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Valtavasta punahehkuisesta 
kraatterista nousee punainen 
pilvi, joka tanssii tuulessa. Sen 
yllä sysipimeässä yössä loistaa 
tähtitaivas, jonka keskellä kim-
meltää Linnunrata.

Kīlauea-tulivuori Havaijin saa-
rella Tyynellä valtamerellä on 
vaikuttavimmillaan pimeän tul-
tua.

Kīlauea tarjoaa poikkeukselli-
sen hyvän mahdollisuuden näh-
dä omin silmin, miten maapallo 
uusiutuu. Kuumaa laavaa täyn-
nä olevaa kraatteria voi ihailla 
näköalapaikalta, jonka viereen 
pääsee autolla.

Tulivuorta ympäröivän Ha-
waii Volcanoes -kansallispuis-
ton tiedottaja Jessica Ferraca-
ne kertoo, että purkaus on jat-
kunut yhtäjaksoisesti vuodesta 
2008. Toisesta purkautumisau-
kostaan Kīlauea on purkautu-
nut taukoamatta jo yli 30 vuotta.

Matkaa varatessaan voi siis olla 
luottavaisin mielin sen suhteen, 
että Kīlauea on yhä aktiivinen 
matkan alkaessa.

Suurimman osan ajasta laava-
järvi on kuitenkin syvällä maan 
alla. Tällöin näköalapaikalta nä-
kee ainoastaan kraatterista nou-
sevan höyrypilven. Se on upeim-
millaan yöllä.

Lähemmäs kraatteria ei ole tur-
vallista mennä.

Metsänvartija Travis Delimon-
tin mukaan Hawaii Volcanoes 
eroaa muista luonnonpuistoista 
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 laavajärven 

pinta nousi poikkeuksellisesti 
niin korkealle, että laavaa virta-
si kraatterin ympärille. Tulen-
hehkuiset laavavirtaukset saat-
toi nähdä silloin suoraan näkö-
alatasanteelta.

Delimont pääsi todistamaan 
laavajärven nousua maan pin-
nalle. Hänellä oli vapaapäivä, 
mutta hän sattui katsomaan 
kännykästään tulivuorta ku-
vaavaa nettikameraa ja huoma-
si, että laavan pinta oli alkanut 
nousta.

– Jätimme ystäväni kanssa kes-
ken kaiken, mitä olimme te-
kemässä ja ajoimme puistoon. 
Pääsimme näköalapaikalle noin 
varttia ennen kuin laava tuli nä-
kyviin, 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 Fer-
racane suosittelee pidempää 
vaellusta puiston kaukaisem-
piin osiin.

Helikopterilennolla saaren suu-
rimmasta kaupungista Hilosta 
käsin on mahdollista nähdä alu-
eita, joihin autolla tai jalan ei voi 
mennä. 

Lennolla saattaa kuuman laa-
vankin näkeminen onnistua, jos 
sitä muuten ei ole näkyvissä. 

Metsänvartija Delimont kertoo, 
ettei ole tavannut juuri koskaan 
ketään, joka olisi pettynyt  vie-
railuunsa kansallispuistossa.

– Vaikka kaikki eivät pääse nä-
kemään täällä sitä mitä odotti-
vat, ihmiset ovat yleensä ihmeis-
sään ja vaikuttuneita siitä, mitä 
saivat nähdä, hän sanoo.

– Hehkuva laavajärvi on ikku-
na maapallon keskustaan. Har-
vassa paikassa pääsee kokemaan 
sellaista.

Maria Annala
Lainrikkojan palkka oli kuo-
lema. Tuomitulla oli Havaijin 
muinaisessa kulttuurissa kui-
tenkin vielä yksi mahdollisuus: 
jos hän onnistui pakenemaan 
pyhään turvapaikkaan, hän 
saattoi puhdistautua ja palata 
normaaliin elämäänsä.

Yksi tällainen pyhä turvapaik-
ka on Pu‘uhonua o Hōnaunau 
Havaijin saaren länsirannikolla. 
Alue on nykyään kansallispuisto, 
jossa voi oppia hieman perintei-
sestä havaijilaisesta kulttuurista.

