ole ajovaloja. 

Metsurit tekivät savotoilla talvi-
sin töitä niin pitkään kuin suinkin 
näkivät ja kämpän ja palstan väli 
kuljettiin pimeässä aamuin illoin. 
Poromiehet kokosivat hiihtäen 
karjansa erotuksiin juuri vuoden 
pimeimpään aikaan.

Kysyin vanhemman polven poro-
miehiin kuuluvalta Markku Niemel-
tä, mihin he käyttivät paristokäyt-
töisiä lamppuja, kun niitä sotien 
jälkeen ruvettiin saamaan.

”Joskus kämpillä touhutessa tai 
etsittäessä tavaroita repusta, mut-
ta ei koskaan laajempaan liikkumi-
seen.”

Vaikka asun eteläisessä Suomes-
sa, näillekin kylille tuli maalaista-
loihin sähköt vasta 1950-luvul-
ta alkaen ja kylän lapset hiihtivät 
keskitalvella kouluun pimeässä aa-
mussa pitkälle 60-lukua.

Pimeässä liikkuminen on outoa 
vain katu- ja mainosvalojen piirissä 
varttuneelle. Outoja hänelle saatta-
vat olla myös kirkas tähtitaivas ja 
kuun vaiheet.

Kartan lukuun 
punaista valoa

Pimeässä näkemisen kannalta tär-
keä näköpurppura häviää verkko-
kalvolta paljon nopeammin kuin 
mitä sen uudelleen muodostumi-
seen kestää. Mitä kirkkaampi lamp-
pusi on, sitä nopeammin se hävit-
tää kykysi nähdä ympärillesi.

Niinpä jos näytät voimakasta 
valkeaa valoa vaaleapintaiselle 
karttalehdelle, vaikutus on lähes 
sama kuin jos kävisit sisällä hyvin 
valaistussa talossa. Kun sammutat 
lampun, näet taas kauan erittäin 
huonosti.

Punainen tai kellanvihreä valo ei 
merkittävästi heikennä kykyä näh-
dä pimeässä. Tätä hyödynnetään 
mm. mustavalkoisten valokuvien 
vedostamisessa. Mustavalkoinen 
valokuvauspaperi reagoi ainoas-
taan valkoisen valon harmaaseen 
spektriin. Sen sijaan vedostaja nä-

kee aivan hyvin työskennellä pu-
naisessa valossa.

Vielä 1960-luvulla jokaisella po-
jalla piti ainakin Kuopiossa olla lit-
teällä paristolla varustettu tasku-
lamppu, jossa oli punainen, vihreä 
ja sininen suodatin. Näin monel-
la asemalla junansuorittajienkin 
käyttävän samanlaisia. Sellainen 
itsellänikin oli 1970-luvun kaa-
mosvaelluksilla. Sitten ne katosivat 
kaupoista. Ehkä ilmiö kertoi jotain 
syvempää liikkumistapojen muu-
toksista.

Vasta nyt ledivalojen aikaan eräi-
siin valaisimiin saa värillisen suoda-
tinsarjan ja punaisen karttavalon 
käyttäminen on  jälleen mahdollis-
ta. Tällaisen otsalampun hankinta 
on myös sikäli hyödyllistä, että siitä 
on apua syksyllä, kun lumeton maa 
imee kaiken valon. Kirkasta valoa 
tarvitaan, jotta näkee, mihin astuu. 
Mutta silloin vaaditaan pimeässä 
vaeltamiseen myös erittäin tarkkaa 
suunnistamista kompassisuunnan 
ja askeltenparimittauksen avulla, 
koska maiseman piirteistä ei näe 
mitään.

Suurten linjojen lukutaito

Retkeilijän suunnistaminen on hiu-
kan eri asia kuin kilpasuunnistus.

Ensinnäkin retki tehdään siksi, 
että nähtäisiin hienoja maisemia 
tai käymisen arvoisia paikkoja. Pi-
meässä hiihtäminen ei muuta tä-
tä miksikään. Monet maastot ovat 
pilvisenä yönä, kuun valossa tai re-
vontulten alla hiihdettäessä huo-
mattavasti taianomaisempia ja 
mieleenpainuvampia kuin päiväl-
lä kuunaan.

Kullervo Kemppinen on korosta-
nut ansiokkaasti juuri tätä puolta 
retkeilyssä. ”Suunnistamisharjoi-
tuksia ja liikuntoa maastossa voi 
harrastaa lähimmässä metsässä 
kotiseudullaankin. - - Ei sitä varten 
tarvitse tuntureille lähteä.”

On siis osattava valita reitti, jon-
ka varrella näkee mahdollisimman 
paljon sellaista, mitä voi nähdä vain 
kyseisessä kohteessa.

Toiseksi siirryttäessä yöpymis-
paikasta toiseen on usein pakko 
ohittaa yhdentekeviä maisemia. 
Metsäistä vaaran kuvetta, tiheää 
tunturikoivikkoa, ryteikköisiä pu-
ronvarsia ja korpikuusikoita riittää 
joka puolella Lappia. Kantamusten 
vuoksi on syytä koettaa suoriutua 

nee ja päästää runsaammin valoa 
silmään. Laajeneminen tapahtuu 
muutamassa sekunnissa.

Ikä kuitenkin heikentää tätä sil-
män sopeutumista. Sen vuoksi 
ikäihmisten voi olla vaikea toimia 
pimeällä liikenteessä, koska heti 
vastaantulevan liikenteen aiheut-
taman häikäisyn jälkeen näkee hy-
vin huonosti.

Tosin huippuiskussa olevan nuo-
ren silmäkään ei sopeudu täydel-
lisesti pimeään muutamassa se-
kunnissa, jonka kuluessa pupilli 
laajenee. Onneksi silmällä on toi-
nen, retkeilijän kannalta tärkeäm-
pi tapa mukautua heikkoon valais-
tukseen.

Verkkokalvossa on valoherk-
kää väriainetta, näköpurppuraa, 
joka valon vaikutuksesta nopeas-
ti muuttuu ja häviää, mutta jota 
pimeässä muodostuu uudelleen. 
Kun ihminen menee heikkoon va-
loon, näköpurppuran täydellinen 
muodostuminen kestää noin puoli 
tuntia. Vasta silloin silmä on täydel-
lisesti sopeutunut pimeään.

