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Kalliokiipeilyoppaan kalliopiirrokset, eli to-

pot on piirretty hyvin erilaisten aineistojen 

pohjalta. Tämän vuoksi topot on luotu mel-

ko laajakäsitteisellä ja joustavalla tyylillä. 

Mustalla viivalla ja väripinnalla on merkitty 

kallion suurmuotoja, halkeamia ja kulmia. 

Tumma värisävy piirroksissa tarkoittaa kat-

toa tai ylitsekallistuvaa osuutta kalliolla. 

Periaatteena topon piirtämisessä on aina 

ollut se, että reitin voi tunnistaa ja löytää 

kalliolta piirroksen avulla. Usein parhaat 

tunnistuskeinot ovat porahakalinjat, niiden 

lukumäärä ja montako porahakaa reitis-

sä on. Kallioilla, joilla on vain luonnollisia 

reittejä paras tunnistuskeino on halkeama-

linjat ja niiden muoto.

Puuttuvat kalliot

Kaikkia kiipeilykäytössä aikaisemmin ollei-

ta kallioita ei ole voitu ottaa mukaan tä-

hän kirjaan erinäisistä syistä. Osassa on kii-

peilykielto suojeluperustein, esimerkkeinä 

Turun Ispoinen, Vihdin Vanjärvi ja Vantaan 

Tussikoski. Jotkut näistä kallioista ovat 

muutenkin olleet vähäisessä kiipeilykäy-

tössä. Toisissa taas kielto on suuri menetys 

paikalliselle kiipeilylle, esimerkiksi Ispois-

ten kallio joka sijaitsee lähes Turun keskus-

tassa. 

Kirjasta on jätetty myös pois kallioita, 

useimmat merkitykseltään vähäisiä. Usim-

mat sijaitsevat aivan asutuksen läheisyy-

dessä ja kiipeily on häirinnyt asukkaita. 

Myös muutama asutuksesta kauempana si-

jaitseva kallio on kiipeilykiellossa maan-

omistajan tahdosta, näissä ongelmia on ai-

heuttanut erityisesti pysäköinti.

Ahvenanmaan kalliot eivät ole tässä pai-

noksessa useista eri syistä. Ahvenanmaalla 

on voimassa erilaiset jokamiehenoikeudet, 

eikä tieto paikallisista ongelmista ja rajoi-

tuksista sekä ohjeista välity tänne manner-

Suomen kiipeilijöille. Alueella ei myöskään 

ole SKIL:n jäsenseuraa, joka voisi hoitaa 

accessongelmia tai välittää tietoa eteen-

päin.  

Kiipeilypaikat alueittain

Suomi on tässä oppaassa jaettu seitse-

määntoista alueeseen läänien alle. Esimer-

kiksi Helsingin alueeseen kuuluvat lähikau-

punkien ja -kuntien (mm. Espoo, Vantaa ja 

Kirkkonummi) kiipeilypaikat. Jokainen alue 

esitellään ensin läänikartalla, jossa näkyvät 

kiipeilypaikat. Lyhyt esittely kertoo alueen 

kiipeilyn alkutaipaleesta ja kehityksestä.

Alue-esittelyn jälkeen kiipeilykalliot ovat 

aakkosjärjestyksessä kiipeilypaikan nimen 

mukaan. Kalliokohtaisesti esitellään tiivis-

telmämuodossa, osin symbolien, osin teks-

tin avulla paikan tärkeimmät tiedot: kalli-

on KKJ yhtenäiskoordinaatit, korkeus, leve-

ys, ilmansuunta, suojaisuus, alusta, kallion 

jyrkkyys, varmistukset sekä reittien luku-

määrä ja vaikeusasteet. Lisäksi samassa yh-

teydessä on esitelty paikan rajoitukset ja 

erityispiirteet. Tiivistelmän symbolit on 

selitetty etusisäkannessa.

Ajo-ohjeet

Tiivistelmän jälkeen löytyy ajo-ohje kartta-

maisessa muodossa. Karttapiirroksista löy-

dät aina jonkin isomman tien (esimerkiksi 

E4 tai 3) ja tämän tien jostain tietystä liit-

tymästä ajo-ohjeen kalliolle. Lisäksi ohessa 

voi olla myös tarkempia kirjallisia ohjeita 

kallion löytämiseksi, mikäli ne ovat kysei-

sellä kalliolla tarpeen. Kartoissa esiintyvät 

kilometri- ja metrimäärät ovat luonnolli-

sesti “noin määriä”. Mittauksissa on voinut 

tulla virheitä ja lukuihin kannattaa suhtau-
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Kirjan tiedot:
A5, 320 sivua

koko Suomen kalliokiipeilyreitit

yli 70 kalliota, yli 1600 köysireittiä

ajo-ohjeet karttamuodossa

kierresidonta, laminoidut kannet

paljon kuvia kallioista ja reiteistä

kokonaan nelivärinen

tietoa jokamiehenoikeuksista, reitinteosta,
 vaikeusasteikoista, historiikkia, alueiden esittelyt, 

