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Anja ja Samira Luulajan seinälle valmistautumassa.
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Mina Jokivirta ja Vitamin M.
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Maajoukkueen turvallisuus oli matkalla taattu.

Semifinaali.
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Nalle viimeisellä ja ratkaisevalla finaalireitillä.
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Alppitorvi-palstan koonnut: Samuli Mansikka
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Markus Nyman / Släbi Ry

Vaimoni Leena oli harrastanut  kiipeilyä noin 3 vuoden ajan ja oli jatku-
vasti reissulla missä milloinkin,  omat harrastukseni taas olivat enemmän 
vesi- ja kestävyysurheilua. Menemiset eivät oikein kohdanneet ja tavoit-
teena oli saada vaimo pysymään enemmän kotinurkilla! Päätinkin katsoa 
Loviisan vapaa-ajan asuntomme ympäristöstä kallioita varsinkin kun al-
kujaan loviisalaisena tunsin hyvin Ruotsinpyhtään vanhan laskettelurin-
teen ja sen kalliot.  Etsin käsiini topograafiset kartat ja kolusin läpi miltei 
kaikki seudun kalliot, joista sitten esittelin mielestäni parhaat (Huuhkaja-
vuoren ja Haukkakallion) niin vaimolle kuin hänen lähimmille kiipely-ys-
tävilleen. Porukka oli haltioissaan ja siitä alkoi vuonna 2004 Släbin taival!

Projektia ja omaa motivaatiota helpotti se, että itsekin kokeilin ” tuu-
lettoman surffireissun ” aikana Teneriffan Aricossa kiipeilyä ja hurahdin 
hommaan saman tien.

Päätettiin, että homma pitää hoitaa asiallisesti ja luvat täytyy saada viral-
lisiksi. Jotta olisi selkeä sopimuskumppani ja muutenkin hommaa koor-
diniva yhteinen taho, perustettiin Släbi Ry, jonka nimissä lähestyttin vi-
ranomaisia, maanomistajia ja myöhemmin myös SKIL:ä. Luvat tehtiin 
kirjallisesti ja ne pitävät sisällään velvoitteita yhdistystä kohtaan, ja an-
tavat meille vastineeksi kiipeilyoikeuden kalliolle useaksi vuodeksi. Sovit-
tiin samalla omistajien kanssa miten kallioita voidaan siivota risukoista, 
mitä saa kaataa ja mitä ei.

Huuhkajan noin 10 m korkea kalliojyrkänne oli kasvanut totaalisen um-
peen ja pienellä ydinporukalla raivattiin kallion edusta, lähestymipolut ja 
ylä-ankkuripaikat vuosien 2004-2005 aikana siihen malliin, että reittilin-
joja voitiin jo hahmotella. Tuntien tiettyjen kallioiden access -ongelmat 
päätettiin myös heti panostaa parkkipaikkojen rakentamiseen. 

Kun Huuhkajavuoren kunnostus oli kesän 2005 aikana saatu siihen mal-
liin, että ensimmäiset reitit oli saatu tehtyä,  päätettiin järjestää kallion 
”avajaiset” . Kutsuttiin niin Ruotsinpyhtään kunnanjohtaja, lehdistö kuin 
myös lähialueen askukkat tutustumaan lajiin kahvin ja pullan kera. Ta-
voitteena oli saada laji alueella hyväksytyksi  ja poistaa lähiasukkaiden ky-
symykset ja epäilykset uuta lajia kohtaan. Tilaisuus sai varsin myöntei-
sen vastaanoton. Paikallisissa lehdissä oli hyviä artikkeleita Släbin kallio-
hankkeista. Kunnanjohtaja ja vapaa-ajanvastaava kiipesivät ”Beba” -reitin 
tyytyväisen näköisinä. Samalla saatiin kunnalta lupaus hiekkakuormasta, 
jolla parkkipaikkaa parannetttiin.

Nyt Huuhkajalla on 18 reittiä joista pultitettuna 11. ( 5a -7a+). Joku-
nen lyhyempi reitti mahtunee vielä joukkoon, mutta muuten se alkaa olla 
siinä!

Huuhkajavuori on luontainen osa Ruotsinpyhtään ulkoilutarjontaa. 
Kukuljärven luontoreitti kulkee kallion ohitse ja vajaan kilometrin pääs-
sä oleva luonnonkaunis järvi laavuineen antaa kiipeilijöille mainion mah-
dollisuuden retkiruokailuun ja kiipeilyn päätteeksi pulahtamisen puhtaa-
seen järviveteen.

