
Ruska on parhaimmillaan visuaalisesti 
kiehtovinta vaellusaikaa. Komea väriloisto on 
antavaa myös silloin, kun olosuhteet eivät ole 
parhaimmillaan. Hehkuvat värit vain muuttuvat 
sateella ja sumussa pastellinsävyisiksi.

koivikkoiset tunturit, laajat suoau-
keat, jokien ja purojen rantakoivi-
kot sekä koivujen ja havupuiden 
kirjomat metsämaat.

Massaturismia 
ja eräretkeilyä

Olemme yhtenätoista viime syk-
synä tehneet suunnilleen samal-
la porukalla noin viikon mittaisen 
vaelluksen Lappiin, vaikka ruska on 
vilkkainta retkeilyaikaa. Suosituim-

milla retkeilyalueilla, kuten Pallas-
Ylläksen alueella ja Saariselällä, on 
vaeltajia ja päiväretkeilijöitä ruuh-
kaksi asti. Siitä huolimatta mei-
dän porukkamme on suunnannut 
jommalle kummalle alueelle, kos-
ka maisemat ovat Metsä-Lapin hie-
noimpia.

Ounas–Ylläs-reitillä retkeilijöitä 
kulkee molempiin suuntiin lähes 
katkeamattomana virtana. Ja sa-
malta näyttää Länsi-Lapissa syr-

◼ Ruska puhkeaa syksyn kulues-
sa kaikkialla Suomessa, mutta vai-
kutelmien monipuolisuus tekee 
nimenomaan Lapin ruskasta par-
haimmillaan vertaansa vailla ole-
van värinäytelmän.

Lapille on tyypillistä paikka pai-
koin laajalti avoin maisema. Se 
mahdollistaa neljän erilaisen ja eri 
tavoin värjäytyvän suuren maise-
maelementin näkymisen jopa yh-
tä aikaa. Tarjolla ovat avoimet tai 
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jäisemmillä ja vaikeakulkuisem-
millakin seuduilla, kuten vaikkapa 
Aakenuksella.

Pallas-Ylläksen kansallispuisto 
on sen verran kapea sekä molem-
milta puolilta tavoitettavissa, että 
lähes kaikkialla vaellusretkeilijät ja 
päiväretkeilijät sekoittuvat sujuvas-
ti toisiinsa. 

Saariselkää ei voi lähestyä idäs-
tä, Venäjältä. Sen voi tavoittaa 
vain pohjoisesta, etelästä ja län-

nestä. Siksi Saariselkä tuntuu jo 
muutaman kymmenen kilomet-
rin päässä nelostieltä edelliseen 
verrattuna lähes hiljaiselta. Kau-
empana idässä ja etelässä on to-
dellisia syrjäalueita harvoine kul-
kijoineen.

Eroa on kävijämäärissäkin: Pal-
las-Ounaksen kansallispuiston kä-
vijämäärä oli vuonna 2007 huikeat 
330 000, kun UK-puistossa vieraili 
”vain” 187 000 kävijää. 

Länsi-Lapissa riittääkin suuria 
tunturikeskuksia. On Ylläs, joka on 
rakennettu sekä Ylläsjärven, että 
Äkäslompolon puolelta, on Levi, 
Olos ja Pallas, sekä monta muuta 
pienempää paikkaa.

Kämpät täynnä

Vilkkaimmilla seuduilla autio- ja 
varaustuvat ovat ruskaviikkoina 
tupaten täynnä. Ovi käy yhtenään 
aamun sarastuksesta pimeän las-
keutumiseen. Aina on joku läh-
dössä tai tulossa. Kun sydänyöllä 
ei liikennettä ole, tupaan sattuu 
aina vähintään yksi, joka kuorsaa 
kuuluvasti.

Pahinta ruuhka kämpillä on, kun 
on pitkään tai voimakkaasti sata-
nut. Lähes kaikkien retkeilijöiden 
varusteet ovat silloin ainakin osin 
kastuneet. Kamppeitaan kuivatte-
lemaan tulijoita riittää.

Juuri silloin kämpissä on kaik-
kein heikoimmat mahdollisuudet 
nukkua. Jos vilkkaalla kämpällä on 
40 vaeltajaa tai enemmän kuivat-
tamassa varusteitaan ja tuli palaa 
kamiinassa läpi päivän, kämppä on 
yöllä kuin pätsi.

Olemme kerran tulleet Sarviojan 
kämpälle tällaisessa tilanteessa. 
Olimme telttailleet vanhan Nuo-
tion kämpän paikalla, Harrijoen 
suussa, ihailleet revontulia ja istu-
neet iltaa. Menimme yöpuulle pie-

nessä pakkasessa.
Aamuyöllä havahduimme siihen, 

että sade oli alkanut ropista teltan 
kattoon. Päätimme nukkua vähän 
pitempään ja toivoimme sateen 
loppuvan. Yhdeksältä päättelim-
me, ettei se taida loppua.

Meillä oli tavaroiden suojana 
louevaate. Söimme pikaisen aa-
mupalan ja löimme teltan ja muut 
kamat kasaan ja läksimme vaelta-
maan kohti Sarviojaa. Satoi kaata-
malla. Pian olimme aivan märkiä, 
Pekkakin, jolla oli Gore-texit.

Jokin kilometri ennen Sarviojaa 
sade yhtäkkiä lakkasi ja taivas kir-
kastui. Sytytimme nuotion, viri-
timme pyykkinarun ja ripustimme 
pahiten kastuneet vaatteet kuiva-
maan. Keittelimme sapuskaa. Tyt-
täreni Mirkka kommentoi: ”Näin 
märkä en ole ollut koskaan, en 
edes uidessani”. 

Kun tulimme kämpälle, se kuhisi 
ihmisiä. Päätimme ensi töiksemme 
etsiä hyvän telttapaikan ja vasta sit-
ten katsoa, saammeko kämppään 
jotain kuivamaan.

Illan istuimme muiden retkeläis-
ten joukossa pihalla nuotiopiirissä 
ja kävimme kuivattelemassa sisällä 
varusteitamme sitä mukaa, kun nii-
tä mahtui jonnekin ripustamaan.

Yön mittaan kuulimme, kuinka 
kämpästä tuli vähän kerrassaan 
seurueita ulos ja alkoi pystyttää 
telttojaan.

Olemmekin retkiveikkojeni 
kanssa tehneet sen päätöksen, 
että me emme vietä ruskaviik-
koina kämppäelämää. Toimivin 
ratkaisu on oma teltta. Jos silloin 
tällöin haluaa hyötyä kämppien 
palveluista, syödä kovalla sateella 
sisällä, kuivatella kamppeita, käy-
dä huussissa tai saunassa jne., sen 
voi aina tehdä pystyttämällä telt-
tansa kämpän läheisyyteen, mut-
ta pahimman ovien paukuttelujen 
kuulumattomiin. Pihapiirin nuo-
tiokehille voi liittyä turisemaan, 
jos haluttaa.

Muitakin ratkaisuja

Nettikeskustelujen perusteella on 
paljon vaellusretkeilijöitä, jotka vie-
rastavat ruska-aikaa, koska silloin 
on niin paljon muita kulkemassa. 
Se on turhaa.

Olemme telttailleet ja tehneet 
päiväretkiä itäisellä Saariselällä 
aivan suosituimpien tupien lähi-
alueilla käyttäen leiripaikkoina ja 
päiväretkien tukikohtina syrjäisiä 
nuotiopaikkoja, emmekä oli vilk-
kaimpina viikkoinakaan kohdan-
neet ketään. Kaikkialla siellä, missä 
leiriytyminen on vapaata, voi valita 
mieltymystensä mukaan omat pol-
kunsa. 

Saariselällä – ehkä jossain muu-
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allakin – on mahdollisuus mennä 
jopa suoraan suden kitaan suosi-
tuimmille tuville, mutta yöpyä sil-
loinkin täysin omassa rauhassaan. 
Mahdollisuuden siihen tarjoavat 
alueen varauskammit, jotka vuok-
rataan seuruekohtaisesti. Varaaja 
saa kammin kokonaan käyttöön-
sä, ei vain yhtä nukkumapaikkaa, 
kuten tavallisessa varaustuvassa.