Suomi/Ruotsi/Englanti kiipeilysanasto

Uutta kirjassa:
paljon uusia reittejä vanhoilla kallioilla

noin 30 uutta kiipeilykalliota

uusia kuvia ja artikkeleita

kallioiden karttakoordinaatit

sporttireittien greidit fr-asteikolla

ensinousijan nimi ja vuosiluku, kun tiedossa

Suomen Kiipeilyliitto ry:n kustantama ja julkaisema koko Suomen kattava Kalliokiipeilyopas 2008 

on pian saatavilla. Aiemmat painokset, yhteensä 1500 kpl, on myyty loppuun ja uudesta kirjasta 

on ollut kova ennakkokysyntä. Kirja on täysin uudistettu painos vuoden 2003 Topo-kirjasta.

Suomen kalliokiipeilyreitit 2008

Myytävänä hyvin varustetuissa kiipeilyvälinekaupoissa, 

kiipeilyhalleissa ja kirjakaupoissa. 

SKIL jäsenseuran jäsenet voivat ostaa kirjan 

omalta jäsenseuraltaan. Kirjaa saatavilla joulukuun alussa.

Jälleenmyyjien tilaukset: 

SLU-lajipalvelutoimisto  |   eva-liisa.aunio@slu.fi    |   09-3481 3135 tai 09-3481 3136

Suomen Kalliokiipeilyreitit 2008
ISBN 978-952-99070-4-5
Julkaisija: Suomen Kiipeilyliitto ry. 
Ovh. 39 €

etukansi

SUOMEN 

KALLIOKIIPEILYREITIT 2008

Sa
m

ul
i P

ek
ka

ne
n,

 2
00

6
6+

Sa
m

ul
i P

ek
ka

ne
n,

 2
00

6

To
ta

l a
dd

ic
ti

on
 

7-
Sa

m
ul

i P
ek

ka
ne

n,
 2

00
7

Sa
m

ul
i P

ek
ka

ne
n,

 2
00

8

Sa
m

ul
i P

ek
ka

ne
n,

 J
oh

n 
Po

rn
o,

 6
, 

Ra
ja

vu
or

i,
 R

au
ta

la
m

pi
.

6.
Lo

vi
to

rv
i (

Lo
ve

to
rv

en
 r

ei
tt

i)
4+

Ka
rr

i j
a 

Ju
ha

ni
 Ä

ij
äl

ä,
 1

99
0

7.
St

er
oi

di
6-

Ka
ri

 L
ai

ti
la

, 
19

84

8.
Ik

ar
os

8+
Te

em
u 

Ta
pa

ni
ne

n,
 2

00
5

9.
va

ri
aa

ti
o

A2

10
.

St
ra

da
ro

tt
a

6c
Ilk

ka
 P

al
oh

ei
m

o,
 1

98
6

11
.

Jo
on

as
A2

Ka
ri

 L
ai

ti
la

, 
19

84

12
.

Su
pe

r 
Co

ol
7a

+
´

M
ar

kk
u 

Ta
w

as
t,

 1
99

5

Olhava

Olhava

Ol
ha

va
 |

 K
ou

vo
la

n 
se

ut
u

Se
kt
or
i2

6
7

8

9

10

11
12
13
14

15

17
16

18

13
.

M
ie

le
tt

öm
än

 v
iil

ee
7a

+
M

ar
kk

u 
Ta

w
as

t,
 1

99
5

14
.

H
ea

vy
 M

et
al

7
H

en
ri

k 
Su

ih
ko

ne
n,

 1
99

0

15
.

Sp
ig

ol
o 

Ro
ss

o
5-

Ve
ik

ko
 K

ar
hu

m
äk

i

16
.

N
ew

bi
e

6+
Pa

si
 K

yt
ö,

 2
00

7

17
.

O
ld

ie
A2

Ilk
ka

 P
al

oh
ei

m
o

18
.

Su
pe

r 
Fi

nn
7

Ka
ri

 P
ot

i,
 1

99
5

Jo
jo

, 
H

ar
ry

 H
ak

om
äk

i j
a 

Pa
si

 V
ih

av
ai

ne
n,

 1
98

7 
O

lh
av

a.
 K

uv
a 

Ilk
ka

 P
al

oh
ei

m
o.

