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Omistettu kolmelle kummille
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Kiitokset

Haluan kiittää lämpimästi perhettäni ja kaikkia läheisiäni.
Kiitokset raikuvat Mansesta Hesaan koko Tammen 

porukalle ja erityisesti kustannustoimittajalleni.

Kiitän Suomen Tietokirjailijat ry:tä sekä Taiteen 
edistämiskeskusta, joiden tuki auttoi saamaan kirjan 

valmiiksi. Kiitokset kuuluvat myös Partioaitalle.

Mange hjertelig til Reiseliv Alta, Reiseliv Hammerfest, 
Sápmi Næringshage As Porsanger, Kárášjohka/Karasjok 
kommune, Porsanger/Porsanki kommune, Tana/Deatnu 

kommune og til Varordfører i Sør-Varanger kommune, 
sammen med Kvensk Institutt/Kainun institutti, 
Naavuonon kielikeskus, Vadsø Fjordhotell, Tana 

Familiecamping, Neiden fjellstue, Tufjord brygge og 
Kongsfjord Lanthandeln. 

Til slut vil jeg si takk til folk jeg traff på tur! Lopuksi kiitän 
retkillä tapaamiani kanssakulkijoita! Olivat he sitten 

mistä tahansa ja matkalla minne liekään!
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Lukijalle
Aurinko kultaa horisontin, sen punertava kajo värjää 
vuononkin. Hiekkarantaa huuhtovat aallot kastelevat 
varpaat. Kaukaisuudessa kohoaa jylhä vuorenseinämä, 
lähempänä loivemmin kaartuva tunturinselkä. Valaan 
selkä viistää vuonon pintaa. Se heilauttaa eväänsä kuin 
toivottaen retkeilijälle hyvää matkaa, kielestä 
riippumatta.

On siis aika napata töppöset jalkaan ja ottaa suunta kohti 
Norjan upeinta aluetta Finnmarkia, jota myös Ruijaksi 
kutsutaan. Käsissäsi oleva kirja vie sinut halki Finnmarkin 
koko maankamaran. Matka käy sisämaiden 
tunturiaavoilta rannikon vuonoille ja saaristoon. 

Matkan varrella vastaan tulee 160 retkeilykohdetta 
Kirkenesistä ja Varangerhalvøyan niemimaalta aina 
Hammerfestiin ja Altaan sekä moniin muihin huikeisiin 
paikkoihin saakka.

Tervemenoa retkelle!
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Finnmark kolmella kielellä: norja, kveeni ja pohjoissaame

Finnmark on laaja maakunta, jonka alueella ihmiset, kansat ja kielet sekoittuvat mitä 
mielenkiintoisimmalla tavalla. Maakuntaan matkaava huomaa pian, että Finnmarkin 
teiden ja karttojen nimistö on toisinaan yhdellä kielellä, joko norjan bokmål- 
kielimuodolla tai pohjoissaameksi, toisinaan taas kahdella tai jopa kolmella eri kie-
lellä, jolloin mukana saattaa olla myös kveenin kieli. Lisäksi Finnmarkin itäosissa 
useat kadunnimet ovat myös venäjän kielellä. Näin on esimerkiksi Kirkenesin 
(Kirkkoniemi) kaupungissa. Tämä kertoo alueen venäjänkielisestä väestöstä.

Norjan kielessä on kielihistoriallisista ja -poliittisista syistä kaksi eri kielimuotoa: 
bokmål, joka on yleisempi, sekä nynorsk, jota käytetään lähinnä Norjan länsiranni-
kolla. Bokmål on myös Finnmarkin yleisin kieli. Toisella sijalla on pohjoissaamen 
kieli (davvisámi), joka on useissa Finnmarkin kunnissa kielivähemmistön asemassa 
sekä viidessä kunnassa virallisen kielen asemassa viidessä kunnassa (jotka ovat 
Deatnu eli Tana, Guovdageaidnu eli Kautokeino, Kárášjohka eli Karasjohka, Porsáŋgu 
eli Porsanger ja Unjárgá eli Nesseby).

Finnmarkin kolmanneksi puhutuin kieli on kveenin kieli (kvensk), joka on lä-
hellä nykyistä suomen kieltä. Se juontaa juurensa Suomesta Pohjois-Norjaan eri 
aikoina suuntautuneeseen muuttoliikkeeseen. Jo skandinaavisista saagoista, joiden 
tarinat sijoittuvat 700–1000-luvuille, löytyy mainintoja ”kveenien kuninkaista”. 