Huomaan asian merkityksen itse 
jatkuvasti talvi-iltaisin, kun lähden 
koiran kanssa lenkille lähistön va-
laisemattomille teille. Kun astun pi-
havalojen vaikutuspiirin ulkopuo-
lelle, en vähään aikaan näe juuri 
mitään muuta kuin tien paikan. 
Mutta kun puolen tunnin päästä 
palaan takaisin, olen pimeän kuun 
aikaankin lumisateessa nähnyt jo 
kauan hyvin.

Lamppu on kyllä mukana, mutta 
vain siltä varalta, jos auto sattuu tu-
lemaan ja meidän täytyy varmasti 
tulla itse nähdyiksi.

Määrätäänhän jalkaväen tais-
teluohjesäännössäkin, että pime-
ällä parivartiossa vain toinen var-
tiomies vaihdetaan tunnin välein. 
Näin vartiopaikalle jäävän vanhan 
vartiomiehen pimeänäkökyky on 
täydellinen. Uudella sen syntymi-
nen vie puolisen tuntia.

On sitä liikuttu ennenkin

Suomessa on osattu liikkua talvi-
sessa luonnossa pimeälläkin tuhan-
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leiripaikalta toiselle mahdollisim-
man helposti.

Reitti olisi siis suunniteltava 
niin, että sen varrella on mahdol-
lisimman paljon näkemistä, mutta 
toisaalta vältetään tarpeettomia 
rasituksia ja hankalimpia maas-
tonkohtia. Näiden merkitys vain 
korostuu, jos taivalta taitetaan pi-
meässä.

Ylipäätään hiihdettäessä sydän-
talvella umpihankeen reitti on syytä 
kaikissa valaistusolosuhteissa valita 
viisaasti. Ladun aukaisu pehmeäs-
sä lumessa on aivan riittävän vaati-
vaa, vaikka sitä ei aivan hölmöihin 
maastoihin polkisikaan.

Perusasia on vaeltaa vedenkulun 
suuntaan, joko myötä- tai vastavir-
taan. Poikkimaihin retkeillään vain 
pakon edessä.

Yhtä tärkeää on ymmärtää, et-
tä suurempien jokien laaksossa ei 
useinkaan ole viisasta hiihtää joen 
rantaa pitkin, vaan sitä maaston-
kohtaa myöten, jossa laakso läh-
tee kohoamaan ympäröiviä vaaroja 
kohti. Usein se merkitsee ranta-
soiden takalaitaa, lampijonoa tai 
muuta selkeästi kartasta hahmo-
tettavaa linjaa.

Kun tulee tunturin ylityksen aika, 
helpoin reitti on yleensä hiihtämi-
nen matalimman vedenjakajan yli. 
Tällainen reitti näkyy pimeässäkin 
hyvin.

Myös sen pystyy näkemään, 
kannattaako hiihtää kurun pohjal-
la kulkevan puron kulkusuuntaan 
katsoen vasenta vai oikeaa laitaa. 
Ne ovat harvoin samanlaisia, kos-
ka kasvillisuus on valonpuoleisella 
rannalla rehevämpää. Usein toinen 
rinne on myös selvästi jyrkempi tai 
lumisempi, joten sinne ei parane 
tuppautua.

Jos edellisenä iltana jaksaa is-
tua kartan ääressä tunnin tai kaksi 
ja valita aikomansa reitin tarkasti, 
säästää vähänkin pitemmällä tai-
paleella seuraavan päivän hiihto-
ajassa ainakin kaiken sen ajan, min-
kä on kartan ääressä kuluttanut.

Umpihangessa ja pimeässä on 
viisasta käyttää hyväkseen jokai-
nen lammen ja suon pätkä sekä 
kaikki aukea maasto, mitä on tar-
jolla. Siellä lumi on aina vähemmän 
upottavaa kuin umpimetsässä, sa-
moin jokainen suon ja lammen 
lämpäre tarjoaa pimeässä selkeän 
kiintopisteen.

Saariselällä Suomujoen laakso 
on äärimmäisen hyvä esimerkki 
kohteesta, jossa voi talvella kulkea 
joko helposti tai todella vaikeasti. 
Eikä joen seuraaminen umpihan-
keen ole se helppo vaihtoehto, 
vaikka se kesäiselle polun tallaa-
jalle sellaiselta tuntuu. Vakiintunut 
polku kiertää kaikkein höhlimmät 

louhikot ja umpiperät. Talvinen uo-
man seuraaja hiihtää juuri niihin.

Talviretkeilijän ja pimeässä liik-
kuvan kannalta keskeistä on hallita 
ja havaita maiseman suuret linjat 
ja osata lukea karttaa niin tarkasti, 
että voi valita vapaasti reittinsä nii-
den mukaan.

Kilometrien mittaisen kangas-
maan tai kuusikon läpi pimeässä 
suunnistaminen on vaativaa, vaik-

ta tarkasti aika, jonka aukion ylit-
täminen vie. Jos hiihdät umpiseen 
”ison” aukion yli kymmenessä mi-
nuutissa, se ei vuoren varmasti ole 
kilometrin mittainen.

Kello on sitä tärkeämpi apuväli-
ne, mitä pimeämmässä kuljet. Jos 
tiedät, mikä on vastaavassa maas-
tossa keskimääräinen nopeutesi 
päivänvalossa, et hiihdä pimeällä 
ainakaan nopeammin. Tavallisesti 

▶ Täysikuu ja revontulet ovat 
tenhoava yhdistelmä.

▲ Kämpän pihapiirissä näkee kuutamossa hyvin toimitella askareitaan.

ka hiihtäessä on syntyvän ladun 
vuoksi mahdollista ainakin yrittää 
tarkkailla, hiihtääkö suoraan. Tällai-
sella taipaleella gps-paikantimesta 
on paljon apua.

Opettele pimeän olosuhteet

Pimeässä suunnistamisessa on 
muutamia erityispiirteitä, jotka pi-
täisi opetella hallitsemaan.

Kenties tärkein asia, joka muut-
tuu pimeän tulon myötä, on etäi-
syyksien arvioiminen. Pilvisenä 
kuuttomana yönä vaatimatonkin 
aukea voi näyttää varsin suurelta 
ja saada miettimään eksymisen 
mahdollisuutta.