120

www.climbing.fi 



 KIIPEILY 3/08  3

ständi

PÄÄKIRJOITUS

Kun ensimmäistä ”Suomen kalliokiipeilyreitit 2008” 
eli Topo-kirjaa alettiin tehdä vuonna 2000, tuntui 
hanke lähes ylivoimaiselta. Kaikki Suomen ulko-
kiipeilypaikat – kirjaan otettiin mukaan silloiset 
boulderitkin – piti saada reittitietoineen, kuvi-
neen, ajo-ohjeineen ym. samoihin kansiin. Tie-
tääkseni tällaista koko maan kattavaa topo-kirjaa 
ei ole muualla maailmassa. Työryhmässä oli lisäk-
seni Marko Virtanen, topojen piirtäjä Pia Sjöroos 
ja taittajana Johan Björklund. Ympäri maan SKIL 
jäsenseurat ja monet yksittäiset kiipeilijät antoi-
vat ison panoksen tietojen keräämiseen. Mar-
ko ajoi piirtämässä ja kuvaamassa muun muas-
sa Olhavaa, Jani Lyttinen kiersi Tampereen kalli-
ot ja minä Olli-Petteri Mannin avustuksella Turun 
seudulla ja muuallakin. Kirja tuli myyntiin vuonna 
2001 ja korjattu ja päivitetty painos 2003. Tässä 
vaiheessa oli muun muassa Vaasan kivien löyty-
misen myötä boulderbuumi jo räjähtänyt käsiin 
eikä uusia bouldereita enää voitu ottaa mukaan. 

2001  ja 2003 kirjoja myytiin kaiken kaikkiaan noin 
1500 kpl. Viime vuonna, kun edellinen painos al-
koi olla lopuillaan, tuli ajankohtaiseksi aloittaa 
uuden painoksen suunnittelu. Vaikka oli tiedos-
sa, että edellisen painoksen ilmestymisen jälkeen 
useita uusia kallioita oli kehitetty kiipeilykäyttöön, 
oli lopullinen määrä yllätys; uudessa kirjassa on 
kaikkiaan 73 kiipeilykalliota joista 32 ei ollut vuo-
den 2003 Topossa mukana. Kallioiden määrä on 
siis lähes kaksinkertaistunut viidessä vuodessa! 
Suuri osa lisäyksestä on Kustavin alueen trädikal-
lioita, mutta uusia paikkoja on eri puolilla Suo-
mea ja jopa pääkaupunkialueella. Osalla uusista 
kallioista on alle 10 reittiä, mutta onpa siellä 70 
reitin paikkojakin, kuten Ruotsinpyhtään Hauk-
kakallio, joka ensi kesän aikana luultavasti rikkoo 
100 reitin haamurajan siirtyen siten Olhavan ohi 
maamme runsasreittisimmäksi kiipeilykallioksi.
Lisäksi joitakin vanhassa kirjassa esiintyneitä kal-
lioita on jouduttu pudottamaan pois erilaisten 
suojelu- ym. syiden takia.

Uuden Suomen kalliokiipeilyreitit 2008-kirjan te-
ko aloitettiin toden teolla syystalvella 2007. Kirjan 
piti alkuperäisen suunnitelman mukaan ilmestyä 
jo kesäksi 2008. Aineiston ja tietojen keruu sekä 
tarkastukset veivät kuitenkin yllättävän paljon ai-
kaa. Oma lisänsä oli uusina tietoina kerättävät 
reitintekijät ja ensinousun vuosi. Uudemmissa 
kallioissa näiden tietojen löytyminen ei ollut on-
gelma, mutta vanhoissa paikoissa saattoi – osin 
ristiriitaistakin – tietoa joutua keräämään use-
ammalta kymmeneltä henkilöltä. Lisäksi kaikista 
paikoista selvitettiin ja tarkistettiin KKJ-yhtenäis-
koordinaatit. Katselen usein kateellisena eteläi-
sempien, usein puuttomien seutujen kallioiden 
topoja, joissa reitit on piirretty valokuviin. Suo-
messa tällainen ei useimmiten, tiheän puuston 
vuoksi, ole mahdollista. Kallioiden ja niiden reit-
tien piirtäminen ja tarkistaminen ilman valokuva-
aineistoa on erittäin haastavaa ja aina lopputu-
los ei voi olla tarkka. Kaikkien näiden ongelmien 
vuoksi julkaisuajankohtaa jouduttiin siirtämään 
ja se kesäkin meni jossain vaiheessa ohi!