Kulttuuritaustaa lyhyesti



14

Kveenien suurin ja tunnetuin vaellus nykyisen Finnmarkin alueelle alkoi 1700-lu-
vulla. Tulijat saapuivat nykyisen Suomen alueelta sekä lähialueilta, kuten Pohjois- 
Ruotsin Tornionjokilaaksosta. Muuttoliike eteni aaltoina, ja tavallisia syitä matka-
ta ”Ruijan maahan” olivat sota, nälkä ja väestönkasvun paine. Myöhemmin, lähes-
tyttäessä 1900-lukua, myös pohjoiseen syntynyt teollisuus tarvitsi työntekijöitä. 
Muuttajien määrää on mahdoton arvioida tarkasti, mutta useista kymmenistä 
tuhansista on kyse.

1800-luvun lopulla, kun kansallisromantiikka nosti päätään Norjassa, joutuivat 
kveenit saamelaisten ohella valtion silmätikuiksi. Kielipoliittisia sortotoimenpiteitä 
harjoitettiin vielä 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla. 2000-luvulla Norjan valtio 
on ryhtynyt määrätietoisesti korjaamaan vääryyksiä, joista yhtenä tuloksena on muun 
muassa kveenin kielivähemmistön asema vuonna 2005 sekä oma kulttuurikeskus 
Kainun institutti eli Kvensk Institutt Pyssyjoella (Børselva). Kveenien kulttuurihis-
toriaan voi tutustua myös Altan museossa, mistä löytyy lisäksi ainutlaatuinen kallio-
piirustusnäyttely. Lisäksi Vadsøn eli Vesisaaren pääkirjastossa on erillinen ja erittäin 
laaja valikoima suomen- ja kveeninkielistä kirjallisuutta.

Kveenin kirjoitettua asua pystyy melko hyvin ymmärtämään nykysuomen pohjal-
ta, mutta puhutun kveenin kielen kanssa pitää olla tarkkana, jotta siitä saa selvää. 

Edellä mainittujen kielten lisäksi Finnmarkissa pärjää laajasti englannin kielel-
lä. Norjalaiset ymmärtävät jokseenkin hyvin myös ruotsin kieltä, joskin kannattaa 
muistaa, että vastaus tulee sitten norjan kielellä. Suomen kielellä kommunikointi 
paikallisten kanssa on sattumanvaraista, joissakin majoitusliikkeissä hieman 
yleisempää.

Kainun institutti: www.kvenskinstitutt.no
Altan museo: www.altamuseum.no
Vadsøn eli Vesisaaren kirjasto:  
https://vadsobibliotek.no/kv

Toisen maailmansodan perintö

Natsi-Saksan sotajoukot miehittivät Norjaa vuodet 1940–1945. Tärkeänä tavoittee-
na oli varmistaa, että Saksan sotateollisuudelle tärkeää Ruotsin rautamalmia voitiin 
kuljettaa Norjan kautta Saksaan. Norjan kansallisessa menneisyydessä miehitys on 
traaginen tapahtuma, joka vaikutti yhteiskuntaan laajasti. Finnmarkissa se jätti jäl-
keensä suurta tuhoa, sillä kun saksalaiset keväällä 1945 vetäytyivät Suomesta ja 
Pohjois- Norjasta länteen, he pakkoevakuoivat Finnmarkin väestön ja polttivat suuren 
osan rakennuksista. Vähimmällä tuholla saksalaisten poltetun maan taktiikasta sel-
visivät maakunnan itäiset osat.

Nykyään toisen maailmansodan aikaiset dramaattiset tapahtumat näkyvät 
retkeilijälle siten, että monet linnoitusjärjestelmät ja niiden rauniot maastossa 
ovat suojeltuja kohteita. Näitä ja muita sodanaikaisia rakennelmia on Finn markissa 
kymmenittäin. Suurin osa kohteista on osin tuhoutunut, mutta jäljellä on myös 
muutama ajan ruostuttama mutta edelleen ehjä rakennelma. Joukossa on muun 
muassa tähystyspaikkoja, parakkirakennelmien perustuksia, bunkkereita, tykki-
torneja, ammussuojia ja piikkilankakeriä.

Sodanaikaisista rakennelmista ja ajan elämästä kerrotaan useissa paikallisissa 
museoissa. Näitä ovat esimerkiksi jälleenrakennusmuseo Gjenreisningsmuseet 
Hammerfestissa, rajaseutujen kulttuuriin keskittyvä Grenselandmuseet Kirkenesissä 
(Kirkkoniemi), kuulun saksalaisen taistelulaivan mukaan nimetty Tirpitz Museum 
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Altassa sekä Kiiperissä sijaitseva Partisanmuseet, joka kertoo natseja Neuvostoliittoon 
paenneista kommunisteista, jotka palasivat takaisin Finnmarkiin partisaaneina. 
Museoista löytyy ajankohtaisin ja asiantuntevin tieto ihmisten elämästä ja elin-
ympäristöstä Finnmarkissa toisen maailmansodan aikana.

