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En kaipaa kesälomallani kau-
punkien tukahduttavaa as-
falttikuumuutta, valkopöytä-
liinaisia ravintoloita, hotellien 
uima-altaita tai kauppakes-

kusten shoppailumahdollisuuksia. Haluan 
mieluummin syödä omatekoisia evässäm-
pylöitä auringon nousua odotellessa esi-
merkiksi Monument Valleyssa tai huokail-
la luonnon kauneutta Grand Canyonilla. 
Mitä kohteita odotan etukäteen eniten? 
 
Jäätikköristeily Valdezissa 
Kesälomareissumme alkaa Alaskasta, 
jossa ehdimme kymmenessä päivässä 
kiertää suurimmat kaupungit sekä hie-

kesälomareissuni 
helmeä
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Kun toukokuun SAM-lehti ilmestyy, lasken jo päiviä lomareissumme alkuun.  
Se suuntautuu tänäkin kesänä Yhdysvaltoihin. Reittimme kulkee Alaskan kautta 
Arizonaan ja sieltä Utahiin, joka on yksi ehdottomasti suosikkiosavaltioistani.  
Miksi? Se selviää, kun luet eteenpäin.   

noimmat luontokohteet kuten Denalin 
kansallispuiston. 

Pinta-alaltaan suurimmassa osaval-
tiossa on Alaska Almanacin mukaan yli 
100 000 jäätikköä, joista reilut 600 on 
nimetty. Hyppäämme Prince William 
Soundin rannalla sijaitsevasta Valdezin 
satamakaupungista pisimmälle mah-
dolliselle risteilylle, joka vie meidät 8,5 
tunniksi Kenai Fjordsin huikeisiin vuo-
no- ja jäätikkömaisemiin.

Odotan näkeväni sinisenä hohtavien 
kerrostalojen korkuisten jäätiköiden li-
säksi vesilintuja, merisaukkoja ja -leijo-
nia sekä hyvällä tuurilla jopa valaita. Ha-
luaisin myös kuulla jäätikön poikimisen 

aiheuttaman jään kirskunnan ja sitä 
seuraavan lohkareen veteen putoamisen 
aiheuttaman äänekkään loiskahduksen.  

Hylätty kaivoskaupunki Kennecott
Yhdysvaltojen pinta-alaltaan suurin ja  
hankalimmin saavutettava kansallis-
puisto on Wrangell-St. Elias Alaskan ete-
läosassa. Sen sisään mahtuisivat Yellows-
tonen ja Yosemiten puistot sekä Sveitsi. 
Puistolle tunnusomaisia maisemia ovat  
jäätiköt, lumihuippuiset vuorenhuiput 
sekä tulivuoret. Autoiluun tarkoitettuja 
tietä on erittäin rajallisesti.  

Wrangell-St. Eliaksen keskellä, jää-
tiköiden ja vuorien ympäröimänä, on 
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Kennecottin kaivoskaupunki, joka eli ku-
koistustaan 1903-1939. Parhaina vuosina 
kaupunkia asutti 500 kaivostyöläistä, jotka 
kaivoivat maailman suurinta kupariesiin-
tymää. Hylätty kaivoskaupunki on nykyään 
suosittu turistikohde, jossa voi vielä nähdä 
vuorenrinteeseen aikoinaan rakennettuja 
kaivosrakennuksia sekä tutustua histo-
riallisen Kennecottin menneisiin vuosiin 
McCarthy/Kennicott -museossa.  

Kennecottiin pääsee joko maanteitse tai 
lentäen. Chitinasta alkaa noin 100 kilomet-
rin päällystämätön ja ajoittain huonokun-
toinen tie, joka menee McCarthyyn. Tästä 
eteenpäin matka jatkuu vielä 7 kilometriä 
kävellen tai shuttlen kyydissä Kennecottiin. 
Toinen vaihtoehto on tehdä matka pienlen-
tokoneella, joka on tässä vaiheessa meidän 
valintamme. Saa nähdä muuttuuko mieli 
vielä lentopäivän lähestyessä.

Auringonlasku  
saguarokaktuksien maisemissa
Alaskasta matkamme jatkuu sisäisellä 
lennolla kohti Arizonan punaisia kallioita 

ja villin lännen kaktusmaisemia. Niitä oi-
keita ja aitoja saguarokaktuksia voi nähdä 
ainoastaan Sonoran autiomaassa, eteläi-
sessä Arizonassa ja Meksikon puolella. 

Tiesitkö, että saguarot voivat kas-
vaa jopa 20 metrisiksi? Ne alkavat kas-
vattaa haarakkeita vasta 50-70 vuoden 
iässä ja voivat elää jopa 200-vuotiaiksi.  

Patikointi Delicate Archille 
Utah on kaltaiselleni luontofanille unel-
makohde viidellä kansallispuistollaan. 
Arches-kansallispuisto on yksi niistä ja 
sen alueella on yli 2 000 luonnollista ki-
vikaarta. Kuuluisin kaarista on 18 metrin 
korkeuteen nouseva Delicate Arch.  

Kahdella aikaisemmalla Arches-käyn-
nillä olemme saaneet nauttia yli +40 as-
teen ennätyshelteistä ja patikoinnit ovat 
jääneet odottamaan seuraavaa kertaa. 
Tällä kertaa olemme päättäneet lähteä 
liikkeelle aamuhämärässä, jotta ehdim-
me kävellä kaarelle ja takaisin ennen 
päivän kuumimpia tunteja.  

Moabin pikkukaupunki lukuisine ho-
telleineen ja kohtalaisine palveluineen on 
täydellinen majoituspaikka, kun haluaa 
tutkia Archesin ja Canyonlandsin kan-
sallispuistojen maisemia. Näiden kahden 
puiston lisäksi Moab on yksi maasto-
pyöräilijöiden suosikkikohteista, joten 
patikoinnin lisäksi tarjolla on muitakin 

© MAJOR MARINE

© NATIONAL PARK SERVICE, NEAL HERBERT, PUBLIC DOMAIN

© KIRSI RUTONEN 

© NPS/NEAL HERBERT

Seuraa SAM:ia  Instragramissa
Jos haluat hypätä mukaan  kesälomareissullemme, voit  seurata sen etenemistä  SAM:in Instagramissa  @SAMSuomi.

SAM  |  31