Nyt tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani Suomen 
kalliokiipeilyreitit 2008-kirja on läpäissyt viimeiset 
tarkastukset ja on vihdoin menossa painoon. Al-
lekirjoittaneen lisäksi piirtäjä Pia Sjöroos on teh-
nyt kirjaa intensiivisesti lähes vuoden ajan. Ke-
sällä Pian työt alkoivat asteittain valmistua ja 
työkiireet lisääntyivät taittajalla ja ulkoasusta vas-
taavalla Mina Jokivirralla. Kirja ei olisi valmistu-
nut ilman jäsenseurojen ja useiden yksittäisten 
kiipeilijöiden apua! Suuret kiitokset kaikille kirjan 
tekoon osallistuneille.

Kirja on mainio joululahja ja mukavaa luettavaa 
ensi kesää ja uutta kiipeilykautta odotellessa.  

Talvella treenataan että sitten kesällä olisi haus-
kaa!

Päätoimittaja Jari Koski

KANSI  |  Iia Tuunainen 'Villi sessio' 7A+, Keljo Jyväskylä. Kuva Anssi Laatikainen

SISäLLYS

Julkaisija  Suomen kiipeilyliitto ry., Erätie 3, 00730 HELSINKI,puh. 09-224 32 907. Päätoimittaja: Jari Koski, 040-586 8123, jari.koski@climbing.fi. 

Ulkoasu, taitto: Satu Bredenberg Kuvatoimitus: Mina Jokivirta ja Tomi Nytorp, aineisto@climbing.fi Avustajat: Rami Haakana, Matti A. Jokinen, Sampsa Jyrkynen, Antti Liukkonen, 
Olli-Pekka Manni, Samuli Mansikka, Perttu Ollila, Joonas Sailaranta,Kalle Viira. Paino: Oy Trio-Offset Ab |  Levikki: n. 2200. Aineisto: Artikkelit toimitetaan word-tiedostona Jari Kos-
kelle jari.koski@climbing.fi . älä tee sisennyksiä tai muita asettelumuokkauksia. Erota kappaleet välirivillä. Kuvamateriaali toimitetaan postitse tai e-mailina Mina Jokivirralle aineis-
to@climbing.fi, tai Hirvenkatu 4 b, 04230 Kerava. Liitä mukaan palautusosoite. Käytä vain lasittomia diakehyksiä tai muovisia negataskuja. Vastaanotamme diat, negatiivit, m/v ne-
gatiivit sekä paperikuvat kaiken kokoisina. Kuvien resoluutio oltava 300dpi 10x15 cm koossa eli noin 5 Mt/ kuva. Digikamerakuvat kameran suurimmalla resoluutiolla. Itse skannatut 
kuvat mielellään RGB muodossa. Kuvien tallennusmuoto TIFF, PSD tai JPEG. Liitä mukaan kuvaajan nimi sekä kuvatekstit; paikka, kuvaaja, kiipeilijä(t), reitin nimi ja aste ym. tiedot. 

Kiipeilylehti  nro 1/2009 talvinumero, aineistopäivä 10.1.2009, ilmestyy helmikuussa
Kiipeilylehti  nro 2/2009 kesänumero, aineistopäivä 10.5.2009, ilmestyy kesäkuussa
Kiipeilylehti  nro 3/2009 syysnumero, aineistopäivä 10.9.2009, ilmestyy lokakuussa

Kiipeily-lehti jaetaan maksutta Kiipeilyliiton jäsenseurojen henkilöjäsenille. Muille tilaukset osoitteeseen eva-liisa.aunio@climbing.fi. Vuoden kestotilaus 16 €/vuosi. Irtonumerohin-
ta 6 €. SKIL jäsenseurojen jäsenten osoitteenmuutokset ja muut postitukseen liittyvät asiat hoitavat Kiipeilyliiton jäsenseurat. Ota yhteys omaan seuraasi. Ilmoitusmyynti: Jari Koski, 
jari.koski@climbing.fi. Mediakortti osoitteesta: www.climbing.fi . Toimitus ei vastaa tilaamatta lähetetystä materiaalista, sen palauttamisesta, lehdessä julkaistujen kirjoitusten sisäl-
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tiedotteet

SKIL hallitus 2008
pj. Juha Aho, TURKU, jäsenet Jukka Tervas-
kanto, HELSINKI, Sampsa Jyrkynen, HEL-
SINKI, Otto Lahti, HELSINKI, Jorma Alanen, 
PORI, Antti Mattila, RAUMA, Juha Hentto-
nen, TAMPERE