Kivikausi sektori, Nu Moon 7a+, Joonas Sailarannalta. 
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Kun Huuhkaja oli mielestämme ”paketissa”, syyhysivät jo sormet päästä 
” Haukan” kimppuun!

Haukkakallio on noin 850 m leveä suhteellisen yhtenäinen kalliojyrkän-
ne, jonka korkeus vaihtelee 15-25 metrin välillä. Koska Haukkakallio kuu-
luu Etelä-Suomen luokiteltujen harvinaisten kallioiden ryhmään, olimme 
myös yhteydessä luontoihmisiin, joiden kanssa yhteistyössä tekemisen 
raamit on niiltä osin sovittu.

Luontosyistä johtuen olemme myös luopuneet (ainakin toistaiseksi) 
yhdestä lähialueen kalliosta, johon meillä on myös maanomistajalta vas-
taava sopimus – on parempi elää rakentavassa harmoniassa kuin raja-ai-
toja kopistellen.

Varsinainen raivaus ja reittien teko aloitettiin jo 2005 syksyllä, mutta 
varsinaisesti 2006 aikana.Täällä oli sama homma, eli ensin kallio piti 
saada hengittämään risukon sisältä ja antaa auringon kuivattaa. Myös 
parkkipaikat piti tehdä suhteellisen kapean tien varteen - arvasimme, että 
tähän ne autot kuitenkin jätetään. Ajatimme Släbin ”nolla-budjetilla” 5 
kuormaa hiekkaa, joka levitettiin tienlevennykseksi ja näin saatiin paikat 
noin 10 autolle.

Sektoreita alueelle arvioitiin saatavan noin seitsemän, joissa kussakin 
voisi olla 10-15 reittiä. Ensimmäinen, ”Kultajuova” -sektori on nyt miltei 
valmis ja siihen saatiin 10 melko hyvää ja haastavaakin reittiä, sekä joku-
nen ”lämppäri”. Seuraavaksi oli vuorossa ”Kanjoni” -sektori, jonka kalli-
on sisäinen halkeama muodostaa paikalle uljaat raamit.

Ehkä kallioalueen aurinkoisin sektori, ”Kivikausi”-sektori oli ahkerasti 
trädikiipeilijöiden harjojen kohteena. Siellä reittejä on jo noin 20,  joista 
suurin osa trädejä – sportteja saataneen sinnekin tulevana kesänä joku-
nen. Kesällä varmasti ”Kanjoni”-, ”Terassi”- ja ”Muuri” -sektoreilla saa-
daan valmiiksi varattuja projekteja (toivotaan, toivotaan). Tällä hetkellä 
Haukkakalliolla on yhteensä noin 45 reittiä ja projektia, joista valmiita  
noin 25 (sportteja kymmenkunta), greidit välillä 5c ja 7b+. Kallion  ko-
konaispotentiaali pyörinee siellä 80-100 reitin kieppeillä.  Sporttireitti-
en määrän kasvattaminen on nyt selkeä tavoiteemme! Urakka on ollut 
pienelle ydinporukalle melkoinen ja toivommekin, että reittien tekoon, 
mutta myös ympäristön edelleen puhdistukseen saataisiin lisää vapaa-
ehtoisvoimia.

SKIL:n rooli ja tuki -etenkin pulttien & ankureiden osalta on ollut äärettö-
män tärkeä, kiitos tästä!

Släbin kallioiden palvelukokonaisuuteen on muotoutunut – osin tietysti 
vahingossa – tietyt arvot : )

Aivan Haukkakallion vieressä oleva Pieni Särkijärvi täyttää uimisen edelly-
tykset, mutta varsinaisesti luonnonsuojeltu Iso Särkijärvi on hiekkarantoi-
neen, pukukoppeineen ja grillausmahdollisuuksineen aivan ehta paikka! 

Siisteyden osalta olemme sitoutuneet niin maanomistajille kuin myös 
kunnan suuntaan huolehtimaan, ettei roskia jätetä ympäristöön – tässä 
on vielä toivomisen varaa ! 
Kummallakin kallioilla on ilmoitustaulut, joissa kiipeilysäännöt, sektori-
kartat ja muutakin ajankohtaista infoa sekä ”lost and found” -osasto : )  
Lähellä myös tupakantumppeja varten keräilyastiat – tumpit eivät kuulu 
maastoon ! 

Nähdään Lintukallioilla !   