Kulttuurinähtävyydet ovat ran-
talomakohteissa joskus harvas-
sa, mutta Havaijin saarella on 
useita havaijilaisen alkuperäis-
uskonnon jumalille pystytetty-
jä temppeleitä.

Professori Lilikalā Kame
eleihiwa Havaijin yliopistos-
ta kertoo, että hän itse ja mo-
net muut etniset havaijilaiset 
palvovat esi-isiensä tavoin 400 
000:ta jumalaa ja tuovat näille 
uhrilahjoja temppeleihin.

Uskonnon harjoittamista 
temppeleissä vaikeuttaa kuiten-

kin se, että etniset havaijilaiset 
eivät omista maata, jolla pyhät 
rakennukset sijaitsevat. Maat 
kuuluvat Yhdysvaltojen Havai-
jin osavaltiolle.

– On vaikea käyttää temppelei-
tä uskonnollisiin toimituksiin, 

kun emme voi sulkea ovia tu-
risteilta, Kame eleihiwa sanoo.

Tilanne heijastelee Yhdysval-
tojen suhtautumista Havaijin-
saarten alkuperäisuskontoon. 
Etniset havaijilaiset joutuivat 
pitkään harjoittamaan usko-

aan salassa, koska saaret vuon-
na 1893 valloittanut suurvalta ei 
katsonut sitä hyvällä.

Osa temppeleihin liittyneistä 
rituaaleista onkin menetetty ai-
kojen saatossa. Havaijin saaren 
aurinkoisella länsirannikolla 

on esimerkiksi lainelautailulle 
omistettu temppeli, jonka ritu-
aalit eivät ole yhdenkään Kame 
eleihiwan tunteman ihmisen 
tiedossa.

Turvapaikat ja temppelit eivät 
ole ainoita pyhiä paikkoja Ha-
vaijin alkuperäisuskontoa har-
joittaville.

– Havaijin jokainen kolkka 
vuorenhuipuista merten sy-
vyyksiin kantaa uskonnollista 
merkitystä, Kame eleihiwa sa-
noo.

– Esi-isämme palvoivat tätä 
maata ja tekivät siitä pyhän. Se 
tulee olemaan pyhä ikuisesti. 
Mālama Āina eli maasta huoleh-
timinen on meidän etnisten ha-
vaijilaisten kaikken tärkein vel-
vollisuus.

Vaikka monet perinteisen ha-
vaijilaisen kulttuurin piirteet 
ovat säilyneet, verisimmistä pe-
rinteistä on luovuttu.

– Emme enää uhraa ihmisiä. 
Jätämme sen Yhdysvaltojen ar-
meijan huoleksi.

Vihreää hiekkaa
Oliivinvihreää hiekkaa pääsee 
ihmettelemään Green Sand 
Beachilla. Rannalle pääsee ai-
noastaan maastoautolla tai kä-
velemällä 3,6 kilometriä. Pai-
kalliset ajavat matkailijoita 
rannalle epävirallisilla kimp-
patakseilla. Osa matkustajista 
mahtuu auton sisään, osa jou-
tuu taakse avolavalle.

Kauniin laguunirannan harvi-
nainen hiekka saa värinsä ko-
rukivenäkin käytetystä olivii-
nista.

Klassista vaaleaa
Yhdysvaltojen parhaaksi ran-
naksi joskus mainittu Hapuna 
on klassisen kaunis ranta. Lä-
hes kilometrin mittaisella ran-
nalla puhdas vesi kimmeltää 

turkoosin ja syvän sinisen sä-
vyissä.

Mustaa laavahiekkaa
Punalu’un musta laavahiek-
karanta Havaijin saaren etelä-
osassa on saaren mustahiekkai-
sista rannoista tunnetuin, sillä 
sille on helpoin päästä. Rannan 
vieressä olevalle parkkipaikalle 
johtaa hyväkuntoinen tie.