Vaikutelmaa voi vahvistaa tal-
visen suunnistuksen piirre, jossa 
vettä ja aapasuota voi olla vaikea 
erottaa toisistaan. Varsinkin jos 
järvi jatkuu suona, on pimeällä ai-
van erityisen vaikea nähdä aukion 
toisesta reunasta, missä järvi lop-
puu ja suo alkaa, vaikka siellä jokin 
puun karahka kasvaisikin.

Mittakaavaongelmien hallitse-
misen tärkein menetelmä on mita-

etenemisnopeus putoaa neljän-
nekseen tai jopa puoleen, koska 
joudut pysähtelemään, tarkista-
maan suuntia ja miettimään use-
ammin kuin valoisassa.

Eikä suksen kulkukaan epätasai-
sessa maastossa suju päivänvalon 
malliin. Etenkin pilvisenä, kuutto-
mana yönä on vaikea erottaa lu-
mipeitteen kuoppia ja kohoumia. 
Se tekee hiihtämisestä väistämät-
tä varovaisempaa ja tunnustele-
vampaa.

Vanhan jäljen seuraamisesta

Moni perustelee otsalampun käyt-
töä pimeässä sillä, että niin on hel-
pompi hiihtää vanhaa kelkanjälkeä 
tai latua. Ei se oikeastaan ole niin-
kään. Usein lampun sytyttäminen 
nimenomaan estää löytämästä 
vanhaa jälkeä ja seuraamasta sitä.

Kun aiemmin mainittu maagi-
nen puoli tuntia on kulunut valo-

piiristä poistumisesta, näkee niin 
vanhan ladun kuin kelkkaurankin 
aivan hyvin.

Sen sijaan kuntohiihtoladulla, 
joka on välillä pimeässä ja välillä 
valojen piirissä, otsalampun käyt-
tö on perusteltua, koska nopeisiin 
valon muutoksiin ei silmä ennätä 
mukautua.

Vaellusretkeilijä kohtaa talviyös-
sä paljon sellaisia vanhoja jälkiä, 
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joista ei otsalampun valossa näe 
häivähdystäkään. Kun vanha jälki 
on tuiskuttunut umpeen, se ei lam-
pun valossa – eikä usein talvipäi-
vän valossakaan – erotu maastosta. 
Mutta ilman lampun valoa pime-
ässä hiihtäessä saatatkin yhtäkkiä 
erottaa maastossa tumman linjan, 
joka on vanha kelkkajälki tai latu.

Ura näkyy pimeässä siksi, että lu-
men sisässä oleva kova kerros hei-
jastaa valoa eri tavoin kuin ympä-
röivä pehmeän lumen alue.

Olen lukuisilla vaelluksilla hyö-
tynyt tavattomasti tällaisista uris-
ta. Ne tarjoavat umpisen hiihtäjälle 
viiden tai kahdenkymmenen sen-
tin syvyydellä olevan kovan poh-
jan. Hiihtäminen kevenee silloin 
aivan olennaisesti. Ja kun sellaista 
seurailee vähän aikaa, oivaltaa kyl-
lä, onko edellisellä kelkkailijalla tai 
hiihtäjällä sama matka kuin itsellä.

Vanhan jäljen seuraamisessa on 
kuitenkin pieni juju. Se ei yleensä 
ole aivan siinä, missä näyttää ole-
van.

kaaseen, mutta sen valaisu osuu 
eri vuorokaudenaikoihin. Näin kuu 
auttaa selkeästi talviretkeilijää aina 
kahden viikon jaksoissa.

Taivas ei toki ole pimeä kuutto-
manakaan yönä. Linnunrata loistaa 
silloinkin, vaikka se ei pilven takaa 
näkyisikään. Asian merkityksen 
ovat muinaissuomalaisetkin tien-
neet, ja nimenomaan siksi, ettei 
heillä ollut otsalamppuja. Linnun-
rata onkin tärkeä ilmiö vanhassa 
mytologiassa.

Sen viikon aikana, jonka keskel-
le sattuu täysikuu ja on selkeää, 
pimeällä on jopa helpompi suun-
nistaa kuin pilvisenä talvipäivänä 
lumisateesta puhumattakaan. Asia 
johtuu siitä, että kuun valo pystyy 
synnyttämään suoran auringon va-
lon tapaan voimakkaat kontrastit ja 
ilmaisemaan maiseman ja hangen 
pinnan muodot.

Lisäksi kuutamo luo maisemaan 
aivan oman hopeanhohtoisen ja 
sinertävän tunnelmansa. Avannot 
joen jäässä ovat kuin sulaa tinaa. 
Sinisen valkeat tunturit saavat sä-
vyn, jota siellä ei vallitse koskaan 
muulloin.

Aivan erikoisen hienoa on hiih-
tää täydenkuun aikaan jossain 
kuusikkoisessa kurussa. Se on kuin 
hiihtäisi mestarillisen tussityön uu-
menissa.

Ota varman päälle

Jos kuitenkin eksyt, tilanteessa ei 
lamppu auta muussa kuin kartan 
lukemisessa. Jälleen kerran se voi 
estää näkemästä, missä olet.

Mukana oleva ja toimiva gps-
paikannin kertoo tietenkin tarkas-
ti olinpaikan, mutta jos olet pel-
kästään omien paikannustaitojesi 
varassa ja epäilet harhautuneesi, 
on syytä pysähtyä välittömästi. 
Näin epävarmuuden alue ei enää 
laajene.

Umpiseen hiihtäminen lisää uu-
pumisen vaaraa. Jos ei ole vaaraa, 
että tuisku peittää jäljet, jätä kan-
tamukset tai ahkio ja tee 1–2 har-
kittua ja lyhyttä yritystä löytää kiin-
topiste.

Jos sellaista ei löydy, mieti mis-
sä olit viimeksi aivan varmasti oi-
keassa paikassa ja palaa latuasi pit-
kin sinne. Tarvittaessa palaa vaikka 
edelliseen yöpymispaikkaasi, jos 
se oli autiotupa. Paikan nimi lukee 
kämpän ovessa.

Olen muutaman kerran itse-
kin harhautunut talviyössä, mut-
ta erämaasta pois pääsyyn en ole 
koskaan tarvinnut ulkopuolista 
apua. Viimeistään palaaminen ta-
kaisin varmaan paikkaan ja kun-
nollinen harkinta siellä on aina riit-
tänyt selvittämään, minkä virheen 
olen tehnyt.

Useimmat tietävät, kuinka ve-
si voi näyttää matalammalta kuin 
onkaan ja vedenalainen kivi tai kala 
näyttää olevan hiukan eri paikassa 
kuin se todellisuudessa on.