Släbi Ry

www.slabi.net on kehittynyt ”Lintukallioiden” tiedon (ajo-ohjeet, Topot, 

ym) jakelufoorumiksi, mutta myös jakamaan kiipeilyn yleistä tietoa – 

etenkin turvallisuuteen liityen. Tavoitteena onkin kertoa eri kiipeilylehtien 

mielenkiintoisimmista artikkeleista ja testeistä. Parhaillaan sivuilla on Slä-

bin keräämiä turvallisuusvinkkejä sekä Climbing lehden valjastesti. 

• Autolla lähelle
• Lyhyet ja selkeät lähestymiset
• Ei tartte ryvetä, kiivetä eikä 
 varmistaa risukoissa
• Turvallisuus 

• Paikat pidetään siisteinä
• Pelisääntöjä noudatetaan
• Uimaan ja vaikka grillaamaan  
 kiipeilyn jälkeen : )

Kanjoni sektori, Kotkan Ruusu 5c, Leena Nyman
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Kiipeilijä Huuhkaajavuorella.
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Teksti ja kuvat Samuli Mansikka
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Espanjan ”Valkoinen rannikko” on 160 kilo-
metriä pitkä Välimeren huuhtoma rantaviiva, 
jolla hiekkarannat ja kaupungit vuorottelevat 
kivenlohkareiden ja jyrkkien rantakallioiden 
kanssa.  Paikka on pohjoisessa asuvien ranta-
lomailijo

Reilun vuoden päästä olimme kiipeämässä 
Aragónissa Los Riglosten mahtavia koglome-
raattiseiniä, eikä suunnitelmiimme sinä vuon-
na kuulunut lainkaan Välimeren tyrskyjä. 

Vuoristo-oppaan palkkaaminen kannattaa.

Helpollakin reitillä voi olla tarkkoja paikkoja. Veitsenterä Zinal Rot-
hornin pohjoisharjanteella.



Kesäkuun alussa monella reitillä on vielä paljon lunta, mutta hyvin vähän muita kiipeilijiöitä. Dufourspitze 2005.

Alppikiipeily on auringonnousuja ja laaksot peittäviä 
pilvimeriä.
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Matterhornin huippu on yksi tavoitelluimpia kohteita Euroopassa.



Teksti: Anne Räisänen
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Arja kiipeää Rodellarissa keväällä 2006.
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Leevi otteidenpesutakoissa Metsälän cavella 
syksyllä 2006.

Syksy 2006 Olhavalla, kun Leevi käy nukkumaan omaan 
telttaansa, äiskä ja iskä sen sijaan nukkui riippukeinuissa.

Syksyllä -06 Nummessa. Karri kiipeää Shake My Tree:tä. 
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Teksti Juha Olli

”Adonis Haakana” esittelee 
suomalaisen liikkeen suloutta 
ensituttavuudelleen Rosidalle 
(7b) sector Nerakilla Nafpliossa.

Majoittumisemme Nafplion eräälle uimarannalle oli 
sekä visuaalinen että riemuisa kokemus.
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Sector Nerakin Tsunami (7a) kohtelee Adonis Tapanista hellin ottein ja kohtuullinen nautinnollisuus 
säteilee sankarimme olemuksesta aina turkoosina hohtavan Välimeren horisonttiin.
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Tuota tuota... vasemm... eiku... vai sittenkin... huh... pakkohan sen on tuosta... hieman pitkät välit... pelottaa...
Adonis Olli reitinlukuongelmien kimpussa.
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Neljä Adonista kreikkalaisessa saunassa Nafplion rantasektoreilla. Hiki tippui jo pelkästään paitaa riisuessa, vaikkei pipoa päässä ollutkaan. Parempi kuitenkin kuin sade, sanovat monet. 
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Tiukasti, tarkasti, hellästi, hartaasti. Rami kohtaa Titanidan (7b) haasteet osoittamalla, 
että henki on kiveä vahvempi. Ja sormet.

Vrahokipos on melkoinen unelmasektori tarjoten runsaasti mahdollisuuksia itsensä nöyryyttämiseen. 
Teemu ja Kapari (6c+).”
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Teksti ja kuvat Antti Joensuu
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Juttu jatkuu sivulla 48.
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KEVÄT 2005. 

Takana: Jyväskylän seudun kivikkojen koluaminen tiheällä kammalla 
Kansalaisen Karttapaikan©  -merkkien perusteella Projektilaisten jalan-
jäljissä.
Edessä: uusi työ uudella paikkakunnalla, vapaus käyttää kaikki illat Pir-
kanmaan metsissä möyrien, ilman sosiaalisia rasitteita.