SKIL JäSENSEURAT 
CLIMBING CLUB ry. PORI
CLUB ALPIN SAVONLINNA ry.
HANGON HYRSKYT ry. KIIPEILYJAOS 
HELSINGIN NMKY ry.
HIGH SPORT VAASA ry.
JYVäSKYLäN KIIPEILYSEURA ry.
KARELIAN KIIPEILIJäT ry. JOENSUU
KIIPEILYSEURA KAKKONEN ry. ESPOO
KIIPEILYSEURA ORANKI ry, HELSINKI
KIIPEILYKERHO VERTIKAALI ry. TAMPERE 
KLONDYKE WALL ry. KERAVA
KOILLISMAAN KIIPEILYSEURA ry. KUUSAMO

skil SUOMEN KIIPEILYLIITTO

kova KOULUTUSVALIOKUNTA  

KUOPION KIIPEILYSEURA ry.
LAHDEN SEUDUN KIIPEILYSEURA KITKA ry.
LOUNAIS-SUOMEN KIIPEILYKERHO KRUXI ry. 
TURKU
OULUN KIIPEILYSEURA 91. ry.
PROJEKTI ry. JYVäSKYLä
ROVANIEMEN VUORISTOKLUBI RVK ry.
SKEY ry. HELSINKI
SLäBI ry. RUOTSINPYHTää
SUOMEN ALPPIKERHO ry. HELSINKI
TAMPEREEN NMKY ry. kiipeilyjaosto
TAPANILAN ERä ry KIIPEILYJAOSTO 
HELSINKI
TEAM PANIC ry, PORVOO
TORNIORAVAT ry. TORNIO
TURUN NMKY ry.
VILLI SESSIO OSUUSKUNTA

Seurojen kotisivujen osoitteet tai muut yhte-
ystiedot SKIL www-sivuilla.
Suomen Kiipeilyliiton postiosoite:
Suomen Kiipeilyliitto ry., 

Erätie 3,
00730 HELSINKI
Toiminnanjohtaja, Kiipeilylehden päätoimit-
taja, KTO -kurssivastaava:
Jari Koski, jari.koski@climbing.fi 
gsm. 040 - 586 8123, puh. 09 - 224 32907
KTO-kurssia koskevat tiedustelut suoraan Ja-
ri Koskelle.
Yleisinfo, Sporttirekisteri sekä materiaalimyyn-
ti: SLU-Lajipalvelutoimisto Eva-Liisa Aunio, 
toimistonhoitaja: eva-liisa.aunio@climbing.fi
puh. 09 - 348 13136 tai 09 - 348 13135 

SEURAAVA KIIPEILYLEHTI
Kiipeilylehden seuraava numero ilmestyy 
helmikuussa 2009, lehden aineistopäivä on 
10.1.2009.

Ajankohtaista infoa ACCESS-asioista eli kalli-
oiden käytön ongelmista ja rajoituksista löy-
tyy SKIL www-sivuilla access-palkin alla.

KTO-KLUBIN JäSENILLE:
Klubin jäsenyys on ilmaista vuoden ajan liit-
tymisestä eli KTO -kurssin moduuli 2:lle osal-
listumisesta.
Tänä aikana saat Kiipeilylehden 3 kertaa vuo-
dessa kotiisi ja voit osallistua SKIL/KTO kou-
luttajapäiville omakustannushintaan.
Vuoden kuluttua jäsenyys loppuu automaatti-
sesti mutta voit jatkaa sitä ottamalla yhteyttä 
SKIL toimistoon. Jäsenmaksu ensimmäisen 
vuoden jälkeen on 20 euroa/vuosi.   

SKIL AVOIMET OHJAAJA- JA KOULUTTAJA-
KURSSIT 
Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos osal-
listujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan 
peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoite-
taan tästä mahdollisimman aikaisin ja pyri-
tään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää.
Tarvittaessa voi myös tilata yksityiskursseja 
esimerkiksi yritykselle ja opistolle.

KEVäT/KESä 2009
31.1.–1.2.  KO 1 Helsinki
7.–8.2.  KKK 2 (jääkiipeily)
14.–15.3.  KTO 1 Helsinki
21.3.  KTO koe Helsinki
28.–29.3. KTO 2 Helsinki
28.–29.3.  KTO 1 Tampere
4.–5.4.  KTO 3 (Korkeaharjoiterataohjaaja-
kurssi) Vihreän Polun rata, Vammala
18.–19.4.  KTO 2 Tampere
25.4.  KTO koe Tampere
25.–26.4.  KO 2 + koe Etelä-Suomi 
16.5.  KTO koe Helsinki
23.–24.5.  KKK III Olhava 

6.6.  KTO koe Tampere
6.–19.7.  KKK IV Dolomiitit 
21.–23.8.  KKK-koe Olhavalla
Päivämääriin voi tulla lisäyksiä ja muutoksia; 
ajankohtaiset kurssi- ja koepäivämäärät il-
moitetaan SKIL kotisivuilla: www.climbing.fi 
> koulutus > kurssi- ja koekalenteri. 

