
AVESCAPES GOES ALASKA 29.5.-14.6.2022 

29.5. Icelandairin lentomme Reykjavikin kautta Anchorageen lähtee Helsingistä 15:10. Anchorageen 

saavumme kellosta katsoen puolitoista tuntia myöhemmin, klo 16:40. Saamme vuokra-autot kentältä ja 

ajamme aivan lentokentän lähellä sijaitsevaan hotelliimme Alex Hotel & Suites. Mikäli lento on ajoissa ja 

maahansaapuminen muutenkin sujuu jouhevasti, halukkaat ehtivät vielä illalla tehdä parin tunnin retken 

läheiselle Westchester Lagoonille, jossa voi päästä esim. vertailemaan lapasotkalajeja lähietäisyydeltä. 

 

Kaksivärinen siipijuova on hyvä pikkulapasotkan tuntomerkki. Westchester Lagoon 16.6.2018. 

30.5. aloitamme varsinaisesti Alaskan linnustoon tutustumisen. Ajamme aamulla 40 mailin päähän Alyeskan 

hotellialueelle, jossa kuusikerttulit ja amerikankirjorastaat laulavat. 

 

Amerikankirjorastas, Alyeska 17.6.2018. 



Mahdollisesti, jopa todennäköisesti, vastaan tallustelee myös mustakarhu. Paluumatkalla Anchorageen 

pysähdymme tienvarren kosteikolla, jolla voi olla mielenkiintoisia kahlaajia. Pidemmän pysähdyksen 

ansaitsee Potter Marsh, laaja kosteikko aivan valtatien vieressä. Katselemme monipuolista vesilintulajistoa 

sekä tienvarren levennyksiltä että opastuskeskuksen tuntumaan rakennetulta luontopolkuverkostolta. 

Illemmalla voimme käydä esim. uudestaan Westchester Lagoonilla ja sen läheisyydessä olevalla toisella 

järvellä, Spenard Crossingilla. Yöpyminen Alex Hotel & Suites. 

 

Mustakarhu Alyeskan hotellin parkkipaikalla 17.6.2018. 

 

31.5. aamulla siirrymme lentokentälle, josta lento Nomeen Beringinsalmen rannalle lähtee 07:35. Nomessa 

vuokra-autot saatuamme lähdemme kaupungista etelään johtavaa Council Roadia pitkin kohti Cape Nomea, 

mitättömän pientä niemenkärkeä, joka kuitenkin on yllättävän hyvä merilintupaikka. Matkalla pysähdymme 

pieneen jokisuistoon, jossa voimme kohdata amerikankurmitsan, amerikansirrin, hyvällä tuurilla jonkin 

merilinnunkin. Cape Nomelle päästyämme valokuvaajien iloksi rantavesissä plutaa virta-alleja. Mukavalta 

katseluetäisyydeltä voi lentää kolmea eri Melanitta-lajia, tundrakuikkia ja pariakin lunnilajia. Niemen läheltä 

tai yli saattaa muuttaa kihuja kolmea lajia, eikä silmälasihaahkan näkeminen jo tästä ole lainkaan 

mahdotonta. Mantereen puolella olevalla kalliojyrkänteellä pesii muuttohaukka. Jatkamme matkaa kohti 

suurta sisälahtea, nimeltään Safety Sound. Taivaalla surisevat kanadansirrit soidinlennossaan hämmentävän 

yleisinä. Kahlaajien määrä on aivan toista luokkaa kuin esim. Suomen Lapissa. Lokkilinnuista isolokki on 

yleinen, tuskin pystymme välttymään kauniin kesäpukuisen tiiralokin näkemiseltäkään. Kevään tulosta 

riippuen tietyillä rannoilla voi olla hyvin kahlaajia, mm. tavallisia ja isoja vesipääskyjä ja tyrskykahlaajia. 

Lapinsirkkuja on kaikkialla! Ennen kaupungin suuntaan palaamista ajamme tietä hieman sisämaahan päin, 

tunturihaukkojen valtakuntaan. Yöpyminen Aurora Inn & Suites. 

  



1.6. tänään valitsemme Nomesta pohjoiseen, Tellerin inuiittikylään johtavan tien. Pysähdymme vuolaan 

joen sillalle amerikankoskikaran toivossa. Tien varressa tundrasirrit soidintavat yleisinä. Tien noustessa 

hieman ylemmäksi meren pinnasta tulemme kahlaajamaille. Tänään näemme sekä amerikankurmitsoja että 

siperiankurmitsoja. Usein lajin pystyy määrittämään jo pakoetäisyydestä – siperiankurmitsa on yleensä 

varsin arka laji!  