Asetelma vaikutti herkulliselta, kiipeily Tampereella oli erityisesti lähi-
vuosina keskittynyt kallioilla köysittelyyn ja lähiseutujen ilmeisestä ki-
visyydestä huolimatta julkisesti tunnettujen boulder-ryppäiden joukko 
laskettiin yhden käden sormilla. Tästä huolimatta ensimmäiset kymme-
nen kivestysreissua tuottivat vain soiden ja harvennushakkuiden taak-
se piilotettuja yksittäisiä murikoita, joista nämäkin olivat usein Salosen 
serkusten (Sami ja Vesku), Miikka Hakarin, ja Tero Nurmen putsaamia. 
Kunnes tie vei Nimettömänsuon taakse: jyrkän ja ryteikköisen mäen ta-
kana odotti rivistö ensiluokkaisia seinämiä, joka oli alueen pioneereil-
tä jäänyt löytämättä. Bouldernistien siunaukseksi jääkausi oli kiikuttanut 
kukkulalle ja sen tuntumaan em. seinämien lisäksi mainion valikoiman 
kauniilla kivenlaadulla varustettuja, ajan pyöristämiä lohkareita. Ensim-
mäisen tunnin kiveltä-kivelle pyrähtelyn jälkeen oli selvää että Tampe-
reen boulderien määrä tulisi Pinsiön ansiosta kaksinkertaistumaan.
Pinsiön pääalue

Toukokuuhun 2007 mennessä Nimettömän, a.k.a.  Pinsiö II:n alue on 
saanut yli 250 linjaa. Puhdistus ja projektointityö on tuottanut ison 
tukun helmiä, sekä kokonaisen kirjastollisen harjoitus ja ajanviettoma-
teriaalia. Alueen laadukkuuden takaa suuri määrä erittäin vaihtelevia, 
laadukkaita reittejä suppealla alueella, hyvä kivenlaatu (paljon slouppe-

ja, sopivasti krimppejä, ks. Kuva 1) ja rauhallinen ympäristö. Ydinalue 
koostuu nimettömän kukkulan ympärille ryhmittyneistä seinämistä (4-
5 eri tasossa, 2,5 – 8 m korkeita), sekä pienemmistä ja suuremmista 
kivistä, joista merkittävä osa on saavutettavissa riisumatta tossuja ja-
lassa. Ensimmäisen epätoivoisen alueelle tunkeutumisen jälkeen kivil-
le löydettiin toinen reitti, jolle on sittemmin muodostunut helposti seu-
rattava polku. Kivillä ja myös seinämillä on paljon slabejä (mm. Super-
bowl, Last Dance), pilareita, mantteleita, highballeja, sekä laadukkaita 
überhankkejä (Eliminaatiokeskustelu, Delirium Tremens, Rusina, Kallen 
Vintti, Voimalinja…). Ydinalueen ulkopuolella on suuria yksittäisiä kiviä 
(ja ala-alueita!), joille on tehty ja edelleen tehdään uusia nousuja, mm. 
Pinsiö I,  jo vuonna 2003 Samin hiihtoharrastuksen satona löytynyt osa 
”Pinsiön massiivia”.

Eliminaatiokeskustelu, yksi Pinsiön kiivetyimmistä linjoista, sijoittuu 
ydinalueen päälle kallion päällä labiilisti lepäävälle kivelle. Alun perin 
reitti sai nimensä siitä, että linjaan boulderille epäortodoksisesti kuuluu 
kaksi erillistä kiven osaa: pohjakallio ja sen aluskivi. Kahden osan yhdis-
telmä muodostaa tämän reitin hienouden. Linja alkaa hyllyltä kiven alta, 
josta kurotetaan vasemmalla kädellä kauas kulman taakse ja samalla 
hookataan oikealla jalalla. Tästä ääriasennosta tuodaan oikea käsi kiven 
päällä kaartuvalle linjalle, suoritetaan kädenvaihto ja aletaan valmistau-
tua nojaamaan oikealle, seuraavana vuorossa olevan slouppaavan side-
pullin hyödyntämiseksi. Tämä onnistuu nostamalla vasen jalka kitkalle 
korkealle kiven päälle, ja painamalla edelleen oikealla jalalla kiven alta 
vasemmalle sivunojan vakauttamiseksi. Sloupilla tehtävän kädenvaih-
don jälkeen jatketaan seuraavalle sloupille ja noustaan vasemman jalan 
päälle mantteloimalla käsien varassa. …tai pudotaan nöyryyttävästi, 

Teksti Kalle Nättinen

Verinopat 7a+, kiipeilijä Mika Silander.
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Prima Nocte 7a, kiipeilijä Ila Tuunainen.
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Superbowl 6a, kiipeilijä Tapio Mustakoski.
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Grand Slam 7a. Kiipeilijä Tero Nurmi.
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mutta kivuttomasti alas. Alkuperäinen nimi sai lisäoikeutuksen Teron ja 
Samin jäkälää säästämättömän harjausinnon paljastettua kiven alta rei-
tille kuulumattoman ja siitä merkittävästi sivussa olevan underclingin.