Tässä lienee kyse samasta asi-
asta. Lumi muuttaa valon kulkua 
veden tapaan. Siksi vanhan jäljen 
paikka kannattaa tunnustella suk-
silla ja sitten hiihtää sen mukaisesti. 
Jäljellä pysymistä helpottaa, kun ei 
katso jalkoihinsa, vaan kauemmas 
eteensä.

Näkymän ja todellisuuden ero 
on sitä suurempi, mitä syvemmäl-
lä vanha jälki on.

Tunne kuun vaiheet

Koska olen jo kauan asunut maalla 
kaukana katuvaloista, näen kuun 
vaiheen vaikutuksen jokaisena pi-
meänä kuukautena elokuusta huh-
tikuulle. Täyden kuun ajan valais-
tusolosuhteet ovat aivan erilaiset 
kuin uudella kuulla.

Asiantila ei riipu pilvisyydestä, 
vaan suuri ero on aina olemassa. 

Toki visuaalisesti hienointa kuun 
valo on tietenkin kirkkaalla säällä.

Kuun kierron ja auringon suhde 
on karkeasti seuraava. Täyden kuun 
aikaan kuu on maasta katsoen täs-
mälleen aurinkoa vastapäätä. Kun 
aurinko on pohjoisessa, kuu on tai-
vaalla etelässä. Siksi aurinko valai-
see sen kokonaan. Pimeän kuun 
aikaan kuu on auringon kanssa 
samassa suunnassa, eikä kuu siksi 
erotu taivaalta lainkaan, vaikka se 
siellä onkin.

Kasvavan puolikuun aikaan kuu 
seuraa aurinkoa 90 asteen kulmas-
sa ja vähenevän kuun aikaan se on 
maasta katsoen vastaavan verran 
auringon edellä. Asiantilasta seu-
raa, että kasvava kuu paistaa aina 
iltapäivällä ja illalla ja vähenevä 
kuu aamuyöllä ja aamulla. Pian täy-
denkuun jälkeen käy niin, että illan 
pimentyessä kestää yhä kauemmin 
ennen kuin kuu nousee.

Karkeasti ottaen voi sanoa, että 
kuu valaisee kasvavan kuun puo-
likkaasta vähenevän kuun puolik-
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◼ Ahkiolla ja rinkalla on vahvuu-
tensa, mutta sydäntalven paksut 
hanget Suomen Lapin metsämais-
sa panevat miettimään kompro-
missia sekä kysymään, unohtuiko 
ahkioteollisuus lasikuituaikaan. Ka-

Ahkion ja rinkan paremmuudesta talvi-
vaelluksella on väitelty vuosikymmeniä. Joskus 
asenteet muistuttavat ehdottomuudessaan 
uskonnollisia koulukuntia.

Ahkio, rinkka vai mo
PERTTI ROVAMO
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molemmat?
noottiteollisuushan meni nopeasti 
sen ohi.

Sydäntalven upottavilla hangilla 
vaeltamisen perusongelmana on, 
kuinka jaksaa avata latua. Pahim-
millaan hanki voi upottaa lähes 

puoli metriä, mutta jo parikym-
mentä senttiä periksi antava lumi 
on pitkän päälle raskasta hiihdet-
tävää.

Se ei kuitenkaan ole toivotonta, 
kuten hiihtäminen kevään maan-

pintaan saakka upottavassa so-
sekelissä. Mutta jos edessä on sy-
däntalvella umpinen, se ei muutu 
parempaa keliä odotellen. On joko 
mentävä tai pysyttävä poissa.

Jos selässä on 25–30 kiloa varus-
teita, mikä tarvitaan viikon tai kym-
menen päivän talvivaellukselle, ja 
hanki upottaa vain 20–30 senttiä-
kin, ladunavaajan reisilihaksissa 
täytyy olla voimaa ja kestävyyttä. 
Kyse ei ole hiihtämisestä vaan pol-
kemisesta.

Jos taas perässä on painava ah-
kio, joka on leveämpi kuin hiihtäjän 
tekemä latu (ja kaupasta saatavat 
ahkiot ovat), uran avaaminen on 

meisellä taipaleella sen kilon, min-
kä ahkio itse painaa.

Tärkeää oli myös havainto, että 
runsaan kymmenen kilon lastenah-
kio ei vielä uppoa hiihtäjän uraan. 
Varsinkin kun vanhan Sarvis-ahkio 
ei ole pohjaltaan lähes nelikulmai-
nen, kuten teolliset ahkiot ovat.

Seitsemän senttiä leveillä met-
säsuksilla hiihtävä henkilö tekee 
noin 25 senttiä leveän latu-uran. 
Teolliset ahkiot ovat 38–43 senttiä 
leveitä. Ne eivät siis tule umpihan-
keen keveästi perässä.

Sarvis-ahkion pohja oli vain 22 
senttiä leveä ja nykyisin yleisem-
min käytössä olevan Orthex-pulkan 
pohja on 26,5-senttinen. Ylämitoil-
taan ne ovat suunnilleen kaupassa 
myytävien retkiahkioiden levyisiä, 
37–42-senttisiä.

Mitat tarkoittavat sitä, että run-
saan kymmenen kilon painoinen 
ahkio sopii pohjaltaan hiihtäjän 
latuun ja viistot laidat auttavat sitä 
uimaan pehmeässä lumessa. Sekin 
jarruttaa, muttei merkittävästi.

Pelkkää ruokaa sisältävä ahkio 
on myös erittäin matala ja sen pai-

helpompaa, mutta vetäminen on 
raskasta ja suksiin tarvitaan erin-
omaista pitoa, koska latu-uraan 
uppoava ahkio jarruttaa koko ajan 
voimakkaasti, myös alamäessä.

Kantavan hangen aikaan ja ark-
tisilla vaelluksilla tilanne on aivan 
toinen.

Taakan jakamisen idea

Ajatukseni kuorman jakamises-
ta syntyi havainnosta, että pitkän 
vaelluksen viimeisinä päivinä rin-
kassa on käytännössä vain vaatteet 
ja yöpymisvarusteet. Rinkka pai-
naa silloin 10–15 kiloa. Sen taakan 
kanssa ladun avaaminen umpihan-
keen on jo helppoa. On lähes sama, 
onko rinkka selässä vai ei.