Tällaisia ovat mm. Sudenpesä ja 
Muorravaarakan ruoktu.

Yksinäisyyttä etsivän varmin ta-
pa hankkia itselleen rauhaa ruska-
retkelle on tietysti hakeutua syr-
jäisempiin ja tuntemattomampiin 
erämaihin. Luontoon.fi -sivustoilta 
voi vertailla kansallispuistojen ja 
erämaa-alueiden vuosittaisia käyn-
timääriä. Ne antavat hyviä viitteitä 
siitä, missä ei muita kulkijoita tapaa 
kuin sattumalta.

Miksi ruskaretkelle?

Ruska itsessään koukuttaa. Se on 
myös joka vuosi erilainen. On ollut 
kiintoisaa nähdä kuinka paljon rus-

▲ Autiotuvat ovat ruska-aikaan 
ainakin suosituimpien reittien 
varrella usein hyvin ruuhkaisia.
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Vaeltaminen on mukavaa, kun ilma ei ole liian lämmin, vaikka 
aurikokin paistaisi.

kan voimakkuus ja säätkin saatta-
vat vaihdella.

On mukava vaeltaa, kun ei ole lii-
an kuuma. Vilpoisassa säässä reppu 
kulkee paljon mukavammin kuin 
helteellä.

Työelämässä oleville syysvael-
lus sopii hyvin myös siksi, että se 
on antanut meille mahdollisuu-
den lähteä äijäporukassa liikkeel-

le sotkematta perheen kesälomaa. 
Elo–syyskuun taitteessa työpaikoil-
lakin usein vielä käynnistellään lo-
makauden jälkeistä aikaa, eikä 
kukaan pane pahakseen, jos joku 
käyttää lomastaan viikon lomakau-
den lopulla.

Olen tehnyt satunnaisia ruska-
vaelluksia myös 70- ja 80-luvulla, 
mutta varsinkin opiskeluaikana oli 
hankala lähteä patikoimaan syys-
kuun alussa, koska yliopiston luku-
kausi alkoi juuri silloin.

Silloin tein syyskuun lopulla 
pidennetyn viikonlopun mittai-
sia ruskaretkiä Pohjois-Karjalaan, 
usein Patvinsuolle, joka ei ollut 
vielä kansallispuisto. Ruskan heh-
ku oli siihen aikaan siirtynyt Lapis-
ta niille seuduin. Lapissa se olisi jo 
ollut ohi.

Mitä ruskan jälkeen?

Netissä keskustellaan vilkkaasti sii-
tä, koska ruskasesonki loppuu ja 
erämaat hiljenevät, sekä siitä, mil-

▶ Teltan ja muidenkin majoitus-
varusteiden on vastattava 
olosuhteita. Ruska-aikaan 
voidaan aamun pakkaslukemat 
kirjoittaa jo kahdella numerolla.
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Koilliskairan ruskaa. Kun laskeutuu etelästä Jaurun laaksoon ja 
Peuraselän autiotuvalle, osuu eteen tällainen näkymä.
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Mikä viehättää?

Jokainen ruskaretkelle lähtevä toi-
voo aurinkoisia säitä. Juuri sitä vä-
riloistoahan halutaan kokea.

Kenties mieleenpainuvimman 
aurinkoisen hetken olen kokenut, 
kun istuimme Markku Lappalai-
sen kanssa Lumikurun yläpäässä 
ja katselimme poutapilvien varjo-
jen kirjavoimaa auringonpaisteis-
ta Muorran laaksoa. Myöhemmin 
laskeuduimme alemmas ja ku-
vasimme ylimpänä Lumikurussa 
kasvavaa puuta, terhakkaa pih-
lajaa.

Pyhä kokemus syntyi myös ker-
ran Suomujärvillä Saariselän poh-
joisosassa. Olimme olleet kalassa 
sadekuurojen sävyttämänä päivä-
nä. Istuimme iltaa nuotion ääres-
sä, kun taivas vähitellen kirkastui. 
Täysikuu alkoi rakentaa siltaa pei-
lityynelle järvelle.

Vähän kuluttua moniväriset re-
vontulet ilmaantuivat tanssimaan 
suoraan yläpuolellemme. Kaiken 
kukkuraksi samaan aikaan pohjois-
ta taivaanrantaa kulki suuri valkoi-
nen alasimen muotoinen ukkospil-
vi. Sen sisällä salamoi. Pilvi oli kuin 
valtava lamppu, joka aina hetkeksi 
syttyi. Se oli niin kaukana, ettei mi-
tään kuulunut.

Toki eläintenkin kanssa on ollut 
hienoja hetkiä. Istuimme marssi-
tauolla, Markku, tyttäreni Helena 
ja minä. Yhtäkkiä Hellu kysyi, mi-
kä tuolla menee? Markku varmis-
ti kiikareillaan, että se on hienossa 
kunnossa oleva uroskettu. Tuskin 
kettu oli kadonnut, kun samasta 
suunnasta tuli aivan valkoisen po-
ron johtama kymmenen yksilön 
parttio ja tolvasi ohitsemme.

Myös silloin, kun olosuhteet ei-
vät ole täydelliset, voi kokea ainut-
laatuisia elämyksiä.

Eräänä harmaana ja sumuisena 
päivänä olimme leirissä Saariselän 
Pälkkimäojalla. Päätimme lähteä 
tekemään lepopäivän kunniaksi 
kurujen kierroksen vaikka sää oli-
kin kurja.

Nousimme Pälkkimäojan vart-
ta Lumipäälle, kiersimme sieltä 
Lumikuruun edellä mainitun pih-
lajan luo ja vaelsimme Ukselma-
pään rinnettä Pirunportin polulle, 
sen kurun läpi ja laskeuduimme 
kohta Paratiisikuruun. Sen poh-
jalla näimme ensimmäisen ker-
ran kymmentä metriä kauemmas. 
Söimme siellä ja suunnistimme su-
mun halki takaisin leiriimme Pälk-
kimäojalle.

Ehkä se lopultakin on ruskavael-
lusteni mieleenpainuvin kokemus. 
Sen päivän vaelsimme Saariselän 
komeimpien maisemien halki nä-
kemättä niistä vilaustakaan.

Ruskaretken varusteista
◼ Tärkeimpinä syysvaelluksen varusteina pidän vedenpitävää ja mahdollisim-
man kevyttä vaellustelttaa, vähintään kolmen vuodenajan makuupussia ja 
hyvin eristävää makuualustaa. Pakkasta voi jo syyskuun alussa olla aamuyöllä 
kymmenkunta astetta, syyskuun lopulla paljon enemmän.

Kunnolliset ja vedenpitävät vaellusjalkineet ovat välttämättömyys. Riip-
puu mieltymyksistä, mitä ne ovat. Joka tapauksessa niiden pitää olla sisään-
ajetut.

Jos on liikkeellä telttamajoituksen varassa, tärkeitä ovat kunnolliset sa-
devarusteet. Ei vaellusta, vaan leirielämää varten. Ainakin itse kastun repun 
kanssa kulkiessani mieluummin ulkopuolelta kuin hikoilemalla vaatteiden 
sisäpuolelta. Leirissä en halua kastua kummaltakaan suunnalta.

Nappasin muutama vuosi sitten leirivaatteeksi parikymmentä vuotta sitten 
itse ompelemani sadeviitan, koska se oli niin kevyt.

Vaelsimme Nuortin vartta kohti itää, kun pilvi alkoi uhkaavasti tummua. 
Kohta satoi ravakasti. Koska sade näytti jatkuvalta, päätimme leiriytyä. Pysty-
tin teltan ja heitin tärkeimmät tavarat sinne suojaan. Vaihdoin kuivat kamp-
peet hikisten ja märkien tilalle ja vetäisin sadeviitan niskaan.

Sytytimme nuotion ja ryhdyimme valmistamaan ruokaa. Pian havaitsin, 
että viittani vuotaa. Vesi lirisi hupun saumasta villapaidan kauluksesta si-
sään ja valui selkää pitkin. Kohta sadevaatteeni vuoti joka paikasta. Viitta oli 
haurastunut pilalle.