Pinsiön reitistön projektoinnin myötä käsitys omista kyvyistä ja projek-
tien vaikeudesta on kehittynyt. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Retki-
kiven puhdistus. Pitkän kiipeilypäivän uuvuttamat harjamiehet valitsivat 
kiveltä putsattavaksi ”helpoimman reitin”, jotta sormet saisivat Sini-te-
leskooppivarren lisäksi hivellä myös kiven karheankaunista nahkaa. 1,5 
vuotta myöhemmin kyseinen reitti on edelleen kiipeämättä. Kiven muut 
seitsemän reittiä (vaikeudeltaan 5 – 7a) on sen sijaan jo noustu. Ehkä 
vielä useammin on hieno reitti jäänyt pitkäksi aikaa kiipeämättä sen pe-
lottavan tuntuisen alastulon ja/tai kiipeilijän kivilukutaidottomuuden 
tähden. Mm. Grand Slam, eräs Pinsiön näyttävimmistä reiteistä, odo-
tutti ensinousua lähes vuoden, kunnes oikea sekvenssi avasi ”mahdot-
toman” linjan. Vastaavasti Ramppikuumeen pää edellä keuhkot seiväs-
tävää tuulenkaatoa kohti vievä alastulo torjui nousuyritykset yli kahdeksi 
vuodeksi. Keskittyminen ja turvallisuuden laiminlyönti kantoi hedelmää 
tälläkin linjalla (kokeile: yhdellä pädillä, ilman spottia).

Retkikiven projektin lisäksi Ensinousijaa odottavat mm. Kiveenvalettu-
reitin viereinen dyno (otteiden välimatka ~1,5 m – tällä hetkellä n. 5 cm 
liikaa) ja Huokauskallion Lapsiparkkikiven slouppitraverse á la Jani Lun-
nas. 

Sivualueet

Nimettömän kukkulan alueen ympäristön lisäksi Pinsiö II käsittää jou-
kon edellä mainittuja ala-alueita ja kiviä, joille liikkuminen on viisainta 
autolla. Näitä ovat Huokauskallio, Mäyrävuori (älä sekoita Kangasalan, 
JKL:n tai Korpilahden Mäyrävuoriin), Nimetönsuon kivet ja Puhelinkivi. 
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Huokauskallio

Viitisen kilometria Pinsiön pääparkkipaikalta eteenpäin, luonnonsuoje-
lualueen reunalla sijaitseva Huokauskallio pitää sisällään 7-8 kiveä, ja 
parikymmentä reittiä. Reiteistä kärkeen sijoittuvat Lapsiparkki (7a), En-
siapu (6c), Viimeiset Sanat (7b) ja Leuka (7b).  Alueen kivet ovat kook-
kaita ja sijaitsevat helppokulkuisessa maastossa lähellä hyvin merkittyä 
polkua. Alueelle lähestyminen käy pitkin yksityistietä, jalkapelillä.

Mäyrävuori

Mäyrävuorella, n. 5 km Pinsiön pääparkkipaikalta on toistaiseksi vain 
muutama reitti, jotka korvaavat laadullaan määrän. Näistä Vertigo (7b), 
Tommi Rytingin saalistama ”Tampereen Dodo” on avattu ensimmäisenä. 
Dodon vierestä voi nousta Vastakarman (7a) ja hieman lähempää parkki-
paikkaa Mikko Mannisen viinasta vierottavan highball-manttelin, Alkoho-
lidayn (6c). Lähestyminen edellyttää alle km mittaisen yksityistien kävelyä. 

Nimetönsuon kivet

Teron ja Samin käsialaa olevat Nimetönsuon kivet sijaitsevat parin ki-
lometrin päässä Pinsiöntieltä. Halukkaat voivat koetella voimiaan mm. 
reittien Duracell (6c) tai Airam (6b) parissa, jänistää ylös Kanamanttelil-
ta (6c) tai jatkaa eteenpäin ja ensinousta tämän erityisen kauniin kiven 
huippulaadukkaan ja murhaavan kruksin sisältävän traversen. Lähesty-
minen käy jalan.