KTO-kurssien hinnat 2009:
− KTO moduuli 1: 145 €
− KTO moduuli 2: 145 € 
− KTO-koe: 90 €
− KTO 3: 175 €

Kaikki ajankohtaiset hinnat löytyvät SKIL  
www-sivuston kurssihinnastosta.

Kurssia tai koetta ei voida järjestää, jos osal-
listujia ei ole tarpeeksi. Jos kurssi joudutaan 
peruuttamaan, niin ilmoittautuneille ilmoite-
taan tästä mahdollisimman aikaisin ja pyri-
tään tarjoamaan korvaavaa päivämäärää. 

Kurssipaikat:
KTO-kurssit Helsinki; Tapanilan Kiipeilykeskuk-
sessa Helsingissä: www.kiipeilykeskus.com

KTO Karkku ja KTO 3-moduulit; Ammatti-
opisto Luovi (entinen Hoikan Opisto) 
www.luovi.fi

KTO Joensuu; Pohjois-karjalan Opisto Niitty-
lahti ja koulutuskallio Vuorivaara

KTO Rovaniemi; liikuntakeskuksessa Rova-
niemellä, talviturvallisuuskurssi TaTu Lapin
liikuntakeskuksessa Rovaniemellä ja Korouo-
massa Posiossa. Lisätietoa www.santasport.
com ja www.climbing.fi
KTO 3, KO sekä KKK kursseille ja KTO-ko-

keeseen ilmoittautuminen tehtävä vähintään 
2 viikkoa ennen tapahtumaa, jonka jälkeen 
ilmoittautuminen on sitova ja osallistumis-
maksu tulee maksaa, vaikkei saapuisi koulu-
tukseen.
Ilmoittautumiset kursseille ja kokesiin teh-
dään seuraaville henkilöille: 
KTO Helsinki, Joensuu ja Jyväskylä sekä 
KTO 3: Jari Koski jari.koski@climbing.fi tai 
040 586 8123 
KTO Rovaniemi ja TaTu: Oula-Matti Peltonen 
oula-matti.peltonen@roiakk.fi 
tai 040 7547613
KTO Tampere ja Luovin ammattiopisto Kar-
kussa: Petri Laukamo petri.laukamo@seik-
kailusepat.com tai 0400 976716
KO: Justus Kelloniemi justus.kelloniemi@
vaasa.fi tai puh. 044 541 9041 
KKK: Tuomo Pesonen tuomo.pesonen@pp2.
inet.fi tai 050 379 4472
KO- ja KKK-kursseille Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut myös: kova@climbing.fi

HUOM!
Jos sinulla on sairauksia jotka voivat vaikut-
taa ohjaajakurssin läpikäymiseen (esimer-
kiksi diabetes, epilepsia, sydänsairaudet) tai 
olet raskaana niin ilmoita tästä kurssin järjes-
täjälle. 
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UUSI OHJAAJATASO: SPORT CLIMBING 
INSTRUCTOR
Skil jättää hakemuksen tänä syksynä UIAA:n 
vuorikiipeilykomissiolle sport climbing inst-
ructor -standardin hyväksymiseksi. Hakemuk-
sessa esitetään, että SKIL:n nykyinen kiipeil-
yohjaajataso (KO) pienin täsmennyksin suo-
raan täyttäisi Sport Climbing Instructor -
standardin. Käytännössä tällöin ei nykyiseen 
KO-koulutukseen eikä KO-kokeeseen isoja 
muutoksia tulisi. Viimeinen vanhanmallinen 
KO-koe järjestetään 12.10.08. Sport Climbing 
Instructor saa ohjata ja opettaa ylä- ja alaköy-
sitoimintaa yhden köyden pituuden reiteillä 
välivarmistusten ollessa pultteja niin sisäsei-
nillä kuin ulkokallioillakin. Jatkossakin Suo-
messa käytettäisiin kiipeilyohjaaja-termiä, 
mutta lisäksi saisi kansainvälisesti yhteen-
sopivan Sport Climbing Instructor -tittelin. 
Sport Climbing Instructor -nimikkeestä olisi 
ohjaajalle hyötyä mm. Kun ollaan menossa 
hakemaan kiipeilyalan töitä ulkomailta. Tilan-
ne olisi vastaava kuin Rock Climbing Instruc-
tor -standardissa – Suomessa käytetään ter-
miä kalliokiipeilykouluttaja KKK ja ulkomailla 
RCI. UIAA on ottanut käyttöön Sport Clim-
bing Instructor -standardin vuonna 2006. 
Standardin, joka määrittää minimitason, lin-
jauksiin on ollut vaikuttamassa Suomesta Ja-
ri Koski ja Jukka Tervaskanto. 