Kun ruoka valmistui, olin jo niin kohmeessa, että juuri ja juuri kykenin lusi-
koimaan evästä lautaselta. Oli pakko painua telttaan ja makuupussiin lämpe-
nemään. Kateeksi kävi. Muut istuivat nuotion ääressä ja turisivat.

laiset olosuhteet ovat lokakuun al-
kupuolella.

Olen kaksi kertaa vaeltanut lo-
kakuun alkupuoliskolla Lapissa. 
Ensimmäisen kerran Muotkalla ja 
toisen kerran Saariselällä. Siihen 
aikaan perusnautinto pitää löy-
tää itse vaelluksesta ja rasitukses-
ta. Päivä on olennaisesti lyhyempi 
kuin syyskuussa, puut ovat paljaat 
ja ruskan hehku sammunut.

Myös sää voi olla erittäin yllätyk-
sellinen. Toisena päivänä sataa kaa-
tamalla, seuraavana voi olla toista-
kymmentä astetta pakkasta, kasvit 
huurtuvat ja rimmet jäätyvät. Ly-
hyen aurinkoisen päivän aikana voi 
olla sykähdyttävän kaunista.

Ongelmia voi tulla, jos sataakin 
30 senttiä lunta. Se on usein peh-
meää ja kevyttä, voi toki olla los-
kaistakin. Käveleminen kuitenkin 
sujuu, mutta kengän pohjakuvion 
täytyy olla voimakas, ettei jatku-
vasti liukastele. Kivikot ovat erityi-
sen petollisia.

Vaikka lumipeite ei olisikaan vie-
lä pysyvä, siihen ei voi luottaa, että 
se sulaa vaellusviikon aikana.

Yksinäisyyttä kaipaavan kulki-
jan toivoma täydellinen rauha ei 
laskeudu erämaahan silloinkaan. 
Vaeltajia on kairassa ja on jopa 
merkkejä siitä, että lokakuun ret-
keily on lisääntymässä. Kairaan on 
ilmaantunut myös uusi ryhmä kul-
kijoita: paikalliset metsästäjät.

Sopii ensikertalaisellekin

Jos lähtee ensimmäisen kerran 
omin porukoin ja neuvoin Lapin 
vaellukselle, mielestäni ruska-
ajasta on viisainta aloittaa. Räkkä 
ei normaalisti kiusaa, säät voivat 
vaihdella, mutta erittäin harvoin 
ne tekevät pitkäksi aikaa vaeltami-
sen mahdottomaksi.

Voimakkaan syysmyrskyn iski-
essä on syytä hakeutua kämppien 
suojaan tai sen verran aukeille pai-
koille, ettei voi jäädä mahdollisesti 
kaatuvien puiden alle. Niin voima-
kas myrsky ei kestä päiväkausia.

Toisen suositun retkeilyseson-
gin aikana huhtikuussa vaelluskel-
voton sää voi iskeä useammin ja 
kestää kauemmin. Jos sataa päi-
väkausia ja metrinen hanki kas-
tuu läpi ja upottaa pohjia myö-
ten, kaukaa erämaasta on vaikea 
päästä pois.

Keväällä vaaraa lisää se, että hy-
vällä hankikannolla kymmenien 
kilometrien päivätaipaleet sujuvat 
helposti ja lisäävät kiusausta lähteä 
liian kauas, jos säätyyppi sattuukin 
vaihtumaan.

Ruska-aikana lisäturvaa tarjoaa, 
kun kulkijoita on yleensä paljon. 
Lähes aina saa apua, jos jotain ikä-
vää tapahtuu.
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◼ Ruska on parhaimmillaan eri ai-
koina eri puolilla Suomea. Pohjoi-
simmassa Lapissa se on hehkeim-
millään syyskuun alussa, Saariselän 
ja Kittilän korkeudella syyskuun 
puolivälissä ja eteläisessä Suomes-
sa vasta lokakuun alussa.

Koska ruska-aika alkaa Lapissa 
jo syyskuun alussa, päivä on siel-
lä vielä selvästi pitempi kuin Etelä-
Suomessa. Niinpä syyskuun alku-
puolella valoa on Lapissa retkeilijän 
kannalta varsin ruhtinaallisesti.

Päivä kuitenkin lyhenee nopeas-
ti. Kun päivän pituus on 1. syyskuu-
ta Sodankylän korkeudella noin 
15 tuntia, se on kuun lopulla enää 
noin 11,5 tuntia ja lokakuun lopul-
la vain 7,5 tuntia. Lokakuussa ret-
keilijän päivämatkat jäävät selvästi 
lyhyemmiksi kuin mitä syyskuussa 
voi taittaa.

Koska auringon kaari taivaalla 
samalla madaltuu, varsinkin pilvi-
set päivät tuntuvat sitä harmaam-
milta ja hämärämmiltä mitä pitem-
mälle syksyä edetään.

Pimeyden vaikutelmaa lisää, et-
tä kasvien vetäytyessä talvilepoon 
maan pinta tummuu nopeasti, kos-
ka valoa heijastavat vaaleat sävyt 
vähenevät. Tilanne muuttuu vasta 
lumen sataessa maahan.

Maan rata 
määrää vuodenajat

Vuodenaikojen vaihtelun määrää 
maan kiertorata auringon ympäri. 
Erityisen suuri merkitys on sillä, et-
tä maapallo kiertää aurinkoa 23,5 
asteen kulmassa. Maa on myös kal-
listuneena samaan suuntaan koko 
ratansa matkalla. Tästä johtuu, että 
se samalla kääntää eri pallonpuo-
liskot vuorotellen kohti aurinkoa.

Kun pohjoinen pallonpuolisko 
on kallistuneen aurinkoon päin, 
siellä vallitsee kesä (ns. pohjan-
kesä) ja samaan aikaan eteläisellä 
pallonpuoliskolla on talvi (etelän-
talvi). Meidän talvemme aikaan ti-
lanne on päinvastoin. Niitä hetkiä, 
kun aurinko on kiertoratansa ääri-
päissä, kutsutaan kesäpäivän ja tal-
vipäivän seisauksiksi.

Sademäärä vähenee, 
wkosteus lisääntyy

Syksyn tullen lämpötila alkaa sel-
västi alentua. Monella on myös 
mielikuva loppumattomista syyssa-
teista. Pitkäaikaiset säätilastot kui-
tenkin kertovat, että keskimäärin 
sateisimmat kuukaudet ovat heinä- 

Ruskaretken olosuhteita ja ruskan vuosittaista 
vaihtelua on helpompi ymmärtää, jos tajuaa 
niiden taustalla olevat ilmiöt.

Mikä ruska on?
PERTTI ROVAMO, teksti ◼ JOUNI LAAKSONEN, kuvat
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ja elokuu. Siitä lähtien sademäärät 
vähenevät kohti kevätkuukausien 
kuivinta aikaa, kunnes lähtevät taas 
kasvuun.

Lapin vaeltajaa voi lohduttaa 
myös se, että Etelä- ja Keski-Suo-
messa sataa yleensä 600–700 mm 
vuodessa. Pohjois-Suomessa jää-
dään useimmiten alle 600 mm:n ja 
siitäkin puolet tulee lumena. Lap-
pi on siis keskimäärin kuivempaa 
seutua.

Vaikka sademäärä ei syksyä koh-
ti kasvakaan, pilvisyys, sumuisuus 
ja ilman kosteus kylläkin. Aurinko 
paistaa jo niin matalalta, ettei sen 
säteily aina riitä kuivattamaan mai-
seman yllä leijailevaa sumua pois, 
vaikkei varsinaista pilvipeitettä oli-
sikaan.

Niinpä esimerkiksi vaelluksen le-
popäiville tarkoitettujen päiväretki-
en osuminen niin, että maisemista 
näkisi jotain, on onnenkauppaa.

Olimme kerran leirissä Vierihar-
julla ja päättäneet, että retkemme 
tärkein tavoite on nähdä Korva-
tunturi. Ensimmäisenä leiripäivä-
nä paistoi aurinko, joten läksimme 
heti toteuttamaan ideaamme. Se 
onnistui hienosti.

Toinen leiripäivä oli sumuinen ja 
tihkusateinen. Silloin kiertelimme 
vain läheisiä metsämaita. Kolmas 
alkoi samalla tavalla. Päätimme sil-
ti kokeilla onneamme ja suunnata 
toiseen tavoitteeseemme ihaillak-
semme Naltiotunturilta avautuvia 
suomaisemia. Jos ei kirkastuisi, 
vaeltelisimme vain suolla. 