Tässä kirjassa reittikuvauksien yhteyteen on merkitty, mikäli kyseisen reitin var-
rella on rakennelmia tai vastaavia, jotka kertovat toisen maailmansodan tapahtu-
mista. Nykyään monien tällaisten rakennelmien yhteyteen on sijoitettu informaatio-
tauluja, jotka kertovat norjan ja englannin kielellä, toisinaan myös saksaksi, mitä 
kyseisellä paikalla on tapahtunut toisen maailmansodan aikana.

Gjenreisningsmuseet: www.kystmuseene.no
Grenselandmuseet: www.varangermuseum.no
Tirpitz Museum: www.tirpitz-museum.no
Partisanmuseet: www.partisanmuseum.no
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Autolla, julkisilla, meritse tai lentäen perille

Finnmark on Suomesta käsin helposti saavutettavissa. Autolla sinne ajaa päivässä tai 
kahdessa riippuen asuinpaikasta. Rajanylityspaikkoja on useita: Kilpisjärvi, Hetta, 
Karigasjoki, Utsjoki, Pulmanki ja Näätämö. Rajanylitys on pelkkä muodollisuus, ja 
siirtymää maasta toiseen olisi paikoin vaikea edes huomata, ellei liikennemerkkien 
pohjaväri samalla muuttuisi. Poikkeuksen muodostaa Kilpisjärven rajanylityspaikka, 
missä maisemanmuutos on merkittävä ja dramaattinen.

Autoilijan kannattaa ottaa suunnitelmia tehdessään huomioon Finnmarkin teiden 
kapeus ja mutkikkuus. Keskinopeus tiestä ja liikenteestä riippuen on noin 60–70 kilo-
metriä tunnissa, kapeilla rantateillä vielä alhaisempi. Maltti on siis hyvä matkakaveri.

Matkaaminen
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Jotkin retkikohteet sijaitsevat kaukana pääteiltä, ja niihin matkatakseen on ajet-
tava erikuntoisia hiekkateitä. Tämän kirjan reittikuvauksien yhteydessä oleviin 
saapumisohjeisiin on kirjattu lähestymistien kunto, eritoten jos se on erityisen 
huono (ks. Kirjan käyttö / Reittikuvaukset, s. 27).

Julkinen liikenne käsittää Finnmarkissa linja-auto- ja meriliikenteen, kun taas 
rautateitä maakunnan alueella ei ole lainkaan. Linja-autot liikkuvat pääasiassa maa-
kunnan keskustaajamien välillä. Kannattaa huomata, että kesäaikaan vuoroja on 
vähemmän. Kirjan reittikuvausten yhteydessä olevassa saapumisohjeessa on mai-
ninta, mikäli reitin lähtöpisteen läheisyyteen pääsee linja-autolla tai laivalla. 

Jos haluaa matkata Finnmarkiin julkisella liikenteellä niin kesäaikaan se onnistuu: 
Rovaniemeltä on linja-autoyhteys Kilpisjärven kautta Norjan Skibotniin, mistä voi 
vaihtaa Tromssan ja Altan väliselle paikallislinjalle numero 160, jolla pääsee Sørelvan 
kylälle ja linjan vaihdon jälkeen numerolla 150 Altaan. Suora ja helpompi on linja- 
autoyhteys Rovaniemeltä Inarin kautta Kárášjohkaan, Porsangerin keskustaajamaan, 
Lakselviin (Lemmijoki) ja edelleen Hammerfestiin. Varangerhalvøyan niemimaan 
etelärannalle pääsee puolestaan aina Vadsøn (Vesisaari) kaupunkiin saakka. Liiken-
nöitsijänä toimii Eskelisen Lapinlinjat.

Meriliikenne koostuu lautoista (ferge), pikavenevuoroista (hurtigbåt) ja Hurtigruten- 
linjalaivaliikenteestä. Lautat ja Hurtigruten ottavat aina autoja mukaan, pikavene-
vuorotkin toisinaan. Hammerfestin satamassa, jossa ei ole ramppia, autot jopa nos-
tetaan laivojen kyytiin. Kunkin reittikuvauksen alussa olevaan saapumisohjeeseen 
on kirjattu, mikäli kohteeseen pääsee vain meritse, ja lisäksi mukana on linkki ky-
seisen merilinjan lipunosto- ja aikataulusivustolle. Hurtigruten-linjalaivalle voi 
ostaa niin sanottuja etappilippuja ja liikkua auton kanssa tai ilman satamasta 
toiseen. Hurtigruten pysähtyy useissa Finnmarkin rantakaupunkien satamissa. 
Reitti kuvauksissa on maininta asiasta.