Mikäli SKIL saa Sport Climbing Instruc-
tor -hyväksynnän, niin se oli yksi ensimmäi-
sistä kiipeilyliitoista maailmassa. Nykyiset 
auktorisoidut KO:t saisivat päivityksen yh-
teydessä, auktorisointihan on voimassa 5 
vuotta, Sport Climbing Instructor -tittelin. 
Ensimmäinen luonnos SKIL:n peruskurssijär-
jestelmän kurssien kurssisisällöistä on näh-
tävillä osoitteessa http://www.kiipeilykoulu.fi 
/peruskurssit/peruskurssit.html. Nykyiset si-
sällöt ovat vuodelta 2000 ja niitä ollaan päi-
vittämässä. Yleinen suuntaus on edelleen 
kohti pienempiä ja tarkemmin rajattuja koko-
naisuuksia, moduuleja. Mikäli sisällöistä on 
kommentoitavaa, niin ota yhteyttä KOVA:an 
esim. osoitteella stefan.engstrom@iki.fi tai 
koulutus@climbing.fi. 

KKK/RCI HISTORIAA JA AJANKOHTAISTA 
UIAA:n Vuorikiipeilykomissio hyväksyi 25.3. 
2001 SKIL:n kalliokiipeilykouluttajastandar-
din, KKK, (Rock Climbing Instructor -standar-
di RCI) usean köyden pituuden reiteille. Tason 
hyväksyntä on voimassa aina 5 vuotta kerral-
laan. Uudelleen hyväksyntä kalliokiipeilykou-
luttajastandardille saatiin vuonna 2005. SKIL:
n itsensä noudattama kalliokiipeilykouluttaja-
standardi ylittää monin paikoin selvästi UIAA:
n vaatiman Rock Climbing Instructor -stan-
dardin. Myös pakollisten lähiopetuspäivien 

lukumäärä on suurempi kuin joidenkin mui-
den maiden kiipeilyliitoissa. Alla on listattuna 
kaikki SKIL:n auktorisoimat kalliokiipeilykou-
luttajat (RCI) auktorisointijärjestyksessä. Kai-
killa heillä on auktorisointi edelleen voimassa:

1. Virtanen Marko, 2000
2. Käyhkö Jorma, 2000
3. Pesonen Tuomo, 2002
4. Tervaskanto Jukka, 2004
5. Koski Jari, 2004
6. Tapaninen Teemu, 2004
7. Joensuu Antti, 2005
8. Siivonen Osku, 2006
9. Pulli Kalle, 2006
10. Kärkkäinen Johannes, 2006
11. Jokinen Mikko, 2007
12. Henttonen Jarkko-Juhani, 2007
13. Mustonen Miika, 2007
14. Lehto Jaakko, 2008

KKK-koulutus, kuten muutkin ohjaaja- ja kou-
luttajakoulutukset, menevät moduuleittain 
kurssilaisen oman suunnitelman mukaan. 
Vuoden 2009 aikana tarjotaan koko KKK-kou-
lutuskokonaisuus, jolloin lyhyessä ajassa voi 
halutessaan edetä intensiivisesti. Alustavat 
moduulien ajankohdat löytyvät www-sivuilta. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset tehdään SKIL:n
KKK-tasovastaava Tuomo Pesoselle tuomo.
pesonen@pp2.inet.fi syksyn 2008 aikana. 

SKIL KOULUTTAJAPäIVäT 2008 
SKIL-organisaation kouluttajien kouluttaja-
päivät pidettiin Solvallan Urheiluopistolla 
Nuuksiossa 13.–14.9.08. Aiheina käsittelyissä 
olivat mm. katsaus toukokuussa 2008 Wale-
sissa pidetyn UIAA Mountaineering Comissi-
on Training Standards -seminaarin tuloksiin, 
Sport Climbing Instructor -standardin hake-
miseen liittyvää koulutussisältöjen tarkaste-
lua, peruskurssijärjestelmän moduulien ra-
kenteiden ja sisältöjen tarkastelua, Lsvj-killan 
ja SHORYn kouluttajakoulutusjärjestelmiin 

kiva KILPAILUVALIOKUNTA

Kisakalenteri 08–09 (alustava)
Aikuiset:
Pasila boulder marraskuu 08
Asemaboulder joulukuu 08
Pasila boulder tammikuu 09
Grani boulder helmikuu 09
SM boulder Pasila huhtikuu 09
Lisäksi suunnitteilla köysikiipeilyn SM-kisat 
Joensuussa marraskuussa 09

Junnut:
Tapanilan Erä köysikisat marraskuu 08
Grani boulder tammikuu 09
Hanko boulder Huhtikuu 09
Tapanilan Erä köysikisat toukokuu 09

Lisää kauden 2008–2009 kisajärjestäjiä etsi-
tään. Seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä 
KIVA:aan kauden 2008–2009 osakilpailuista. 
Osakilpailuihin järjestetään liiton puolesta 
tarvittaessa reitintekijät ja tuomarointi, seu-
ran vastuulle jää siis toimitsijoiden, tilojen ja 
tarvikkeiden sekä mahdollisten osakilpailu-
palkintojen hankkiminen.