Kun lähestyimme tunturia, sumu 
hälveni nopeasti. Kun pääsimme 
Naltiotunturin laelle ympärillem-
me levisi itälappilainen suoluonto 
hienossa ja täyteläisessä iltapäivän 
auringon paisteessa.

Syksyiset sään vaihtelut

Ilmatieteen laitos kertoo, että sade-
päiviä, jolloin vettä tulee vähintään 
0,1 mm, on Suomessa rannikoita 
lukuunottamatta – jossa merituu-
li pitää usein rannikkovyöhykettä 
poutaisena – ainakin puolet päi-
vistä. Monet noin määritellyt sa-
depäivät ovat tietenkin kuurosa-
teiden päiviä.

Retkeilijän on mukava tietää, että 
kaikkialla Suomessa päiviä, jolloin 
sataa ”kaatamalla” yli 10 mm/vrk, 
on keskimäärin vain 10–15 vuoden 
mittaan. Saman verran on muuten 
hellepäiviäkin.

Syys–lokakuussa sää tyypillisesti 
vaihtelee nopeasti. Korkeapaine ja 
matalapaine kilpailevat elintilasta 
– usein myrskyisestikin.

Ruskaretkeilijä joutuu siis erit-
täin harvoin kaatosateeseen, joka 
jatkuu koko retken ajan. En ole ko-
kenut sellaista koskaan. Tietenkin 

on ollut sateisempia ja vähemmän 
sateisia vaelluksia.

Mitä kasveille tapahtuu?

Wikipedia määrittelee, että ruska 
on lehtensä varistavien kasvien 

den valmistamiseen kuluu paljon 
energiaa ja mineraaleja. Näin va-
rastoitava aines voidaan käyttää 
uudelleen.

Suomen luonnonvaraisten kas-
vien pääjoukko lopettaa kasvunsa 
viimeistään heinä–elokuun vaih-
teessa ja alkaa valmistautua tal-
veen. Talvisilmut valmistuvat.

Useille luonnonkasveillemme on 
kehittynyt talvenkokemisen tarve 
eli vernalisaatio. Sama koskee moni-
en kasvilajien siementen itämistä.

Talvi merkitsee kasveille ennen 
kaikkea kylmyyden ja kuivuuden 
sietämistä. Valmistautumista näi-
hin sietokyvyn muutoksiin kutsu-
taan talveentumiseksi. Kun kasvi 
on saanut tietyn vuotuisen määrän 
lämpöä, sen sisäinen kello tunnis-
taa tilanteen ja kasvi alkaa vetäytyä 
talvilepoon.

Samalla kasvin pitää alkaa pois-
taa vapaata vettä soluistaan, kos-
ka jääkiteiden muodostus eläviin 
soluihin on kohtalokasta. Soluihin 
muodostuu sokereita ja muita jää-
nestoaineita, joiden tehtävänä on 
lisätä kylmänkestävyyttä.

Ilmeisesti juuri vaihtelut lämpö-
summan kertymisessä vaikuttavat 
siihen, että lämpimän kesän jäl-
keen ruska tuntuu alkavan aiem-
min kuin sateisen ja viileän kesän 
jälkeen.

Talveentumiseen vaikuttavat 
myös lämpötilan aleneminen ja 
yön piteneminen. Lisäksi sitä oh-
jaavat perintötekijät, siis millaiseen 
ympäristöön kasvi on aikojen saa-
tossa sopeutunut.

Mistä värit?

Kun yhteyttäminen päättyy läm-
pötilan alenemisen ja valon vähe-
nemisen seurauksena, lehtivihreä 
alkaa hajota ja lehden sisältämät 
muut väriaineet, kuten keltaiset 
ksantofyllit ja punertavan keltai-
set karotinoidit, jotka antavat vä-
rin mm. porkkanalle ja kantarellille, 
pääsevät näkyviin.

Jälkimmäiset ovat antioksidant-
teja. Hyönteisten toukkien suolis-
tomikrobit eivät osaa pilkkoa karo-
tinoideja. Siksi kantarelli on yleensä 
madoton, koska sen itiöemä on 
hyvin karotinoidipitoinen. Monis-
sa muissa sienissä ja vihreissä kas-
veissa on niitä vähän, siksi hyöntei-
set syövät niitä helposti.

Moniin ruskakasveihin kehittyy 
syksyllä myös punaista tai sinipu-
naista väriainetta, antosyaania. Sen 
merkitystä ei täysin tunneta, mut-
ta se antaa värinsä mm. juolukan, 
riekonmarjan ja vaivaiskoivun voi-
makkaille väreille.

Joskus tunturikoivukin saattaa 
muuttua voimakkaan punaiseksi. 
Mitä voimakkaammin tunturikoivu 

syksyinen väriloisto, joka johtuu 
lehtien sisältämistä väriaineista.

Lehtivihreän muodostaneet mo-
lekyylit siirtyvät hajottuaan kasvin 
monivuotisiin elimiin, kasveilla 
juuriin ja puilla runkoon, sillä nii-

Kuivaa kesää seuraa voimakkaampi ruska kuin sateista. Nuorttijoki.

Riekonmarja. Antosyaani antaa värin monen kasvin voimakkaille 
väreille.
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punertaa, sen enemmän siinä on 
vaivaiskoivun geeniainesta.

Antosyaania muodostuu parhai-
ten, kun sää on kirkas ja yöllä on 
pikku pakkasta.

Maiseman avoimuudesta johtu-
en maaruskalla on Lapissa suurem-
pi merkitys kuin peitteisemmässä 
Etelä-Suomessa, vaikka etelässä 
maaruskaa paikoin olisikin. Eteläs-
tä kuitenkin puuttuu eräitä maa-
ruskan voimakkuuteen vaikuttavia 
kasveja mm. juuri vaivaiskoivu.

Lapissa maaruskaan osallistuvat 
monet varvut: vaivaiskoivu, mus-
tikka, juolukka ja riekonmarja.

Maaruska alkaa Lapissa usein 
hiukan aikaisemmin kuin puiden 
ruska.

Ruskan vaihtelut

Samallakaan paikalla ruska ei ole 
parhaimmillaan täsmälleen sa-
maan aikaan. 

Eräänä vuonna olimme Kittilässä 
ja Muoniossa syyskuun 1. viikolla. 
Kun läksimme pois, väriloisto alkoi 
olla upeimmillaan.

Pari vuotta myöhemmin tulim-
me samalle seudulle syyskuun toi-
sen viikon alussa. Saapuessamme 
ruskasta ei ollut oikein merkkiä-
kään, jokin koivu oli ”ketunhän-
nillä”, kuten poromiehet sanovat. 
Vasta jokin yksittäinen oksa tai sen 
kärki oli kellastunut. Kun läksimme 
pois, maaruska alkoi erottua ja jot-

kin yksittäiset koivut olivat kellas-
tuneet.

Myös ruskan värikylläisyyden 
voimakkuus vaihtelee. Jos kesä on 
ollut lämmin ja kuiva, ruska on voi-
makkaampi kuin viileän ja sateisen 
kesän jälkeen. Ensimmäisten selvi-
en yöpakkasten ilmaantuminen 
tuntuu myös vaikuttavan ruskan 
laatuun.

Olen yleensä seurannut pari viik-
koa ennen syysretkeä sen seudun 
säätä, jonne olen menossa vaelluk-
selle. Jos on yöpakkasia ja kuivaa, 
voin yleensä odottaa, että ruska on 
keskimääräisessä aikataulussaan ja 

siitä on tulossa näyttävä. Jos taas 
sataa tasaisesti, ruska on myöhässä 
ja on tavallista vaisumpi.

Ennen retkeä tulevassa vaellus-
maastossa vallitsevat yöpakkaset 
vaikuttavat retkeilyn mukavuuteen 
toisellakin tapaa. Ne lopettavat räk-
kähyönteisten esiintymisen.

Oikein sateisen kesän ja alkusyk-
syn jälkeen ruskaa ei oikeastaan 
tule ollenkaan. Lehdet kuolevat ja 
homehtuvat puihin. Ne vain ruskis-
tuvat ja tippuvat pois.