Puhelinkivi

Kävelyyn kielteisesti suhtautuvat voivat pysähtyä poimimaan Pinsiöntien 
vierestä Puhelinkiven antia: Mobile Horror (7a), Mäntypistiäinen (6c) ja 
Puhelinpuu (6b) eivät vie voimia, mutta tarjoavat empimiseen taipuvai-
sille hetkiä perimmäisten kysymysten äärellä. 

Greidaus ja topo

Pian reitityksen käynnistyttyä kävi ilmeiseksi, että vanha Pinsiön asteik-
ko (flash-reitit 5, työstettävät 6a ja pidempään projektoidut 6b) ei tuli-
si täysin kuvaamaan reittien vaikeutta. Fontsun asteikon käyttöönotto 
johti vaikeusasteikon laajenemiseen tasoon 7c asti (Normandia). Reit-
tejä 7c:stä ylöspäin on kartoitettu, mutta niiden tarjoamat haasteet ja 

Lapsiparkki 7a, kiipeilijä Kalle Nättinen.

työryhmän kyvyt eivät ole toistaiseksi kohdanneet.  Greidaamisen han-
kaluutta on tälläkin alueella tullut pohdittua enemmän kuin omiksi tar-
peiksi. Alueen laajennuttua referenssit on haettu muilta alueen reiteil-
tä, mistä on luonnollisesti syntynyt tiettyä sisäsiittoisuutta greidauk-
seen. Reittikokoelma topon muodossa on ollut tekeillä jo toista vuotta. 
Uusien reittien syntymisen kiivas tahti, alueen laajuus ja kiipeilijöiden 
suuri lukumäärä ovat kuitenkin viivästyttäneet topon julkaisua kerran 
toisensa jälkeen. Arvioitu julkaisuajankohta tälle Chinese Democracy –
henkeä mukailevalle listalle on tällä hetkellä kevät 2007. Jäämme odot-
tamaan Vertikaali Ry:n topovastaava T. Rytingin tuotoksen ulostumista. 
Sillä välin uusien reittien kiipeäminen ja uusien kivien löytäminen jatkuu 
paikallisten ja mielellään myös ulkopaikkakuntalaisten kiipeilijöiden toi-
mesta. The Park is open – Welcome!

Taulukko 1 Pinsiön ”Top 20”

1.   Grand Slam, 7a 11.  Voimalinja 7b

2.   Namukas, 6c 12.  Delirium Tremens 7b

3.   Eliminaatiokeskustelu, 7b 13.  Rinnevalio 6c+

4.   Normandia, 7c 14.  Haineväsoppaa 6b

5.   Ramppikuume, 7b 15.  Polttoväli 7a

6.   Vertigo, 7b 16.  Toive Muuttua Intiaaniksi 6c

7.   Helmi, 6c 17.  Kangella Putsattu 7b

8.   Prima Nocte 7a 18.  Ryöstöretki 6c

9.   Rusina, 7b 19.  Köli 6b

10. Nastakulma 7a+ 20.  Kiveen valettu, 6b

Ajo-ohje

Lähestyminen Tampereelta: Aja Porintietä Pinsiöntielle asti ja käänny 
Pinsiöön (Pinsiö 9). Aja vajaa 3 km ja käänny punaisen nauhan opas-
tamana oikealle. Kiemurtele metsätie loppuun asti ja jatka matkaa jalan 
(31’26”\N; 25’53”\E). Seuraa mutaista metsäautotietä muutama sata 
metriä voimalinjalle asti. Kävele vasemmalle ylämäkeen voimalinjan 
kannatinpylväitä kohti. Alita voimalinja ja kävele hakkuuaukon poikki ki-
ville. Älä tallo istutettuja taimia! GPS-koordinaateista on jätetty asteet 
(61°\N; 23°\E) pois selkiyden vuoksi.
Alueen topo on Vertikaalin sivuilla  www.kiipeilykerhovertikaali.fi

Duracell  6c (?), kiipeilijä Tero Nurmi.
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Viimeiset sanat 7b, Kiipeilijä Kalle Nättinen.
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KUSTAVIN KIIPEILYTAPAAMINEN 6. – 8.7.  MAJAPAIKKANA KUSTAVIN LOMAPALVELUT, MAANPÄÄNTIE 2. 

TERVETULOA SAVUSAUNOMAAN JA UIMAAN, LAITTAMAAN KIIPEILYÄ TAPAHTUMAAN!