Mustaa laavahiekkaa syntyy, 
kun kuuma laava virtaa kyl-
mään mereen ja jähmettyy pie-
nenpieniksi hiekanmuruiksi. 
Ajan myötä mustat laavahiek-
karannat huuhtoutuvat mereen 
ja katoavat. Laavahiekan lisäk-
si Punalu’un rannan erikoisuus 
ovat kilpikonnat.

Maria Annala

Löydä Havaijin  
rantojen monet värit

Lainelautailijoiden 
temppeliin viedään 
yhä uhrilahjoja
Havaijin saaren alkuperäisuskonnossa 
on 400 000 jumalaa. Monet palvovat 
niitä esi-isiensä tavoin.

Lainelautailulle pyhitetyn yksinkertaisen temppelin luona on nykyäänkin hyvät aallot.Lainelautailulle 
pyhitetyn yksinkertaisen temppelin luona on nykyäänkin hyvät aallot. SAMULI LINDÉN

Ikkuna 
maapallon 
uumeniin
Havaijin saarella matkailijaa 
odottavat upeiden hiekkarantojen 
lisäksi sulat laavajärvet, rehevät 
sademetsät ja muinaiset temppelit.

PIKAOPAS

HAVAIJIN SAARI

Mikä: Havaijisaarten suurin 
saari, kuuluu Yhdysvaltojen 
Havaiji-osavaltioon. Havaijin 
saarta kutsutaan englannik-
si usein nimellä Big Island. 
Sen suurin kaupunki on 
40�000 asukkaan Hilo.

Asukasluku: 185�000. 
Havaijin saarella on vähem-
män asukkaita kuin Oahun 
saarella, jossa osavaltion 
pääkaupunki Honolulu 
sijaitsee.

Milloin

 ■ Sää on suunnilleen sa-
manlainen läpi vuoden. 
Päivän ylin lämpötila on 
keskimäärin 25–30 °C. 
Saaren länsipuoli on aurin-
koinen ja itäpuoli sateinen. 
Itärannikolla sataa eni-
ten maalis-huhtikuussa ja 
marraskuussa, länsiranni-
kolla joulu-tammikuussa. 
Keväällä ja syksyllä hinnat 
ovat alhaisemmat kuin ke-
sällä ja talvella.

Miten

 ■ Lentoreitti Suomes-
ta kulkee yleensä Manner-
Yhdysvaltojen kautta. Len-
toja on esimerkiksi Los 
Angelesista, San Francis-
costa ja Seattelesta. Saa-
relle voi lentää joko Ko-
nan tai Hilon lentokentälle. 
Saarella suositellaan auton 
vuokraamista.

Paljonko

 ■ Hotellit maksavat kaik-
kea sadasta eurosta ylös-
päin. Saarella on sekä vaa-
timatonta että ylellistä 
majoitusta. Liki kaikki ho-
tellit ovat länsirannikolla.

Puusta kaiverretut Ki’i-patsaat 
vartioivat temppeliä Pu’uhonua 
o Honaunaun pyhässä turvapai-
kassa.

Hapuna Beach on joidenkin mielestä Yhdysvaltojen paras ranta.

MARIA ANNALA, teksti ja kuvat

Kīlauea näyttää, 
miten maapallo 
uusiutuu.

Laavaa täynnä olevaa 
kraatteria voi ihailla 
näköalapaikalta.

Pu’u Loan kivipiirrokset ovat havaijilaisille pyhiä.

400 KM

Hilo
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Kilauea-tulivuoren kraatterista nousee suuri höyrypilvi.Kuuma laava saa Kilauea-tulivuoren kraatterista nousevan höyryn hehkumaan yön pimeydessä. NDS PHOTO / JANICE WEI

Nimi Rainbow Falls eli sateen-
kaariputoukset tulee siitä, että 
aamuaurinko muodostaa sateen-
kaaria osuessaan veteen.

Kysy lisää tästä mainospaikasta:
Kirsi Panula, Puh. 020 750 4479, kirsi.panula@kpk.fi

KOHDENNA VIESTISI!
Moni mie�  i matkustamista.
Olisiko sinulla asiaa heille?
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