Korkealla tunturikoivikoissa ja 
paljakassa on kuitenkin lähes aina 
hienoa nähtävää.

Ruska-ajan retkeilyn mukaviin puoliin kuuluu myös, että yöpakkaset tekevät selvää lentävistä 
kiusankappaleista.

Avotunturista puuttuu puiden häkellyttävä väriloisto.
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◼ Kun Kiilopäällä katsoo lin-
ja-auton ikkunasta ulos, näkee 
parkkipaikalla kymmeniä ret-
keilijöiden autoja. Samaan ai-
kaan bussissa on vain jokunen 
rinkkamatkustaja.

Monen mielestä junalla ja 
bussilla matkaaminen on kal-
lista, ja sekin tuntuu hankalalta 
että reissu täytyy ajoittaa aika-
taulujen mukaan.

Julkisessa liikenteessä on 
kuitenkin myös paljon hyviä 
puolia.

Mukava ja turvallinen

Mukavuus on tanakasti ma-
kuasia. Aloitetaan netin www.
vaellusnet.com/turinat-keskus-
telupalstalta poimitulla laina-
uksella:

”Kivaa ei ole, että ensin nuok-
kuu junassa ja bussissa tai au-
tossa huikean määrän tunteja, 
lähtee väsyneenä taipaleelle, 
raahustaa pahantuulisena en-
simmäisen päivän, on viikon 
reissussa ja taistelee sitten sa-
manmoisen kärsimyksen kans-
sa takaisin etelään.”

Itse puolestani kuulun siihen 
joukkoon, joka kokee junassa 
ja linja-autossa matkustamisen 
paljon miellyttävämmäksi kuin 
henkilöautolla kaasuttelun.

Julkisissa kulkuneuvoissa 
matkalla voi lukea hyvää kirjaa 
tai vaikka nukkua. Kun nälkä yl-
lättää, voi syödä omia eväitään 
tai junassa pistäytyä ravintola-
vaunussa. Paikat eivät puudu, 
kun voi jaloitella. Matkan aika-
na voi tutkia retkikohteen kart-
toja ja tehdä jopa viime hetken 
varustekorjailuja. Ja koko ajan 
matka etenee.

Olen kulkuneuvoissa yleensä 
aika epäsosiaalinen. Kuitenkin 
olen saanut uusia ystäviäkin 
linja-autossa. Kerran palasin 
vaellukselta Nuorgamin suun-
nasta. Nuokuin bussin taka-
osassa, kun kyytiin nousi rink-
kaselkäinen pariskunta. He 
sattuivat istumaan lähelleni ja 
hetken päästä olin uppoutu-
neena mielenkiintoiseen kes-
kusteluun.

Syntyy erikoinen yhteenkuu-
luvuuden ja toveruuden tunne, 
kun keskustelukumppanille voi 

JOUNI LAAKSONEN

Julkisi l
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i lla kätevästi Lappiin
Kun tekee mieli Lappiin vaeltamaan, onko ainoa 
vaihtoehto hypätä auton rattiin? Ei, muitakin 
keinoja on.

kertoilla tarkoillakin paikannimillä 
höystettyä vaellustarinaa, ja kuulija 
selvästi koko ajan pysyy kärryillä. Ei 
tarvitse levitellä karttoja, kun kum-

pikin osapuoli on kulkenut joka 
puolella pohjoisen kairoja. Toinen 
muistaa aina edellisestä sattumuk-
sesta jonkun oman tapauksensa ja 
tarina jatkuu kairasta toiseen.

Julkinen liikenne on omaa ajelua 
turvallisempi matkustamistapa. Ju-
namatkustajia ei onnettomuuksis-
sa kuole Suomessa juuri koskaan, 
ja vakavat linja-autoturmatkin ovat 
harvinaisia. Henkilöautoliikentees-
sä tieltä suistumisia, hirvikolareita, 
rattiin nukahtamisia ja muita pa-
hoja onnettomuuksia sattuu pal-
jon useammin.

Etelä-Suomen suurista radan-
varren kaupungeista on helppoa 
nousta yöjunan kuljetettavaksi, 
nukkua yö makuuvaunussa ja he-
rätä virkeänä Rovaniemellä. Yöju-
nalta on sujuvat jatkoyhteydet lin-
ja-autoilla eri puolille Lappia. Asuin 
nuoruuteni pääkaupunkiseudulla 
ja näin matkustin vaelluksille kym-
meniä kertoja.

Kaikki eivät asu junanradan var-
ressa, mutta syöttöliikenne junille 
toimii ruuhka-Suomessa yleensä 
suhteellisen hyvin. Lisäksi kannat-
taa muistaa suorat linja-autojen pi-
kavuorot. Esimerkiksi pohjoissuun-
taisesta radasta syrjässä olevasta 
Jyväskylästä on kätevät yhteydet 
suoraan bussilla pohjoiseenkin 
Lappiin.

Nykyään asun Kainuussa, josta 
julkiset yhteydet Lappiin tai juu-
ri muuallekaan eivät ole kätevät. 
Aika epäoikeudenmukaiselta tun-
tuu, kun palaamme kaverien kans-
sa vaellukselta bussilla Rovanie-
melle. Toiset nousevat yöjunaan ja 
ovat aamulla kotonaan Helsingissä. 
Minulle ei ole jatkoyhteyttä saman 
päivän aikana, vaan joudun yöpy-
mään Rovaniemellä. Aamulla mat-
ka jatkuu yhdellä junalla ja kahdel-
la eri bussilla, ja olen kotona vasta 
seuraavana iltapäivänä. Kuitenkin 
kilometreissä matkaa on puolet vä-
hemmän.

Julkisilla silti yleensä matkustan. 
Kaipa se pitää ajatella niin päin, et-
tä hienoa että Kainuusta ja muual-
takin vähäväkisestä syrjä-Suomes-
ta kuitenkin pääsee Lappiinkin 
bussilla, kunhan jaksaa nähdä vä-
hän vaivaa.

Epämukava?

On julkisessa liikenteessä toki huo-
notkin puolensa. Uusissa junissa on 
aiempaa vähemmän matkatavara-
tilaa, ja pitkät metsäsukset ja ahkio 
voivat olla ongelma. 

Kätevintä on, jos retkiseurue on 
sen kokoinen, että voi varata ma-
kuuvaunusta hytin tai useamman 
kokonaan itselleen. Tällöin eivät 
varusteet häiritse muita samassa 
hytissä matkustavia. 
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Päivävaunuunkin olen monesti 
sukset ja rinkan nostanut matka-
tavarahyllylle, mutta täpötäydes-
sä junassa tämä ei ole hyvä vaih-
toehto. 

Konduktöörivaunussa suuretkin 
matkatavarat kulkevat ketään häi-
ritsemättä, mutta siellä niistä me-
nee lisämaksu.

Linja-autossa vielä 240 senttiä 
pitkät sukset mahtuvat alatavara-
tilaan sujuvasti poikittain. Mutta ei-
pä 280-senttistenkään kanssa ole 
koskaan ongelmia ollut. Ne on vain 
asetettava hieman vinottain.

Joskus harvoin on bussissa veloi-
tettu erikseen suksista tai ahkiosta. 
Käytäntö vaihtelee ja lopulta kaikki 
on kuljettajasta kiinni.

Bussiin sisälle kannattaa ottaa 
pikku reppu tai muu kassi, jossa 
kulkevat matkaeväät, juomapul-
lo, mahdollinen matkalukeminen, 
vaellusalueen kartta ja muut ajo-
matkan aikana tarvittava sälä.

Bussien ja postitaksien kuljet-
tajat ovat yleensä todellisia asia-
kaspalvelijoita. He neuvovat läh-
töpaikkoja, auttavat varusteiden 
kanssa, kertovat tuoreimpia sää-
tiedotuksia.

Aikataulujen pettämistä usein 
moititaan, mutta lopulta linja-au-
ton tai junan epätäsmällisyys on 
varsin harvinaista. Itse olen äkkiä 
laskien matkannut viitisenkym-
mentä kertaa vaeltamaan julkisil-
la kulkuneuvoilla. Aina se bussi on 
yhtä lailla syrjäiseen Petsikkoon tai 
Peltovuomaan kuin Saariselkä ci-
tyyn tai Kilpisjärvellekin saapunut 
silloin kuin aikataulu on kertonut.