Lentäen pääsee useaan Finnmarkin pieneenkin kaupunkiin, pääasiassa Oslosta. 
Matkustaessa kannattaa muistaa, että lentokentiltä on tavallisesti pitkä matka kau-
punkien ja taajamien keskustaan. Mahdolliset taksikyydit kannattaa varata etukäteen.

Eskelisen Lapinlinjat: www.eskelisen.fi

Yöpyminen 

Finnmarkissa on paljon hotelleja ja leirintäalueita, ja aivan pieniltäkin paikka kunnilta 
voi löytää kohtuullisen yöpymispaikan. 

Kaupungeissa, kuten Altassa ja Hammerfestissa, sekä muutaman pienemmän 
kunnan, kuten Vadsøn (Vesisaaren), Tanan ja Kárášjohkan keskustoissa sijaitsevat 
hotellit ovat standardeiltaan erinomaisia. Keskusten ulkopuolella taso vaihtelee 
jonkin verran paikasta riippuen. 

Päiväretkeilijän näkökulmasta mitään varsinaisia ongelmia ei pitäisi ilmetä, sillä 
huoneet ovat aina siistejä, sähköä tulee töpselistä ja lämmintä vettä pesuhuoneesta. 
Toisaalta hieman kalliimmassakin majapaikassa yöpyminen voi tapahtua kerros-
sängyissä, ja saunat ja tiskikaapit ovat kaikkialla harvinaisia.

Lomasesongin aikaan, heinä-elokuussa, huoneet ja mökit kannattaa varata etu-
käteen. Toisinaan käyttöaste voi olla hyvinkin korkea.

Tässä kirjassa yöpymispaikkoja ei ole listattu reittien yhteyteen, ellei kyseinen 
reitti lähde sellaisen pihapiiristä tai kulje sellaisen ohitse.
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Finnmark on 
retkeilijän unelma!
Kirja esittelee noin 160 päiväretkikohdetta, jotka 
ulottuvat laajalle Finnmarkin alueelle. Askella
rantaviivaa katse horisontissa ja tunturi taustalla
– Norjan luonto lumoaa retkeilijän.

Pohjois-Norjan upein retkeilykohde Finnmark 
sijaitsee tunturiaavojen ja vuononlahtien takana. 
Finnmark levittäytyy Varangin niemimaalta
Altan kaupungin länsipuolelle ja on Pohjois-
kalotin laajin retkeilyalue. Pohjoisessa vaikutuksen 
tekevät dramaattiset Sørøyan ja Kvaløyan saaret. 
Sisämaassa avautuvat laajat tunturimaat, korkeat 
vuorenhuiput ja syvät kanjonit, kuten Sautso,
Stabbursdalen ja Rásttigáisá. Idästä löytyvät tun-
netut retkikohteet Vardø eli Vuoreija, Vadsø eli 
Vesisaari, Pykeijä sekä Kirkenes eli Kirkkoniemi. 
Kirjassa esitellyt reitit ovat lyhimmillään muu-
tama sata metriä ja pisimmillään muutaman
kymmenen kilometriä. Päiväretkikohteet on selos-
tettu tarkasti ja kuvitettu kartoin ja valokuvin.

Harri Ahonen  

Kansi: Markko Taina  • Kannen kuva: Harri Ahonen       

HARRI AHONEN (s. 1976) on vaeltanut
Skandinavian erämaissa yli 20 vuoden 
ajan. Hän on myös asunut Norjassa 
useita vuosia ja tutustunut siellä
paikalliseen vaelluskulttuuriin. 
Ahosen aiemmat kirjat Pohjois-Norjan 
rannikkoreitit, Pohjois-Skandinavian 
vaellusreitit, Keski-Skandinavian
vaellusreitit, Etelä-Skandinavian
vaellusreitit sekä Pyhän Olavin
retkeilyreitit ovat retkeilijöiden
keskuudessa hyvin suosittuja.
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Päiväreittikuvausten symbolit

Kuljettava matka
1 km reitin pituus

     merkitty
osin merkitty
ei merkitty

Vaikeustaso 
*          helppo
**          melko helppo
***             kohtalainen
****         haastava
*****       vaativa

Reitin ominaisuudet
Luontokohteet

tunturin tai vuoren huippu 
vuono
erityinen luonnon-
nähtävyys tai maisema 
vesiputous
jäätikkö
luola tai onkalo
lintukolonia
kanjonilaakso
kansallispuisto

Kulttuurihistoria
sotahistoria
kulttuurikohde

Harrastusmahdollisuudet
uimaranta 
maastopyöräily
laavu tai nuotiopaikka
yöpymistupa
mahdollisuus pidemmille 
vaelluksille

Liikenneyhteydet
bussiyhteys
meriyhteys
esteetön reitti