 

Myös riekkoja ja kiirunoita näkyy reitin varrella – auto voi olla hyvä piilokoju.  Teller Road 1.6.2018. 

Tellerissä on monena vuonna pesinyt västäräkki – laji kaiken kaikkiaan on Pohjois-Amerikassa ja 

Alaskassakin harvinainen. Palaamme illaksi Nomeen. Yöpyminen Aurora Inn & Suites. 

 

Haahkat ovat keltanokkaista alalajia v-nigrum. Teller 1.6.2018. 

  



2.6. lähdemme varhain aamulla sisämaahan. Jos kevät ei ole pahasti myöhässä, pääsemme alaskankuovin 

soitimelle. On myös mahdollista, että tie on vielä poikki lumen takia. Alaskankuovi ei kuitenkaan ole 

lainkaan ainoa kiinnostuksen kohde tällä suunnalla. Sinirinnat (harvinainen) laulavat paikoin matalassa 

pensaikossa yhdessä tundrarastaiden (paljon yleisempi) kanssa. Amerikkalaiset sinisuohaukat partioivat 

maastoa ja jonkin joen rannalta toivottavasti löydämme harmaaviklon ja amerikansipin.  Yöpyminen Aurora 

Inn & Suites. 

 

Amerikankurmitsakoiras, Kougarak Road 31.5.2018. 

3.6. palaamme vielä kerran Council Roadille, Safety Soundille ja Cape Nomelle. Illalla (18:50-21:50) 

lennämme takaisin Anchorageen, jossa yövymme jälleen Alex Hotel & Suitesissa. 

 

Tiiralokki Safety Soundilla 30.5.2018. 



4.6. lähdemme aamulla ajamaan kohti Sewardin kaupunkia. Puhdas ajoaika on noin 2 ½ tuntia, mutta 

tarkoitus on käyttää päivä retkeillen matkan varrella olevissa kohteissa ja, jos ehdimme ajoissa perille, myös 

Sewardin kaupungin ympäristössä. Ensimmäiset marmorimurrit nähtäneen jo kaupungin rannoilta, hyvällä 

tuurilla ryhävalaskin saattaa olla lähistöllä.  

Ryhävalas Sewardin kaupungin välittömässä läheisyydessä 4.6.2018. 

 

5.6. ennen aamiaista halukkaat voivat käydä retkellä aivan kaupungin lähellä sijaitsevalla metsäalueella, 

joka on retkemme paras paikka kettukolibrin ja kastanjatiaisen näkemiseen. Aamulla nousemme veneeseen 

ja lähdemme merelle. Monien ruokkilintujen lisäksi nisäkäsmaailma on monipuolinen: valaita voidaan 

nähdä useampaakin lajia, myös stellerinmerileijonia ja merisaukkoja nähdään veneestä. Jos keli ei ole liian 

kova, pääsemme vuonoon, jossa sarvikiislojen, marmorimurrien ja muiden ruokkilintujen joukosta 

yritämme löytää lyhytnokkamurrin. Paluumatkalla koukkaamme – edelleen sään salliessa – parin 

lintusaaren kautta. Jos sää on hyvä, tänään kuluu ”filmiä”. Palaamme rantaan noin klo 15-16 ja ajamme 

illalla Anchorageen. Alex Hotel & Suites. 

 

Sarvikiisla, Seward 4.6.2018. 



6.6. nousemme aamulla koneeseen ja 8:05 lennämme Utqiagvikin kaupunkiin (tunnettiin ennen nimellä 

Barrow) Alaskan pohjoisrannalle. Utqiagvik on Yhdysvaltain pohjoisin kaupunki, johon laskeudumme 9:59. 

Lajisto muuttuu melkoisesti: palsasirrit ja isovesipääskyt soidintavat, haahkoja näkyy neljää lajia, hyvänä 

myyrävuotena tunturipöllöt ja suopöllöt ovat hämmästyttävän runsaita, samoin leveäpystökihut ja 

merikihut. Retkeillä voi ympäri vuorokauden, kun olemme lähellä 70 leveyspiiriä. Eskimosirri ja toivottavasti 

valkoperäsirrikin lisätään lajilistaan. Kovin kauas emme kaupungista liiku, tieverkosto on lyhyt ja 

todennäköisesti osin vielä lumen peitossa. Odotettavissa oleva ilman lämpötila on noin nollassa. Utqiagvik 

on ”kuiva” kaupunki alkoholijuomien suhteen, vaikka sitä ei välttämättä uskoisi paikallisten touhuja 

katsoessa. Yövymme King Eider Innissä.  