Oma auto on toki nopeampi. 
Mutta toisaalta, lasketaanko junas-
sa nukuttu yö varsinaiseksi matka-
ajaksi? Jos ajaa Espoosta Hettaan, 
joutuu ratissa istumaan vähintään 
14 tuntia ja tauot päälle. Jos ensin 
yöjunailee Rovaniemelle, bussissa 
istumista jää viitisen tuntia.

Päästöt vai kukkaro?

Miltä asia näyttää ympäristön kan-
nalta? Entä mikä on halvin matkus-
tusmuoto, mikä kallein? Tutkin asiaa 
laskemalla hiilidioksidipäästöt, ener-
giankulutuksen sekä kustannukset 
matkalla Helsingistä Raja-Joosep-
piin. Päästöjen ja energiankulutuk-
sen osalta käytin Valtion teknillisen 
tutkimuskeskuksen tutkimusten an-
tamia lukuja (http://lipasto.vtt.fi ).

Hiilidioksidi kiihdyttää epätoivot-
tavaa ilmastonmuutosta. Matkailija, 
joka manaa talven lyhenemistä ja 
kuitenkin kaasuttelee yksin omal-
la autollaan tai lentää kohteeseen-
sa, saa katsoa peiliin. Hyvää eivät 
muutkaan pakoputkesta tupruavat 
saasteet tee ympäristölle.

Mitä suurempi energiankulutus, 

▲ Gold Line ja Eskelisen Lapin Linjat ovat Lapin 
valtaliikennöitsijät. Inari-info toimii Matkahuolto-
asiamiehenä Inarin kirkonkylällä.

▼ Bussi kuljettaa suoraan polun päähän jokaisessa 
Lapin merkittävimmistä vaelluskohteista. Kuva 
Pyhä-Luoston kansallispuistosta.

▶ Linja-auton matkatavaratilaan mahtuvat niin 
sukset, rinkat kuin ahkiotkin.

▼ Kolmen hengen retkiseurue on varannut koko 
makuuhytin. Kun kaikki ovat samaa seuruetta, 
suksien ja rinkkojen aiheuttama ahtaus ei haittaa.
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sitä enemmän matkustus kuluttaa 
loppuvaa luonnonvaraa, öljyä. Juna 
on energiatehokkain kulkumuoto, 
ja öljyn suhteen se on muita moot-
torikulkuvälineitä parempi sikälikin, 
että sähköjunan energia tuotetaan 
uusiutuvilla polttoaineilla.

Junan ja linja-auton yhdistelmä 
tuhlaa vähiten energiaa ja tuottaa 
hiilidioksidipäästöjäkin melko vä-
hän. Kolmea–neljää henkeä kyydit-
sevä henkilöauto on myös varsin 
hyvä vaihtoehto sekä hiilidioksidin 
että bensiinin kulutuksen kannal-
ta.

Kannattaa huomata, että junat 
ja bussit kulkevat joka tapaukses-
sa, riippumatta siitä, ajaako samaa 
reittiä joukkio lapinhulluja omilla 
autoillaan.

Joku voi miettiä, onko matkusta-
minen lähes tyhjässä bussissa Lapin 
syrjäkylään ekologisesti järkevää. 
Tällöin on kuitenkin matkustanut 
ehkä tuhat kilometriä junassa ja 
bussissa, joissa on ollut varsin hy-
vä täyttöaste. Viimeisen sadan ki-
lometrin matkalla kyydissä tosiaan 
saattaa olla vain muutama matkus-
taja, mutta kokonaisuutena ympä-
ristövaaka kallistuu selvästi julkisen 
liikenteen puolelle.

Autoilu yksin sekä lentäminen 
kuluttavat juna-bussiin tai kimp-
pakyytiin verrattuna moninkertai-
sesti enemmän polttoainetta ja sitä 
myöten myös syytävät saasteita tai-
vaalle. Lentäminen on toki nopea, 
mutta hyvin ilmastoepäystävällinen 
kulkumuoto. Sitä ei tässä jutussa 
enempää käsitellä.

Kustannuksien puolesta kimp-
pa-autoilu on halvinta. Myös yksin 
ajaminen on pelkkien polttoaine-
kulujen puolesta halvempaa kuin 
juna-bussi-yhdistelmä. Kuitenkin 
autosta on paljon muitakin kuluja, 
kuten huollot, korjaukset ja vakuu-
tukset. Nämä muut kulut on otettu 
huomioon verottajan hyväksymäs-
sä kilometrikorvauksessa, joka tänä 
vuonna on 0,44 euroa/km. 

Tälläkin hinnalla neljän hengen 
automatka tulee junaa ja bussia 
halvemmaksi, mutta yksin tai kak-
sin ajaminen on jo kalliimpaa.

Jos on esimerkiksi opiskelijana tai 
eläkeläisenä oikeutettu alennuksiin, 
julkisilla matkustaminen on huo-
mattavasti huokeampaa.

Kun nykyään päättäjätkin puhu-
vat huolestuneesti ilmastonmuu-
toksesta, toivoisi, että ympäristölle 
ystävällisemmän joukkoliikenteen 
hintoja alennettaisiin.

Kannattaa myös muistaa, että 
lähiretki kotoa kävellen, pyörällä, 
paikallisbussilla tai omalla autol-
lakin on ympäristön kannalta aina 
ylivoimaisesti parempi kuin kauko-
matka.

◼ Sivusto www.matka.fi  pyrkii 
olemaan kätevin vaihtoehto, 
sillä se huomioi niin junat kuin 
bussitkin. Käytännössä palve-
lu ei kuitenkaan ole täysin va-
kuuttanut. Välillä se ehdottaa 
kummallisia yhteyksiä, eikä 
tunne kaikkia vuoroja.

Parhaat nettiosoitteet ovat 
junien osalta www.vr.fi  ja lin-
ja-autojen www.matkahuol-
to.fi . Juna-aikataulut löytyvät 
sujuvasti, kun kirjoittaa lähtö-
asemansa nimen ja määräase-
maksi Kolari, Rovaniemi tai Ke-
mijärvi.

Sitten vaihdetaan Matka-
huollon sivuille, jossa syöte-
tään lähtöpaikaksi junan pää-
tepysäkki ja päätepaikaksi 
joku kartan taajamista. Pois voi 
yleensä jäädä matkan varrella-
kin. Kertoo vain tarkan paikan 
kuljettajalle rahastusvaiheessa 
ja painaa oikeassa mutkassa 
nappia.

Rovaniemi on useimpien 
retkikohteiden kannalta junan 
pääteasema. Ylläksen seudul-
le voi matkustaa myös Kolarin 
kautta ja Savukosken kairoihin 
Kemijärveltä.

Internetistä löytää julkisen liikenteen 
aikatauluja varsin hyvin.

Reitit ja aikataulut

Rovaniemeltä bussit lähtevät 
kahteen pääsuuntaan, pohjoi-
seen Ivaloon ja Utsjoelle sekä luo-
teeseen Kittilään ja Kilpisjärvelle. 
Ivalon suunnan bussit pysähtyvät 
yleensä Sodankylässä varttitunnin 
tauolle, jolloin voi kipaista vielä vii-
me hetken ostoksille, jos huomaa 
vaikkapa retkimuonissa vajausta. 
Kilpisjärven suunnan linjurit py-
sähtyvät puolestaan Muoniossa 
samanmittaiselle tai pitemmälle-
kin tauolle.

Matkahuollon nettisivuilta löyty-
vät aikataulut kartan osoittamille 
reiteille kahta poikkeusta lukuun-
ottamatta.

Ivalosta kulkee bussi Raja-Joose-
pin kautta Muurmanskiin Venäjälle. 
Tätä www.matkahuolto.fi  ei tunne 
(tilanne huhtikuussa 2008). Koska 
Matkahuollosta ei Venäjälle liiken-
nöivään autoon voi ostaa lippuja, 
aikatauluakaan ei ole laitettu sivuil-
le. Parempi ratkaisu olisi kyllä esit-
tää aikataulu ja mainita vain sen 
yhteydessä että lippu on ostetta-
va bussista. Aikataulu löytyy www.
goldline.fi  -sivuilta tai Ivalon Matka-
huolto-asiamiehelle soittamalla.

