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Tolosjoen ylitys oli huima 
kokemus, jossa ylitti myös 
itsensä. Jääkylmässä ja vuo-
laassa joessa kahlaaminen 
sai adrenaliinin virtaamaan.

Nuotiopaikkoja
valmiine puineen

on reittien 
varrella useita. 

Saariselällä on
paljon puroja,
joiden vesi on

juomakelpoista.
Nuotiopaikan

vieressä ne 
helpottavat 

ruoanlaittoa.

Fatbike-pyörä on
täydellinen kulku-
väline Saariselän
maastoissa. 

HYVÄ TIETÄÄ
VARAUDU VIILEÄÄN 

Syyskuussa keskilämpöti-
la on hieman alle kymme-

nessä asteessa, mutta
etenkin aamuisin voi olla

pakkasta. 

MISSÄ YÖPYÄ? 
4 hengen mökki maksaa

500–1 000 e/vk.
2 hengen hotellihuone

alkaen 100 e/yö.

...ENTÄ MISTÄ PYÖRÄ?
Ski Saariselkä vuokraa
pyöriä. Fatbike- pyörän

vuokraus 37 e/pv. 

astaan eksyä mitenkään. Reppuihin
pakkaamme mukaan juomapullot, päh-
kinöitä, välipalapatukoita, banaania ja
kuivahedelmiä, aluspaidat, kuivat sukat,
tuulen pitävät takit sekä vararenkaan.

Polkeminen lämmittää mukavasti
lihaksia. Onneksi tajusin sujauttaa kypä-
rän alle korvia peittävän suojan (huivi?),
sillä tuuli puhaltaa ajoittain navakasti.
Myös pyöräilylasit ovat ehdottomat, sillä
pyöräillessä roiskuvat aina rapa ja kivet.

Pitkillä pyöräretkillä myös pehmustetut
pyöräilytrikoot ovat todella tärkeät. Epä-
tasainen polku pomputtaa ylös ja alas,
joten pakaralihakset ovat koetuksella.

Välillä vihmoo vettä, mutta onneksem-
me kuurot menevät ohi yhtä nopeasti
kuin alkavatkin. Luulammen tienoilla
hoksaan porotokan, joka tosin karauttaa
karkuun, kun koetan päästä lähemmäs. 

Äh! Luulammelta otamme väärän
polun. Vaeltajille tarkoitettu, isoja kiven
murikoita täynnä oleva reitti tekee etene-
misestä hidasta ja paikoin joudumme
jalkautumaan. Toteamme, että kävellen
olisimme jo olleet perillä. 

Lopulta laskettelemme alas mutaista
tunturin rinnettä ja pääsemme syömään
keittolounasta Kiilopään Eräkeskukseen.
Miten kuuma keitto maistuukin näin
mahtavalta! Nyt kelpaisi ottaa pienet
nokoset, mutta matkaa on vielä takaisin-
kin päin, joten päätämme jatkaa. Sade-
kuuron jälkeen paistaa jälleen aurinko. 

Pujahdamme poroportista kiviselle
polulle, ja tällä kertaa tasapainoni pettää.
Kaadun lähes paikoiltani kivikkoon.
Onneksi vauhti ei ole kova, joten selviän
mustelmilla ja ranteen kipeytymisellä. 

Loppumatkan saamme onneksi viilet-
tää tasaisemmilla hiekkateillä metsän
siimeksessä. 25 kilometrin lenkkiin
menee lopulta pysähdyksineen koko
päivä. Onneksi ei ole mihinkään kiire.

Lapin taika on todella totta
Kolmantena reissupäivänä päätämme

käydä jalkaisin Iisakkipää-tunturin
huipulla. Lyhyt, vain noin tunnin vaellus-
reitti kiertelee ja kaartelee helposti kä-
veltäviä polkuja. Sopisivatpa nämä polut
hyvin myös polkujuoksuun, tuumimme.

Pitävät vaeltamiseen soveltuvat kengät
ovat lähes välttämättömät näillä reiteillä.
Rauhallisella reitillä ylitetään puroja ja
kävellään välillä pitkospuita pitkin. Lop-
pusuora on tasaista nousua, ja jälleen
kerran huipulla tuulee kovaa ja kylmästi.
Tunturin huipulta avautuvat kuitenkin
huikeat näkymät yli Urho Kekkosen
Kansallispuiston ja Hammastunturin
erämaan.

Ihaillessani näkyä ymmärrän, miksi
ihmiset tulevat Lappiin yhä uudelleen ja
uudelleen. Paljon matkustaneena myös
tajuan, mikä tekee Suomen Lapista niin
ainutlaatuisen. Tätä hiljaisuutta ja lähes
äärettömältä tuntuvaa tunturimaisemaa
ei hevillä löydä ulkomailta. Karun Lapin
kaunis luonto on todella ainutlaatuinen.