Teksti Perttu Ollila

Apollo (5+), Kräkiniemi, Sofi a Isaksson.
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Teksti Perttu Ollila



 

Teksti Lauri Hämäläinen Kuvat Lauri Hämäinen ja 
Sampsa Jyrkynen

Patagoniassa oppii uuden merkityksen käsitteelle ”Seven Summits”. Kuvassa näkyy Fitz Roy massiivin kaikki seitse-
män huippua. Vasemmalta oikealle: Aguja de la S, Saint Exupery, Raphael, Poincenot, Fitz Roy, Mermoz ja Guillaumet.
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Cerro Torren ja Fitz Royn vuorimassiivit Pa-
tagoniassa kuuluvat maailman kauneimpi-
en vuorten joukkoon. Niiden kiipeilyreitit 
ovat vaikeita, ja koska sääolosuhteet vaihtu-
vat erityisen nopeasti, paikka soveltuu vain 
kokeneemmille alpinisteille.

Vuorten ympärillä on muutamia vaelluspol-
kuja, joten tekemistä löytyy pariksi päiväksi 
ei-kiipeilijöillekin. 

Alueella on kaksi perusleiriä: Rio Blancon 
perusleiristä lähestytään Fitz Royn massiivia 
ja Camp Bridwellistä lähestytään Cerro Tor-
ren massiivia. Ennen kiipeilyn aloittamista 
on ilmoittauduttava Los Glaciares National 
Parkin toimistoon Chaltenin kylän laidalla. 
Kiipeilylupa on ilmainen sen saa nopeasti 
paikan päältä. Useimmat reitit löytyvät ne-
tistä, ja kirjamuotoista reittiopasta on turha 
haeskella, sillä sellaista ei ole tehty. 

Lento: Helsinki -> Buenos Aires 1050 €. 
Lento:   Buenos Aires -> El Calafate 300 € 
Bussi:  El Calafate -> El Chalten 20 €

Leirintäalue: Ilmainen
Hostelli: 8 € / yö / hlö
Kaupat: Suomen hinnoissa
Ravintolat: 400 g:n härän filee 8 €, 
 jättimäinen sitruuna-
 piirakka 2 €
 litran olut 3 €
 

http://www.climbinginpatagonia.freeser-
vers.com/
http://www.expe.com/montagne/ams/pa-
tagonie/
http://www.patagonia.fi
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Sampsa nauttii auringon lämmittävistä säteistä Aguja 
Guillaumetilla. Nouseva aurinko värjää Patagonian 
graniitin kullankeltaiseksi.

Vaikka ulkona on kylmä, hyvien ystävien kanssa ilmapiiri on lämmin. Sampsa chileläisten kiipeilijöiden 
kanssa Breche des Italiensissa.



Jäiset halkeamat tuottavat vaikeuksia Fitz Royn Franco-Argentiine -reitillä. Kun jään siivoaa pois otteiden päältä, kiipeily etenee kuitenkin tasaista tahtia. 
Kuva toiselta köydenpituudelta.
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Sampsa etsii Franco Argentinen 
ylempiä köydenpituuksia. 
Kuva reitin neljänneltä 
köydenpituudelta.

Koira vartioi kalorien riittävyyttä Laurin valmistaessa 
nakkikastiketta Chaltenin leirintäalueella.
Koira vartioi kalorien riittävyyttä Laurin valmistaessa 
nakkikastiketta Chaltenin leirintäalueella.



Belgialaiset kiipeilijät rentoutuvat Paso 
Superiorissa. Taustalla Fitz Royn poh-
joispilari, jolta Mike ja Sean joutuivat 
perääntymään kahdesti.

Ei valittamista. Lauri 
motivoituneena 
Franco-Argentine -
reitin ensimmäisen 
köydenpituuden 
juurella.
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Kyseessä ei ole David 
Copperfieldin temppu vaan 
Patagonian myrskyisä tuuli. 
Lauri Aguja Guillaumetin 
huipulla nopean nousun jälkeen.

500 gramman naudanfilee palauttaa voimat jopa 
Sampsankin hauikseen.



Teksti ja kuvat Samuli Mansikka

Aina ei voi itse olla paikanpäällä. Lukuisien  
nettisivustojen välityksellä voi sen sijaan myötäelää 
muiden seikkailuja ja haaveilla omista tulevista.

44  KIIPEILY 2/07  KIIPEILY 2/07  45

Lähes reaaliaikainen retkikuntaraportointi on tätä päivää, oletpa missä päin maailmaa tahansa.
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Teksti ja kuva: Eljas Honka-Hallila

MATALAPAINE ISKEE

LOFOTEN CLASSICS
The Lofoten Islands are located off the 
west coast of Norway north of the Arctic 
Circle. The area is covered with inspira-
tional mountains of perfect grey granite 
in some dramatic scenery. As with many 
areas the developed climbing seems 
to have barely scratched the surface 
of available climbable rock and yet the 
established routes are already regarded 
as some of the best multi-pitch granite 
routes on either side of the Atlantic. 
The routes included in this MiniGUIDE 
are just a small selection of available 
climbing in the area. The rock is gener-
ally sound with very few loose sections. 
You are quite likely to bump into other 
climbers on the crags described here 
but the atmosphere is always quiet and 
friendly with queuing virtually unknown. 
The scenery and seascape are second 
to none.