Älyttömien kokeilujen jälkeen 
putkahti mieleen, mitä tapahtuu, 
jos retken alussa eväät, jotka pai-
navat sen toisen 10–15 kiloa, pan-
naan kilon painoiseen lasten pulk-
kaan, Sarvis ahkioon. Se oli hieno 
oivallus. Olen saanut siitä paljon 
julkista pilkkaakin, mutta en aino-
ankaan samalla tavalla varustautu-
neen retkitoverini taholta.

Aisoina ovat toimineet sähkö-
asennusputket, joiden läpi on kul-
kenut tukeva köysi. Köydet on sol-
mittu rinkan pystyputkiin. Ahkion 
päässä köysi on saanut luisua rei-
kien läpi vapaasti. Mitään jäykkää 
mekaanista sidosta ei ole ollut mis-
sään kohdassa. Yhtään välinerikkoa 
ei ole koskaan sattunut seurueeni 
jäsenille, vaikka vaelluspäiviä on 
yhteensä kertynyt tuhansia.

Pitää selvyyden vuoksi tarken-
taa, että jos kymmenen päivän ret-
ken ensimmäisenä päivänä ahkion 
paino on 15 kiloa, ja sen sisältö on 
vain eväitä, se painaa reissun puo-
livälissä noin seitsemän kiloa ja vii-

Moottorikelkan jäljellä runsaan kymmenen kilon ahkion vetämistä ei 
oikeastaan edes huomaa.
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nopiste on alhaalla. Se pysyy erin-
omaisesti pystyssä.

Rinkan paino on puolestaan 
koko vaelluksen ajan sama 10–15 
kiloa, joka koostuu vaatteista ja 
yöpymisvarusteista. Tietenkin on 
aina mahdollista siirtää tavaroita 
rinkasta ahkioon tai toisin päin. 
Järkevyys riippuu edessä olevan 
hangen paksuudesta ja maaston 
muodoista. Jos on tiedossa vahva 
moottorikelkan jälki, voi lastata ko-
ko kuorman ahkioon ja elellä kuin 
keväthangilla. Silloin kuorma tulee 
perässä lähes vaivatta.

Entä hinta?

Mukavuus on yksi asia, mutta pal-
jonko olet valmis maksamaan sii-
tä? 

Halvin netistä löytämäni retki-
ahkio Finn-Savotan Paljakka mak-
saa noin 400 euroa. Norjalaisen 
markkinajohtaja Fjellpulkenin ah-

rinkka (tai mikä tahansa kunnon 
kantolaite) ja perässä lasikuituah-
kio. Hinta–laatu suhde on pielessä. 
Taakan jakaminen ei kannata.

Unelmien ahkio 
sydäntalveen

Jos ahkio olisi riittävän kapea ja 
kevyt, voisin ajatella sydäntalven 
vaellusta Suomen Lapissa pelkän 
ahkionkin varassa. Mutta sellaisia 
ei ole, ellei itse rakenna.

Sarviksia löytää myymälöistä ny-
kyisin harvemmin ja Orthex-pulk-
ka on retkeilijän kannalta selvästi 

huonompi. Se on pohjastaan le-
veämpi,  lyhyempi ja jyrkkälaitai-
sempi, mutta yhtä halpa ja kevyt. 
Siihen on yhtä helppo tehdä reiät 
kaaristusnaruille poralla tai vaikka 
kynttilän liekissä lämmitetyllä rau-
tanaulalla.

Tekee mieli kysyä valmistajilta, 
miksi ei tehdä ahkiota ns. ämpäri-
muovista, polyeteenistä. Siitähän 
halvat ja kestävät kajakit ja avo-
kanootitkin tehdään. Samasta ai-
neesta oli klassinen Sarvis-ahkio-
kin. Mutta se oli suunniteltu lasten 
leikkeihin, ei erävaelluksille, vaikka 
taipui tuunattuna sinnekin.

Hiihtäjän uraan sopivan poly-
eteeniahkion pitäisi olla pohjan le-
veydeltään vain 25-senttinen, mut-
ta pituutta saisi olla yli puolitoista 
metriä. Kunnon aisat voisivat olla 
ainakin saatavilla ja kaaristusnaruil-
le valmiit reiät. Lisävarusteita mak-
sukyvyn mukaan.

Jopa olisi siinä vehje, joka auttaisi 
kaamoksen ja sydäntalven vaeltajia. 
Ja juuri heitä, jotka ovat silloin liik-
keellä, siis opiskelijoita joululomil-
laan ja ehkä eläkeläisiä. Heille ahki-
on hinnan pitää olla kohdallaan.

Olen edelleen sitä mieltä, että 
paksun, upottavan umpihangen ai-
kaan taakka kannattaa jakaa, koska 
ladun avaaminen on muuten liian 
raskasta. Keväthangilla on viisasta 
tehdä ratkaisu rinkan ja ahkion vä-
lillä omien mieltymisten mukaan. 
Luulen, että mitä vanhemmaksi 
vaeltaja tulee, sitä useammin hän 
päätyy ahkioon.

Kun uraa täytyy polkea umpiseen, kevyen rinkan taakan alla sen 
jaksaa vielä tehdä.

Legendaarinen pulkka
◼ Pelkkä nimi, Sarviksen ahkio, saa 1970-luvulla pulkkamäkeä laskeneen enti-
sen pikkupojan naaman älyttömään virneeseen. Oi niitä aikoja, kun poikaporu-
kassa viiletettiin sinisillä pulkilla (punaiset olivat pannassa) jyrkkää mäkeä alas,  
yritettiin kiilata naapuria kuusiaitaan ja selviytyä ensimmäisenä maaliin.

Siihen aikaan, kun presidentitkin olivat vain Kekkosia, valtakunnan kau-
poissa oli noin yksi tuote kerrallaan. Pyörät olivat Jopoja, kumisaappaat Hai-
ta, kengät Retuja, limonadi Sitruuna-Soodaa, mehujauhe Rymdiä, margariini 
Flooraa ja pulkat Sarviksia.

Yhdelläkään mäkeä laskeneista räkänokista ei ollut pienintäkään aavistus-
ta, että ainakin pulkan takana oli pitkä historia. Nappikaupalla vuonna 1921 
aloittanut Sarvis Oy oli nimittäin Suomen ensimmäinen muovituotteita val-
mistanut tehdas.