Kahlaten joen yli
Tapaamme Ski Saariselän oppaan Oskun
läheisellä huoltoasemalla aamupäivästä.
Tästä päivästä on tulossa sään puolesta
upea, sillä aurinko paistaa täydeltä terältä.

Maa on vielä paikoitellen kohmeinen,
kun taitamme matkaa kohti Hammas-
tunturin erämaata. 

Koko päivän kestävälle reissulle on
pukeuduttu edellisiä päiviä lämpimäm-
min, sillä asteet ovat tippuneet lähelle
nollaa. Kerrospukeutuminen on fiksuin

tapa valmistautua niin vaellukselle kuin
pyöräretkellekin. 

Aurinko lämmittää mukavasti selkää,
kun poljemme verkkaisesti loivaa ylä-
mäkeä. Tasaisella metsätiellä on helppo
ajaa, eikä roudan jäykistämä tie anna
kovin paljon periksi. Tälle seudulle on
tyypillistä, että ensin ajetaan pitkäkin
matka ylämäkeen, jonka jälkeen saate-
taan huristella hyvinkin pitkä osuus
jälleen alaspäin. Oskun ja Tommin viilet-
täessä vauhdikkaasti alamäkeen, ajelen
perässä hieman jarrutellen. Jarrut ovat-
kin pyörässäni huikean hyvät, eikä niitä
tarvitse käyttää kuin kevyesti.

Pitkää alamäkeä seuraa jälleen ylämä-
ki, ja näin mennään ylös ja alas aina To-
losjoen rantaan saak-
ka. Määränpäämme,
Kulmakuru, ei ole
saavutettavissa ilman
pientä uhrautumista.
Sen saan huomata,
kun Osku ilmoittaa
meidän joutuvan
ylittämään vedessä
kahlaten vuolaana virtaavan Tolosjoen. 

Olemme keskellä erämaata, eikä pa-
luuta ole, joten hänen esimerkkiään
seuraten käärimme lahkeet pyöräilyhou-
suistamme ja astumme jääkylmään
veteen. Avantouintiharrastuksestani ei
ole paljon hyötyä, kun kylmä vesi alkaa
pakottamaan nilkkojani. 

Onneksi Tommi tulee hätiin ja vietyään
oman pyöränsä vuolaasti virtaavan joen

toiselle puolelle, kahlaa hän vielä takaisin
noutamaan myös minun pyöräni. Reppu-
selkään en kuitenkaan pääse, joten ham-
masta purren ja isoon kepin karahkaan
nojaten ylitän joen hänen perässään.

Toivuttuamme Tolosjoen kylmästä
kylvystä puemme pyöräilyvarusteet
jälleen ylle ja lähdemme polkemaan kohti
Kulmakurun huippua. 

Satumaisen kaunis kangasmetsä saa
huokailemaan ihastuk-
sesta, kun kipuamme
jalkaisin jyrkimmät
kohdat. 

Jalkoja ei ainakaan
palele vähään aikaan, sillä
kylmä vesi sai pienim-
mätkin verisuonet aktii-
visiksi, pohdiskelen

polkiessani ylämäkeen. Loputtoman
pitkän nousun päätteeksi Kulmakuru
häämöttää horisontissa ja juomme upei-
den maisemien kunniaksi kahvit terma-
rista. Myös eväsleivät tekevät kauppansa,
sillä pitkä kapuaminen ottaa veronsa.

Ihailtuamme hyvän tovin huimaa
näkymää alas Kulmakurun kalliolta
lähdemme kotia kohden. Nappaan re-
pusta tuulenpitävän takkini ylle, sillä tuuli

on taas navakoitunut. Vaivais- ja tunturi-
koivut vilistävät silmissä, kun rullaamme
jälleen loivaan alamäkeen.

Metsäosuudella ohitamme suolakiveä
nuolevia poroja, jotka kipittävät pian
karkuun huomattuaan outoja pyöräilijöi-
tä. Pitkä päivä alkaa tuntua jaloissa, kun
joudumme vielä toistamiseen kahlaa-
maan pariasteisessa vedessä. En jaksa
enää ottaa kenkiäkään pois, vaan kahlaan
vaelluskengät jalassani joen toiselle
puolelle. Jos äsken väsytti, niin nyt olin
taas pirteä kuin peipponen. 

Loppumatkan ajelen märissä kengissä,
mutta sekään ei tunnu enää missään
Tolosjoen kuohujen jälkeen. Kun vihdoin
pääsemme majoituspaikkaamme, laitan
saunan päälle. Löylyissä muistelemme
ikimuistoista päivää ja sitä, kuinka kyl-
mää vesi joessa oli. 

Neljän päivän Lapin lomamme oli
päättymässä ja toivoin näkeväni vielä
illalla revontulia. Ilta oli pilvinen, joten
revontulet jäivät tällä kertaa näkemät-
tä.

Karun Lapin
kaunis luonto

on todella
ainutlaatuinen.


