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Havaijin saari

  • Mikä: Havaijisaarten suurin 
saari, kuuluu Yhdysvaltojen Ha-
vaiji-osavaltioon. Havaijin saarta 
kutsutaan englanniksi nimellä 
Big Island. Sen suurin kaupunki 
on 40 000 asukkaan Hilo. 
asukasluku: 185 000. Havaijin 
saarella on vähemmän asukkaita 
kuin Oahun saarella.

Milloin
  • Sää on suunnilleen samanlai-

nen läpi vuoden. Päivän ylin läm-
pötila on keskimäärin 25–30 °C. 
Saaren länsipuoli on aurinkoinen 
ja itäpuoli sateinen. Itärannikolla 
sataa eniten maalis-huhtikuussa 
ja marraskuussa, länsirannikolla 

joulu-tammikuussa. Keväällä ja 
syksyllä hinnat ovat alhaisem-
mat kuin kesällä ja talvella.

MitEn
  • Lentoreitti Suomesta kulkee 

Manner-Yhdysvaltojen kaut-
ta. Lentoja on esimerkiksi Los 
Angelesista, San Franciscosta ja 
Seattelesta. Saarelle voi lentää 
joko Konan tai Hilon kentälle.

Paljonko
  • Hotellit maksavat kaikkea sa-

dasta eurosta ylöspäin. Saarella 
on sekä vaatimatonta että ylellis-
tä majoitusta. Liki kaikki hotellit 
ovat länsirannikolla.

Puusta kaiverretut Ki’i-patsaat vartioivat temppeliä Pu’uhonua o Ho-
naunaun pyhässä turvapaikassa.

Nimi Rainbow Falls eli sateenkaariputoukset tulee siitä, että aamu-
aurinko muodostaa sateenkaaria osuessaan veteen.

Kuuma laava saa 
Kilauea-tulivuoren 
kraatterista nou-
sevan höyryn heh-
kumaan yön pimey-
dessä.
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että Kīlauea on yhä aktiivinen 
matkan alkaessa.

Suurimman osan ajasta laava-
järvi on kuitenkin syvällä maan al-
la. Tällöin näköalapaikalta näkee 
ainoastaan kraatterista nousevan 
höyrypilven. Se on upeimmillaan 
yöllä. Lähemmäs kraatteria ei ole 
turvallista mennä.

MEtsänvartija Travis Deli-
montin mukaan Hawaii Volcano-
es eroaa muista luonnonpuistois-
ta ennen kaikkea siinä, miten pal-
jon se voi muuttua lyhyessäkin 
ajassa.

Moni matkailija tulee puistoon 
käytettynä ostamansa opaskir-
jan kanssa ja odottaa näkevän-
sä mereen virtaavaa laavaa, jota 
ei ole ollut näkyvissä sitten vuo-
den 2013. Viime keväänä laavajär-
ven pinta nousi poikkeuksellises-

ti niin korkealle, että laavaa vir-
tasi kraatterin ympärille. Tulen-
hehkuiset laavavirtaukset saat-
toi nähdä silloin suoraan näkö-
alatasanteelta.

Delimont pääsi todistamaan 
laavajärven nousua maan pinnal-
le. Hänellä oli vapaapäivä, mutta 
hän sattui katsomaan kännykäs-
tään tulivuorta kuvaavaa netti-
kameraa ja huomasi, että laavan 
pinta oli alkanut nousta.

– Jätimme ystäväni kanssa kes-
ken kaiken, mitä olimme teke-
mässä ja ajoimme puistoon. Pää-
simme näköalapaikalle noin vart-
tia ennen kuin laava tuli näkyviin, 
hän kertoo.

– Se oli todella ihmeellistä. Olin 
työskennellyt laavajärven ympä-
ristössä viisi vuotta, ja yhtäkkiä 
pääsin näkemään sen. Se oli jo-
tain aivan erityistä.

sulan laavan näkeminen on on-
nesta kiinni. Onneksi puistossa 
on paljon muutakin nähtävää. 
Siellä voi kävellä kovettuneilla 
laavakentillä, kulkea laavan syn-
nyttämän tunnelin läpi ja ihme-
tellä kalliopiirroksia.

Vaellusreittejä on lukuisia. Yk-
si suosittu polku kulkee läpi sa-
demetsän ja poikki Kīlauea Iki 
-kraatterin, jossa ei ole ollut pur-
kausta vuosikymmeniin. 

Hyväkuntoisille tiedottaja 
Ferracane suosittelee pidempää 
vaellusta puiston kaukaisempiin 
osiin. Helikopterilennolla saaren 
suurimmasta kaupungista Hilosta 
on mahdollista nähdä alueita, joi-
hin autolla tai jalan ei voi mennä.  
Lennolla saattaa kuuman laavan-
kin näkeminen onnistua. 