How to get there
Flying – The flights are complex but it is quick and you can 
easily arrive in a day and still get a route in. In 2004 the return 
flight cost was around £300.
The flights you will need:
UK to Oslo, Oslo to Bodø then Bodø to Svolvær.
www.wideroe.no has some online booking. The last short 
flight from Bodø can be book online but it is also easy to buy a 
ticket when you arrive in Bodø airport and availability is better 
than the website would suggest. There are four flights a day
Another option on the Bodø to Svolvær section is to get the 
'fast' ferry. This takes about 3 hours but you need to get 
from the airport to the ferry port. Ferry times are at ovds.no/
engelsk/timetable/
From Svolvær airport you can get a bus into town - 40NOK 
(about £4) and then a bus to Henningsvær. If the bus times 
don’t match up too well and you are on a mission to get your first route in a taxi will cost 
around 400NOK (£40).
Bus time tables - www.svane.net/lofoten/lofotbussen.htm

Driving - It is obviously handy to have a car when you get there and it gives you the 
option to bring a lot of gear and supplies, but the journey does take around 20 hours 
driving from Oslo, and a solid 2 days from Bergen. The ferry from Newcastle costs about 
£350 each way for a normal-sized car and takes around 24 hours. www.fjordline.com

Car Hire - There is a 'Rent a Wreck' in Svolvær. Lofoten Bruktbilutleie +47 760 80125
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Lofoten Classics MiniGUIDE
by Andy Hyslop, Jonathan Lagoe and Chris Craggs

Version 2.1 - September 2005

All photos by Andy Hyslop and Chris Craggs

Thanks to Nick Ashton for supplying original route,
camping and travel information

ROCKFAX MiniGUIDE design by Alan James and Mick Ryan.
Published by ROCKFAX Ltd. © ROCKFAX Ltd. 2005, 2003

COPYRIGHT NOTICE
All rights reserved. No part of this file may be duplicated in any form, or by any electronic, 
mechanical or other means, without the prior permission from the publisher.
This file has been branded as belonging to the registered user of the ROCKFAX web site 
shown below. The entitles the individual to free updates of the same file within the same 
version number. Any illegal copying of this file by any electronic, mechanical or other 
means negates this entitlement. Please help us fund more MiniGUIDEs by not distributing 
this copy. Even if you think you are just printing out an extra copy for one of your friends 
do you really know who your friend will give it to?

FOOTNOTE
The inclusion of a climbing area in this MiniGUIDE does not mean that you have a right 
of access or the right to climb upon it. The descriptions of routes and grades within this 
MiniGUIDE are recorded for historical reasons only and no reliance should be placed on 
the accuracy of the description. Climbers who attempt a climb of a particular standard 
should use their own judgment as to whether they are proficient enough to tackle that 
climb. This book is not a substitute for experience and proper judgment. The authors and 
publisher of this MiniGUIDE do not recognise any liability for injury or damage caused to, 
or by, climbers, third parties, or property arising from such persons seeking reliance on 
this guidebook as an assurance for their own safety.

Rock + Run Voucher 
Click here to claim your £5 Voucher*

at the Rock + Run online shop

This voucher is valid until 06-Aug-2007
www.rockfax.com/miniguides/

*Voucher valid for single purchases of £50 or above. Full terms at www.rockrun.com/core/terms.html
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Juha Suikkala suojaisan kivivallinsa edessä.



Tuoteuutuudet
Jatkoa sivulta 31
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Tuoteuutuudet

 



Teksti: Sampo Kiesiläinen  |  Kiipeilijä
Koulutettu osteopaatti AMK  

A1, A2, A3= Pulley/ pidäkesiteitä, jotka pitävät kou-
kistajajänteet luiden mukaisina. C1, C2, C3 samaten.
(A-siteet luiden kohdalla, C-siteet nivelten kohdalla.) 
S= koukistajajänteet, FDP= syvän koukistajan jänne 
(Flexor Digitorum Profundus), FDS=pinnallisen 
kuokistajan jänne (Flexor digitorum superficialis).
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KIIPEILYLIITON JULKAISUJA

Kiipeily – Harjoittelu ja valmennus