 

Palsasirri soi Utqiagvikin tundralla 8.6.2018. 

7.6. Toinen päivä Utqiagvikissä. Käytännössä retkireitti ei muutu eilisestä, mutta linnut vaihtuvat 

muuttokauden ollessa parhaimmillaan. 

 

Silmälasihaahkan löytyminen lienee yksi mieleenpainuvimmista hetkistä tulevalla retkellä. Utqiagvik 

8.6.2018.   



8.6. aamu Utqiagvikissä. Lähdemme 10:50 koneella kohti Anchoragea (12:34), jossa saamme taas uudet 

vuokra-autot ja lähdemme kohti valkopyrstöriekon elinalueita (Hatcher Pass). Oletettavasti vuoristossa on 

vielä runsaasti lunta, mikä voi hankaloittaa projektia. Illalla ajamme kuusilokkilammella ja 

metsäpaloalueella tikkojen toiveessa pysähtyen Talkeetnaan, jossa yövymme. Tänään käydään myös 

kaupassa, josta on syytä ostaa jonkin verran evästä – pari seuraavaa päivää retkeilemme asumattomilla 

alueilla, joilla ei niin vain poiketakaan kaffelle kun nälkä alkaa kurnia. Talkeetna Wilderness Lodge & Cabin 

Rentals.  

 

Nokitikka Willowin lähellä olevalla metsäpaloalueella 17.6.2018. 

9.6. aamulla varhain lähdemme kohti eeppistä Denali Highwaytä, noin 200 km pitkää soratietä, joka kulkee 

Cantwellistä Paxsoniin. Toivotaan kaunista säätä, näköalat ovat henkeäsalpaavat. Tien varrella on 

monipuolisesti erilaisia habitaatteja havumetsästä avosuohon ja pikkujärvistä tunturipaljakkaan. Myös 

lintulajisto on monipuolinen: vesilintuja, lapinuunilintu (euraasialaisena lajina tietenkin harvinainen!), 

viherkerttuleita jne. Yövymme Denali Highwayn puolivälissä seudun parhaassa, joskin ainoassa, 

majatalossa. Alpine Creek Lodgessa.  Päivällisen nautimme majapaikassa, mikä on käytännössä 

välttämätöntä – seuraavaan ravintolaan on matkaa sata kilsaa.  

 

Denali Highwayllä maisematkaan eivät ole hullumpia. 13.6.2018. 



10.6. Jatkamme Denali Highwayn loppuun. Tänään kohdelajeina erityisesti tundrasirkku ja kanadanpyy. 

Illalla ajamme Fairbanksiin, Alaskan toiseksi suurimpaan kaupunkiin, jossa vietämme kaksi yötä Golden 

North Inn -hotellissa.  

 

Kaunis tundrasirkku on yksi päivän tavoitelajeista. Denali Highway 14.6.2018. 

 

Kanadanpyy voi olla naurettavan luottavainen. 



11.6. Fairbanksin kaupungin ympäristössä on monia mukavia retkikohteita, joissa saamme helposti 

vietettyä päivän. Golden North Inn. 

12.6. Aamulla lähdemme pitkälle ajomatkalle takaisin Anchorageen. Poikkeamme Denalin kansallispuiston 

opastuskeskuksella, jossa voi olla mm. kesyjä harmaakuukkeleita. Itse kansallispuistoon emme tällä kertaa 

mene. Puistossa olisi mahdollista liikkua ainoastaan busseilla, eikä linnustollisesti kansallispuisto ole 

mitenkään erityisen hyvä kohde. Nisäkäslajisto on mielenkiintoinen, mutta pääosin elukat ovat bussireitin 

lopussa. Kansallispuiston sisäosiin kulkevan tien on kuitenkin katkaissut viime syksynä maanvyöry, minkä 

takia hyville nisäkäsalueille ei valitettavasti päästäisi missään tapauksessa. Yön vietämme jo tutuksi 

tulleessa Alex Hotel & Suitesissa. 

13.6. Aamuretki Anchoragessa. Puoliltapäivin olemme jo lentokentällä ja lähdemme 14:30 Reykjavikin 

kautta kohti Suomea, jonne laskeudumme tiistaina 14.6. klo 14:15. 

 

Varsinkin Anchoragen ulkopuolella majoituspaikat voivat olla hieman vaatimattomampia, vähän kuin 

Suomen Lapissa! Paikoin on märkää, varsinkin Utqiagvikissä kumisaappaat ovat aivan välttämättömät, jos 

haluaa vähänkin poiketa tieltä.  