Aaltosen Kenkätehtaan ja Hackmanin kautta Sarvis Oy:n omistus ajautui 
Ruotsiin vuonna 1998. Yhtiön osti Plastumgruppen Ab, joka tunnetaan ny-
kyisin nimellä Hammarplastgruppen Ab. Siksi Sarviksen ahkion mainoksissa 
saattaa näkyä myös sana Hammarplast.

Omistajanvaihdoksista ja menekin hiipumisesta huolimatta legenda on säi-
lynyt tuotevalikoimassa. Sarvis Oy:n Jukka Ripatin mukaan ahkiota valmiste-
taan joko Hammarplastin tehtaalla Ruotsissa tai alihankintana Puolassa, mutta 
samalla muotilla ja materiaaleilla kuin aina ennenkin.

Pienenä vinkkinä ahkiota kaipaaville! Varmimmin tuotteita voi löytyä Eto-
lan myymälöistä.

Marko Korhonen

Viistorinteessä ahkio valuu, mutta koska se on suhteellisen kevyt, 
ilmiö ei juuri haittaa. Matala ahkio ei myöskään kaadu.

kioiden hinnat alkavat vajaasta 500 
eurosta ja päättyvät arktisille ret-
kikunnille suunniteltuihin yli 8 500 
euroa maksaviin erikoisversioihin. 
Aisat ja vetovaljaat maksavat lisäk-
si erikseen.

Lasten ahkio maksaa muutaman 
kymmenen euroa. Aisaviritelmät 
sähköasennusputkesta ja naruista 
toisen mokoman.

Ongelma on sekin, että kevein 
sarjavalmisteinen ahkio painaa nel-
jä kiloa. Kun siihen laitat retkimuo-
nat päälle, lähtöpaino lähestyy 20 
kiloa. Asian merkitystä lisää se, että 
teolliset ahkiot ovat latuun nähden 
liian leveitä.

Näen sekä kustannuksiltaan et-
tä ominaisuuksiltaan älyttömäksi 
ratkaisun, että selässä on kunnon 

E R Ä  1 & 2 – 2 0 0 8  T A L V I R E T K E I L Y96



◼ Vetoapuna on tietysti käytetty 
myös kesytettyjä kotieläimiä, Suo-
men alueella tavallisimmin hevos-
ta ja poroa, joskus myös koiraa ja 
härkääkin. Kun eränkävijän on pi-
tänyt itse kuljettaa varusteensa ja 
mahdollinen saaliinsa, tuhatvuoti-
nen ratkaisu on ollut vetää kuorma 
perässään ahkiolla. 

Veturista ahkio

Ahkiolla on vanhempi ja meille ny-
kysuomalaisille oudompi rinnak-
kaisilmaus. Vanhoissa erätarinoissa 
hiihtäjä vetää perässään veturia.

Asian tunnustaa Nykysuomen 
sanakirjakin. Sen mukaan veturi 
on kelkka tai ahkio, jolla hiihtäjä 
kuljettaa muonavarastonsa ja riis-
tansa.

Nykysuomalaiselle veturi kuulos-

Tavaroiden kuljettaminen talvella lihasvoimin on 
Pohjolassa ollut vuosituhantinen ongelma.

Ahkio on vanha keksintö
PERTTI ROVAMO

taa siltä, joka vetää. Tämä tulkinta 
on yleistynyt rautateiden myötä. 
Kukaan ei kuvittele, että rautateil-
lä veturi tarkoittaisi vedettävää 
vaunua.

On Nykysuomen sanakirjassa 
toki huomattu tämä merkityssiir-
tymä. Vedettävän veturin merkitys 
tarjotaan vasta viimeisenä, mutta 
se tarjotaan kuitenkin.

Ahkiosta sama kirja toteaa: ”...
ihmisen vedettävä venemäinen, 
tavallisesti tasaperäinen talvikulje-
tusneuvo”. Sitä ei varmaankaan ole 
ollut aina kiva vedellä, koska sanaa 
on käytetty myös kuvaannollisesti 

tarkoittamaan samaa kuin ”kömpe-
lö, rumilus, löntys, laiskuri”. 

Sukulaisuussuhteisiin mennen: 
”Appi haukkuvi havuiksi, anoppisi 
ahkioksi”. Ei ehkä ollut miniällä sii-
nä talossa kivaa.

Ahkio, veturi tai reki ovat tieten-
kin olleet tuhansia vuosia puusta 
tehtyjä ja tervattuja. Materiaalista 
johtuen niillä oli samat ominaisuu-
det kuin puusuksilla. Jos suksi luisti 
huonosti tai suksenpohjiin tarttui 
lunta, ahkio sairasti samaa tautia.

Laudasta veneen tapaan veistet-
ty ahkio oli taipuvainen myös vet-
tymään. Jos keli oli kostea, veturin 

paino lisääntyi selvästi.
Tunturiladun historiikkikin ker-

too, että sotien jälkeen ahkiot ”oli-
vat puusta valmistettuja, leveitä ja 
huonosti liukuvina painavia vetää. 
Ne olivat armeijalta hankittuja, ko-
nekiväärien ja muiden raskaiden 
aseiden vetoon tarkoitettuja, tam-
mipuisia ns. koira-ahkioita.”

Armeijan ahkiokulttuuria

Armeijassa oli ahkioiden vetämi-
sessä käytännön viisautta ja miehiä 
riitti, toisin kuin retkeilyporukoissa. 
Armeija tietenkin käytti puuahkio-
ta niin kauan kun muuta ei ollut 
saatavissa. Kun lasikuituahkiot tu-
livat, se omaksui ne nopeasti.

Olen itse vetänyt armeijassa lasi-
kuituahkiota, joka yhdessä ainoas-
sa minun silloin ottamassani ja mi-
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nulla säilyneessä kuvassa näyttää 
suunnilleen saman levyiseltä kuin 
nyt retkeilyahkioksi myytävät laji-
toverinsa. Ne varmaankin valmis-
ti nykyinen Finn-Savotta, joka on 
kauan tehnyt yhteistyötä puolus-
tusvoimien kanssa.

Armeijassa ahkiota vedettiin 
kuitenkin umpihankeen aivan toi-
sin kuin retkeläiset vetävät. Edes-
sä hiihti latuosasto, jolla ei ollut 
kantamuksia. Ahkiolatu oli varus-
miesaikanani, lähes 30 vuotta sit-
ten, sellainen, että siinä oli kolme 
suksen jälkeä. Latuosaston jokai-
nen mies hiihti yhteistä keskilatua 
ja joka toinen hiihti sen jälkeen toi-
sella suksella latua sen eri puolille. 
Olipa hanki miten paksua tahansa, 
ahkio ei juuttunut latuun.