Kemijärven rautatieasemalta on 
yhteys Pelkosenniemen ja Savu-

kosken kautta Tulppioon, mutta tä-
män hyödyntäminen vaatii hieman 
enemmän tietämystä. Yhteyttä ei 
löydy Matkahuollon sivulta. 

Aikataulu Savukoskelta Tulppi-
oon löytyy kunnan sivuilta www.
savukoski.fi , mutta käytännössä 
paras yhteystieto on Korvatun-
turin taksin puhelinnumero 040 
730 6484. Numeroon soitetaan 
vähintään päivää ennen matkaa 
ja kerrotaan, mistä minne ollaan 
matkalla, matkalaisten määrä sekä 
mahdolliset isot varusteet.

Matka Helsingistä Tulppioon 
sujuu näin: Yöjuna Rovaniemelle, 
jossa vaihto Kemijärven junaan. 
Kemijärven rautatieasemalta lin-
ja-autolla Pelkosenniemelle. Bus-
sin kuljettajalle kannattaa mainita, 
että on tilannut kutsutaksin Pelko-
senniemeltä Savukoskelle.

Pelkosenniemellä noustaan tak-
sin kyytiin, mutta linja-autotaksal-
la. Savukoskella saattaa olla edessä 
taksin vaihto, mutta pian matka jat-
kuu kohti Tulppiota, edelleen linja-
autotaksalla.

Näin kuljin Urho Kekkosen kan-
sallispuistoon viimeksi viime syk-
synä Rovaniemeltä. Kuulostaa 
ehkä mutkikkaalta, mutta perillä 
erämaan laidassa olin iltapäivällä 
ja taksikuskilta sain jälleen kerran 
hyvää paikallistietoutta niin liiken-
neyhteyksistä kuin muistakin asi-
oista.

Joihinkin muihinkin syrjäkyliin 

JOUNI LAAKSONEN
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kulkee posti- ja koulutakseja, joihin 
voi päästä linja-autotaksalla kyytiin. 
Valtakunnallinen Matkahuollon 
nettisivusto tai palvelunumero ei 
näitä tunne, mutta paikallinen Mat-
kahuolto-asiamies yleensä tietää. 
Enontekiön nettisivuilla kerrotaan 
kunnan alueella toimivat linja-au-
totaksaiset kutsutaksilinjat, www.
enontekio.fi 

Kaksi lainausta 
netin keskustelupalstalta

”Kiinnostaisi tietää, minkä verran 
vaeltamista harrastavat ihmiset 
pystyvät oikeasti tekemään reissu-
jaan ilman omaa autoa ja mieluiten 
ilman lentokonettakin? Olen nyt 
tämmöistä yrittänyt pari vuotta ja 
kyllä se aika raskasta meinaa olla. 
...Kunpa netissä olisi edes joku tie-
tokanta, mistä voisi helposti etsiä 
retkeilykohteita niiden saavutet-
tavuuden perusteella: että miten 
ne julkiset sitten menee, jos me-
nee. Joihinkin paikkoihinhan pää-
see ihan kohtuullisestikin, toisiin ei 
melkein millään.”

”Julkisilla kulkuneuvoilla pääsee 
retkimaastoihin hyvin, kunhan vain 
viitsii suunnitella vaelluksensa kun-
nolla. Sekin on retkeilytaitoa.”

Yhdyn jälkimäiseen puhujaan. 
Vaellukselle pääsee mainiosti ju-
nalla ja bussilla, kun omaa hieman 
perustietoja yhteyksistä. Tutkitaan 
kartassa esitettyihin, pohjoisen 
tunnetuimpiin vaelluskohteisiin 
saapumista ja lähtöpaikkoja tar-
kemmin. 

Tarkkoja aikatauluja tässä ei esi-
tetä, sillä ne toki muuttuvat silloin 
tällöin. Jäljempänä mainittu kou-
lu- tai arkipäiväisyys voi vaihtua jo-
kapäiväisyydeksi tai päin vastoin. 
Reitit kuitenkin pysyvät pääsään-
töisesti ennallaan.

Läpivaellus

Vaelluksensa reitin voi suunnitella 
monin tavoin. Tavallisimpia tyylejä 
lienevät rengas- tai läpivaellus. Jos 
on liikkeellä autolla, peltilehmä si-
too palaamaan takaisin lähtöpaik-
kaan. 

Toki yhtä hyvin julkisilla matkus-
taen voi jättää siviilikassin puhtai-
ne matkustusvaatekertoineen 
lähtöpisteen majoitusliikkeeseen 
odottamaan, vaeltaa rengasreis-
sun ja palata saunomaan ennen 
kotimatkaa.

Itse olen tykästynyt eniten lä-
pivaellukseen. Tällöin reissulla on 
selkeä tavoite: kulkea viikko tai pari 
erämaassa ja päätyä lopulta kairan 
toiselle laidalle kylään tai maan-
tien varteen. Esimerkiksi Tulppiosta 
Koilliskairan halki Kakslauttaseen, 
Lismasta Lemmenjoen kansallis-
puiston eteläosien ja Pomokairan 

poikki Peurasuvantoon, Sevetti-
järven-tieltä Kaldoaivin läpi Nuor-
gamiin, Ylläkseltä Pallaksen kautta 
Hettaan. 

Ehkä tämä kertoo tutkimusmat-
kailijan luonteenlaadusta. Haluan 
tutkia uusia erämaita, tai ainakin 
uusia vuodenaikoja tai reittejä en-
nestään tutuissa kairoissa. Toki uut-
ta näkee rengasreitilläkin, mutta 
päätyminen alueen halki eri paik-
kaan kuin mistä lähdettiin antaa 
itselleni enemmän.

Oman auton kanssa läpivaellus 
on hieman hankalaa, joskin busse-
ja tai yrittäjien autonsiirtopalvelu-
ja hyödyntäen onnistuu. Julkisilla 
matkustavalle läpivaellus on luon-
teva ja helppo vaihtoehto.

Omalla autolla pääsee minkä 
vain metsätien päähän, jolloin ret-
ken aloituspaikkavaihtoehdot li-
sääntyvät. Esimerkiksi Aittajärvelle, 
Marivaaraan, Pulmankijärvelle tai 
Kalmakaltioon ei busseja kulje. 

Kannattaa kuitenkin muistaa 
paikalliset taksit. Aloitin patikka-
reissuni pari vuotta sitten Pahaojan 
parkkipaikalta. Jäin bussin kyydistä 
Laanilassa ja tilasin paikallisen tak-
sin kuljettamaan minut Pahaojalle, 
Hammastunturin erämaan laidal-
le. Ei hinta pahalta tuntunut, vaan 
paremminkin sain ihan hyvän mie-
len, kun kerrankin repputuristista 

Jokaiseen Lapin 
merkittävimmistä 
vaelluskohteista 
pääsee hyvin 
julkisella liikenteellä. 
Karttaan on vaellus-
kohteiden lisäksi
merkitty taajamat ja 
ne tiet, joilla on linja-
autotaksaista 
liikennettä ainakin 
osan vuotta. 

Ivalon bussi pitää taukoa Sodankylässä. Ripeä matkustaja ehtii 
käväistä kaupassa.

Illansuussa jäin Sevettijärven bussin kyydistä 
ja olen jo Kaldoaivin erämaassa matkalla kohti 
Nuorgamia.
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jäi hieman rahaa paikalliselle yrit-
täjällekin.

Lähtöpaikat eri kohteisiin

Aloitetaan julkisiin tukeutuvien 
vaellusvaihtoehtojen käsittely Ur-
ho Kekkosen kansallispuistosta eli 
Koilliskairasta, johon on helppo 
lähteä monelta eri suunnalta. Erä-
maan länsilaidalla nelostietä Rova-
niemi-Sodankylä-Ivalo ajaa päivit-
täin lukuisia busseja. Kyydistä voi 
jäädä Vuotsossa, Tankavaarassa, 
Kakslauttasessa, Kiilopäällä (jossa 
kaikki vuorot eivät käy) tai Saari-
selällä. 

Lisäksi bussilla pääsee Kemijär-
ven ja Savukosken kautta Tulppi-
oon ja Kemihaaraan UK-puiston 
etelälaidalle ja toisaalta Ivalon 
kautta pohjoislaidalle Raja-Joo-
seppiin. Tulppioon yhteys on ar-
kisin, Kemihaaraan keskiviikkoisin 
ja perjantaisin ja Raja-Jooseppiin 
maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin.

Voit siis mainiosti kulkea esimer-
kiksi Koilliskairan halki Tulppiosta 
tai Kemihaarasta Saariselälle tai 
Raja-Joosepista Vuotsoon tai Kiilo-
päältä Luirojärven kautta takaisin 
Kiilopäälle.

Toinen erityisen suosittu vael-
luskohde on Pallas-Yllästunturin 
kansallispuisto. Hetta-Pallas-reitin 
kumpaankin päähän pääsee bussil-
la, tosin Pallastunturille ei joka päi-
vä. Jos patikoi tai hiihtää Pallakselta 
vielä Olostunturille tai Rauhalaan, 
paluubusseja Rovaniemelle kulkee 
joka päivä.

Vaellusta voit hyvin jatkaa edel-
leen etelään, aina Ylläkselle asti. 
Äkäslompolosta kotimatka alkaa 
bussilla Kolarin rautatieasemalle. 

Tai voit vaeltaa Ylläkseltä Aa-
kenustunturin kautta Leville, jol-
loin paluu tapahtuu taas bussilla 
Rovaniemelle. Levi on Rovaniemi-
Kittilä-linjan varressa.

Pöyrisjärven erämaahan voit 
suunnata patikoimalla tai hiihtä-
mällä Hetasta Näkkälään ja edel-
leen Pöyrisjärvelle johtavaa reittiä 
pitkin. Hettaan on päivittäin bussi-
yhteys Rovaniemeltä. Muita linja-
autoilijan aloitus- tai lopetuspaik-
koja ovat koulupäivisin Nunnanen, 
Peltovuoma ja Vuontisjärvi.

Käsivarren erämaahan ja Haltin 
reitille on linja-autoyhteys Rovanie-
men yöjunalta. Haltille mielivä jää 
pois Kilpisjärvellä tai Norjan puolel-
la. Yksi vuoro jatkaa nimittäin kesäi-
sin Skibotnin kautta Tromssaan.

Mutta Käsivarressa on toki pal-
jon muutakin kuin vain viittapolku 
Haltille. Pois voi jäädä tai kyytiin 
hypätä esimerkiksi Ropinsalmella, 
Iitossa tai Peerassa. 

Lemmenjoen kansallispuistoon 

on tavallisinta lähteä Njurgalahdes-
ta, jonka bussiaikataulut tuntevat 
nimellä Lemmenjoki. Tästä kesästä 
alkaen tosin bussi kulkee Lemmen-
joelle vain koulupäivisin, eikä se 
enää palvele kesäturistia. Puistoon 
voi kuitenkin suunnata Ivalo–Lem-
menjoki–Lisma-välin koulubussis-
ta muualtakin. Joko perille Lismaan 
körötellen tai vaikkapa Juntinojan 
paikkeilta Oahujoen tuvalle suun-
naten.

Eikä toki tarvitse rajoittaa vael-
lustaan yhteen erämaakokonaisuu-
teen. Lismasta voi vaikka hiihtää 
Nunnaseen tai Peltovuomaan ja 
tutustua näin Lemmenjoen lisäksi 
Puljun ja Pöyrisjärven erämaa-alu-
eisiin.

Lismaan, kuten muihinkin syrjäi-
simpiin kyliin matkaavan kannat-
taa varmuuden vuoksi etukäteen 
soittaa vuoroa ajavalle yrittäjäl-
le (puhelinnumerot Inarin Lapin 
suunnalla Ivalon Matkahuolto-
asiamiehen kautta). Vuoroja tun-
nutaan vuosien mittaan ajettavan 
välillä bussilla, välillä pikkubussilla, 
välillä taksilla. 

Kerran olimme pitkine suksi-
nemme jäädä matkasta, kun em-
me olleet etukäteen hoksanneet 
soittaa. Lemmenjoen tienhaarassa 
oli auton vaihto ja vain sattumoisin 
jatkoyhteyden taksissa oli kattote-
lineet päällä.

Joskus yhteys voi myös loppua. 
Ivalon Mattiin pääsi vielä muutama 

Postitaksi on kuljettanut meidät Lismaan. Vaellus Lemmenjoen 
kansallispuiston eteläosien ja Pomokairan halki Peurasuvantoon on 
alkamassa.

vuosi sitten bussilla, mutta kun ky-
län viimeinenkin kouluikäinen sai 
päättötodistuksensa, kylä puto-
si bussiyhteyden piiristä. Etenkin 
syrjäisimpien kylien bussivuorot 
tulee aina tarkistaa, vaikka olisi 
vasta edellisvuonna matkustanut 
kyseisellä linjalla.

Lisman-bussista voit suunnata 
yhtä hyvin itään kuin länteenkin. 
Itäpuolella tietä avautuu Ham-
mastunturin erämaa. Hammaskai-
ran vaelluksen voi alkaa tai päättää 
myös Inarin kirkonkylältä, Saari-
selältä tai Laanilasta, jotka kaik-
ki sijaitsevat nelostien runsaiden 
bussiyhteyksien varrella.

Rovaniemeltä Ivalon kautta Ka-
rigasniemelle ajava bussi palvelee 
niin Muotkatuntureille kuin Kevon 
reitille tai muualle Paistuntureiden 
erämaahan mieliviä. Muotkatuntu-
reille voi lähteä Karigasniemeltä tai 
Muotkan Ruoktussa kyydistä jää-
den. Kevon reitille lähtöpaikka on 
Sulaojan P-paikka. 

Kevon reitin koillispää on nelos-
tiellä Kenesjärven luona. Paluu Ro-
vaniemelle sujuu Utsjoelta saapu-
valla bussilla.

Inarijärvelle voit lähteä hiihtä-
mään Ivalosta, Inarista, Partakos-
ta tai Nellimistä, suoraan bussilta. 
Melontaretkelle sen sijaan joutuu 
saapumaan omalla autolla, jos ai-
koo omaa kanoottia käyttää.

Kaldoaivin erämaahan voit suun-
nata esimerkiksi Petsikosta, Utsjo-
elta tai Nuorgamista. Utsjoelle asti 
pääsee Rovaniemeltä joka päivä.

Toisella laidalla kairaa palaat si-
vistyksen pariin Näätämössä tai Se-
vettijärvellä linja-auton kyytiin no-
usten. Bussi kuljettaa Ivaloon, jossa 
on vaihto Rovaniemelle. Vuoro ajaa 
talvet vain arkisin, mutta kesällä on 
jokapäiväinenkin vuoro.

Samainen Ivalo–Sevettijärvi–
Näätämö-vuoro palvelee myös Vät-
särin erämaahan suuntaavia. Vätsä-
rin ja Kessin eteläpuolelta Nellimin 
kylästä pääsee bussilla Ivaloon.

Edellä esitettyjen vaellusalueiden 
lisäksi myös sellaisiin tunnettuihin 
kohteisiin kuin Pyhä-Luoston kan-
sallispuistoon, Karhunkierrokselle 
ja Hossan retkeilyalueelle pääsee 
hyvin julkisilla kulkuneuvoilla. Sa-
moin tuntemattomampiinkin erä-
maihin kuten Tarvantovaaraan, Po-
mokairaan tai Koitelaisenkairaan.

Yksi kätevä tietokanta löytyy 
Suomen retkeilyoppaan tuoreim-
man painoksen (2007) aakkosel-
lisesta retkikohdehakemistosta. 
Siinä on piirretty bussi-symbo-
li niihin kohteisiin, joihin pääsee 
julkisella liikenteellä. Tässä artikke-
lissa käsiteltiin vain Lappia, mutta 
Suomen retkeilyopas kattaa koko 
Suomen.

Saariselkä on nelostien taajan linja-autoliikenteen varressa. Heti 
turistikylän reunalta alkaa Urho Kekkosen kansallispuisto.
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