Latuosastossa oli myös oikaisijat, 
jotka korjasivat kärkimiesten koh-
taamia umpiperiä ja turhia mutkia, 
sekä tasaajat, jotka täyttivät lapiol-
la pahoja ojia ja katkoivat kirveel-
lä haittaavia risuja. Vuoro vaihtui 
tiheään tahtiin, hankalissa oloissa 
100–200 metrin välein.

Minun aikanani jalkaväen ahki-
ossa kuljetettiin talvella telttoja ja 
kamiinoita sekä raskaita aseita. Yh-
den ryhmän vuorotellen latuosas-
ton tekemää valmista latua vetämä 
ahkio painoi noin 50 kiloa. Sitä veti 
kolme miestä. Neljäs oli jarrumie-
henä, koska armeijan ahkiossa ei 
ollut aisoja.

Se ei ollut hölmöläisten hom-
maa. Suomen armeija on ylpeä pe-
rinteistään talvisen sodankäynnin 
osaajana. Perinne ulottuu paljon 
kauemmas kuin Talvisotaan.

Kävin armeijan Uudenmaan jää-
käripataljoonassa Santahaminassa. 
Se jakoi jokaiselle varusmiehelleen 
Joutselän ristin, joka kertoi voitos-
ta Karjalan kannaksella talvella 
1555. Hiihtävät korpisoturit löivät 
hyökkäävän joukon, joka tukeu-
tui tiehen eikä osannut hiihtää. Ti-
lanne oli lähes samanlainen kuin 
Raatteen tiellä vuodenvaihteessa 
1939–40.

Kun homma oli kunnolla valmis-
teltu, umpihanki ei paljon hidasta-
nut taistelijoiden hiihtovauhtia 
kaikkine ahkioineen ja kantamuk-
sineen.

Ahkioiden kehittelyä

Tunturiladun historiikin mukaan 
”60-luvulla alkoi ilmestyä erilaisia, 
yksilöllisiä varusteiden kuljetusvä-
lineitä. Yhteistä niille oli, että ne oli-
vat joko vesivaneria tai muovia.”

Kiintoisaa on, että myös Sarvis-
ahkiot astuvat kuvaan jo silloin.

”Ensin otettiin käyttöön Sarvik-
sen lasten pulkka. Siihen rinkka 
selälleen, muoviaisojen sisällä ole-
vat vetonarut karabiinihaoilla pul-

kan etukulmiin kiinni ja vetämään. 
Systeemi toimi, mutta kaatuili, kul-
ki kyljellään ja ulkopuolelle jääneet 
rinkan sivutaskut kuluivat pahasti 
jäisen lumen hankauksesta. Seu-
raavaksi laitettiin rinkat jätesäkkiin, 
jolloin kuluminen ja kastuminen-
kin estyi, mutta muut huonot omi-
naisuudet jäivät.”

Tuotekehittely jatkui ja seuraa-
vaksi Sarvis-ahkiota keksittiin le-
ventää, kun seuraavassa jutussani 

kerron, kuinka sitä keksittiin pi-
dentää. Olennaista on oivaltaa, et-
tä tuotekehittely tähtää kantavien 
hankien olosuhteisiin. Muuten le-
ventäminen olisi ollut mieletöntä.

Historiikin mukaan ahkio alkoi 
toimia asiallisesti ja niitä valmis-
tettiin kymmeniä. ”Tämä malli oli 
käyttökelpoinen, mutta suhteel-
lisen lyhyenä ja leveänä se ristik-
käin olleista vetoaisoista huolimat-
ta pyrki kiemurtelemaan ja liukui 

pehmeässä lumessa huonosti.”
Lasikuidun ilmaantuminen toi 

uusia mahdollisuuksia. Tunturi-
kerholaiset rupesivat pohtimaan 
pitemmän ja kapeamman ahki-
on kehittämistä sekä uudenlaisia 
kiinnitysjärjestelmiä. Kaikkia niitä 
on tehty kerhoissa ryhmätyönä, 
onpa apuna käytetty veneveistä-
möitäkin.

Koko ajan kuitenkin käyttökult-
tuuria on ohjannut ajatus kevät-

Armeijan ahkioon mahtuu paljon tavaraa, mutta vetäjiäkin riittää

Sarviksen ahkio tuunattuna. Tämä ergonomisesti pakattu kasa piti sijoittaa kokonaisuudessaan pulkkaan. 
Kuvassa myös idean isä.
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hangista ja sen myötä helposti pe-
rässä seuraavasta taakasta. Se ei 
ole ihme, koska juuri siihen aikaan 
sijoittuu myös talviretkeilyn keskei-
nen sesonki.

Raimo O. Kojo ilmaisee asian 
1977: ”Ahkio sopii parhaiten käy-
tettäväksi hankikelien aikana. 
Upottavassa hangessa mäkisessä 
maastossa sen käyttö on lähes toi-
votonta.”

Juuri tästä kokemuksesta syntyi 
oma ajatukseni taakan jakamises-
ta. En puolustakaan sitä muuten 
kuin paksun umpihangen olosuh-
teissa.

Keväthangilla ahkion etu on il-
meinen. Varsinkin jos tekee päi-
vämatkat helpoimpien maasto-
kohtien kautta ja jättää tunturien 
huiput siirtymätaipaleilla rauhaan. 
Nehän voi käydä katsomassa lei-
ripaikalta ilman suurempia kanta-
muksia.

Muiden 
kokemuksia ahkiosta

Hankien sosetta ja tulistelua -kirjas-
ta luin erään retkeilijäryhmän ah-
kiokokemuksista.

Eräs heistä oli aikoinaan lukenut 
Erä-lehdestä jutun Sarviksen las-
tenpulkasta tehdystä vaellusahki-
osta ja rakentanut sellaisen talvella 
1981–82. Aisoina olivat sähköasen-
nusputket ja niiden läpi kulkevat 
narut.

Juttu ei kuitenkaan ole minun 
kirjoittamani, sillä kirjoitin omani 
vasta myöhemmin. Lisäksi peru-
sahkion jalaksissa oli metallivah-
vikkeet, joita en ole itse koskaan 
käyttänyt.

Ryhmän ahkion aisat olivat kui-
tenkin rikkoontuneet heti ensim-
mäisen kaatumisen yhteydessä.

Viritelmää oli kehitelty, ja sillä oli 
tehty 4–5 vaellusta eri puolille Lap-
pia, mutta ”kyllästyminen ahkion 
ja rinkan samanaikaisiin riesoihin 
lopetti niiden käytön”, kuvaa pit-
käaikainen ahkiomies Pekka Man-
ninen.

Hän päätyi Fjellpulkeniin. Man-
ninen tiivistää ”kunnon ahkio ja 
pitopohjasukset ovat mielestäni 
talvivaelluksen tärkeimmät varus-
teet, kaikesta muusta voi keskustel-
la. Ahkion kanssa kulkiessa vauhti 
on harvoin tärkeää, mutta suksien 
pito aina”, hän puhuu huhtikuun 
hiihdoista.

Kevätkelit ovat kuitenkin aina ar-
mollisempia kuin sydäntalven han-
ki. Sydäntalven lumioloissa riittä-
vää pitoa on vaikeampi saada edes 
pitopohjasuksilla, koska hiihtäjän 
jättämä jälki on 43 senttiä leveälle 
Fjellpulkenille liian kapea ja syvä.

Lopullista ratkaisua ei ole vielä 
kehitetty.

◼ Kun olin tehnyt 1970-luvul-
la kolme tai neljä kaamosvael-
lusta rinkka selässä ja oli jälleen 
aika suunnitella uutta lähtöä, 
vanha retkikaverini keksi, että 
ladun avaamisen ongelmaan 
on olemassa ratkaisu. 

Yksi iso ahkio, jota vetää 
kolme miestä. Ilman painavaa 
rinkkaa kaikki voivat keskittyä 
ladun tekemiseen ja ahkio seu-
raa mukavasti perässä.

Ehkä hän sai meidät muut 
uskomaan ideaansa, koska 
opiskeli siihen aikaan psykolo-
giaa. Lisäksi käsistään kätevänä 
hän nikkaroi sellaisen ahkion.

Se oli kahdesta Sarvis-pul-
kasta yhteen liitetty 160–180 
senttiä pitkä ahkio. Vasta van-
hoja kuvia katselemalla muis-
tin, että siinä oli puuaisat, jot-
ka pantiin narulla kiinni ahkiota 
lähinnä olevan vetäjän rinkan 
pystyputkiin. Aisat oli myös 
asianmukaisesti osattu asen-
taa ristiin.

Seurueessa oli kolme miestä 
ja yksi nainen, jonka ei tarvin-
nut vetää ahkiota. Parhaiten 
hänen ajateltiin auttavan, jos 
hän pystyisi avaamaan silloin 
tällöin pienenkin pätkän latua.

Kahdella etummaisella ve-

täjällä oli rinkan putkissa kiinni 
narut, jotka kiinnittyivät vapaasti 
toisten rinkkojen kautta juosten 
vetoaisojen päässä oleviin lenk-
keihin. Näin etummaisten ei tarvin-
nut vetää myös perässä hiihtäviä, 
vaan suoraan ahkiota, eivätkä na-
rut maaston muotojen vaihdellessa 
roikkuneet välillä maassa.

Katastrofi  heti alkuun

Matkustimme bussilla Savukosken 
Marttiin ja sieltä taksilla Tulppioon. 
Retkeilykeskus oli kiinni, mutta sen 
pihassa ollut suuri kämppä toimi 
autiotupana. Majoituimme siihen.

Aamulla alkoivat tositoimet. Piti 
päästä 13 km:n päähän Kärekeojan 
kämpälle. Oli otettu reilut retkie-
väät, koska nehän kulkisivat muka-
vasti ahkiossa. Kuvataiteita harras-
tava ahkion rakentaja löi kuorman 
päälle vielä maalaustelineen. Ahki-
on painoksi tuli 60–80 kiloa.

Kaikki sujui hyvin niin kauan 
kun hiihdimme vieressä olevaa 
lentokentän kiitorataa, jossa lumi 
ei upottanut pahasti. Vielä joten-
kin matka taittui vanhaa tieuraa 
Yli-Nuortin toiselle puolelle. Mut-
ta kun piti siirtyä kunnon metsään, 
retken sävy vaihtui.

Lunta oli runsaasti ja se upotti 
niin paljon, että ahkio juuttui la-
dun reunoihin. Puolen kilometrin 
metsätaipaleen jälkeen totesim-

me, että ahkion vetäminen sukset 
jalassa Kärekeojalle oli mahdoton-
ta. Matkaa oli jäljellä yli kymmenen 
kilometriä.

Suksiin ei saatu tarpeeksi pitoa, 
joten emme yksinkertaisesti jaksa-
neet vetää. 25–30 asteen pakka-
sessa oli myös liian kylmää ruveta 
tekemään suuria uudelleenjärjes-
telyjä. Siinä hommassa olisivat pa-
leltuneet sormet ja varpaat.

Oli kaksi vaihtoehtoa. Palata ta-
kaisin Tulppioon tai kävellä Käre-
keojalle. Päätettiin, ettei anneta 
periksi. Mennään kämpälle ja mie-
titään siellä. Sidoimme sukset ahki-
on päälle ja läksimme kahlaamaan. 
Sillä tavalla pitoa oli tarpeeksi ja 
urastakin tuli riittävän leveä.

Matkattiin runsas kilometri tun-
nissa, kun nokkamiestä vaihdettiin 
tiuhaan tahtiin. Lunta oli puolisen 
metriä.

Onneksi ei sorruttu syyttelyyn. 
Mitä ei voida tehdä, sitä ei voida 
tehdä. Ja jatkamispäätös oli yhtei-
nen. Kolme meistä oli savolaisia, jo-
ten puheen laadun lumessa tarpo-
misen aikana voi lukija päätellä.

Kaikilla oli kuitenkin rinkat, kos-
ka niiden lantiovyö toimi vetovyö-
nä. Kärekeojalla mietittiin, mitä 
pakataan minnekin. Poromiesten 
ja rajavartioiden kelkkauratkin tu-
livat avuksi. Vaellus tehtiin, tosin ly-
hennettynä ja ystävyys säilyi.

Kahden pulkan

PERTTI ROVAMO

hirveä ähkiö
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