Kilpailut voivat olla joko vaikeuskilpailuja, 
boulderkilpailuja tai nopeuskilpailuja tai näi-
den yhdistelmiä. Kilpailukausi alkaa syyskuun 
ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraavan 
vuoden huhtikuun viimeisenä päivänä. 

Kisat tuovat seuroille julkisuutta, sitä kautta 
uusia harrastajia ja rahaa, joten kannattaa ak-
tivoitua! Kilpailujen kautta useat lahjakkuu-
det ovat löytäneet myös uuden kipinän har-
rastukseensa.

Lisätietoja: Kilpailuvaliokunta Martin Nugent 
martin.nugent@edu.hel.fi tai kiva@climbing.fi

Kisakutsut, tiedot SM cupin pisteistä ja sijoi-

tutustumista sekä keskustelua KTO-koulu-
tuksessa käytettyistä opetusmenetelmistä. 
 

KKK-kurssilaiset välinerastilla. Kova tähtää yhteen maaliin.



Koonnut Antti Liukkonen

Kausi 2008 on ollut monin tavoin puolin poik-
keuksellinen. Sään puolesta poikkeuksen teki 
poikkeuksellisen pitkä, kuiva ja viileä syksy. 
Kiipeilyllisesti ehkä taasen merkittävin muu-
tos aiempiin vuosiin oli köysikiipeilyn uusi tu-
leminen. Kauden aikana kiivettiin enemmän 
kovia tikkejä, kuin useamman männävuoden 
aikana yhteensä. Ehkä boulderointi harjoitte-
lumuotona on tuottanut tulosta ja tämä tulos 
nähdään nyt kovien nousujen muodossa. 

Keski-Suomi

8A-lähetyspiirin Jyväskylän syksyssä käynnisti 
Jyrki ”Bazbar” Kauko lähettämällä Marvinin, 
8A. Jyrki oli huhun mukaan skipannut Shar-
mamaisesti huonot otteet ja loikannut suo-
raan ”hyvään” n. 1,5cm leveään listaan. Nou-
su on meikäläisen laskujen mukaan kolmas 
tähän Remosen Jussin voimaboulderiin.

Myös velipoika Marko on golfkyynärspääs-
tään huolimatta tasaisen napakassa iskussa 
ja avasi Jyrkin pari vuotta vanhaan Vakiopai-
neeseen, 7C+ oikeakätisen version, joka kan-
taa nimeä Sisäpiiri 8A. Vain pari viikkoa täs-
tä ja veljeskaartin vahva nuori Padawan Ila 
Tuunainen teki uljaan toistonousun vanhaan 
klassikkoon Forteen, joka nykytyylillä on plus-
san verran aiempaa napakampi, eli 8A. Nuo-
rempi veljes (elämänsä valon mukaisesti 
noin 78-kiloinen tehopakkaus) Jyrki otti kol-
mikon syksyn herruuden lähettämällä hur-
jan mieskuntonsa huipuksi vielä vanhan pro-
jektin Keljonkankaalta, Superstylingin alta. 
Greidiä 8A ja suunnistusrastin innoittamana 
nimeksi ristittiin Hamsteri.

Jyväskylän lähitienoolle tuntuu nousevan 
merkittävän hienoja bouldereita tasaista tah-
tia vuodesta riippumatta. Syyskauden merkit-
tävimmiksi ensinousuiksi posset mainitsivat 
Jyväskylän lähitienoille nousseet Däp Syndi-
cate 7C, Tasapaino 7B+ ja Täyspakkaus 7C. 
Esimerkiksi Täyspakkaus on hieno 14 raskaan 
muuvin voimakestävyyspläjäys ja kuvissa-
kin varsin vaikuttava. Keskustan läheisyyteen 
Marko avasi hienon pikkuprobleeman nimel-
tään Varjoneuvosto 7C. Kyseinen reitti löytyy 
myös vimeosta hyvälaatuisena ja hyvin leikat-
tuna tallenteena. Mainittavan arvoinen hel-
pompi linja syntyi Ilan toimesta Laukaaseen. 
Työväenhenkisesti Kansallisongelma 7A+. 

Spotterin onnittelut Keski-Suomen osalta me-
nevät kuitenkin Tomi ”Tohtori” Guttormille ja 
Marjo Siltaojalle, jotka kellistivät yksissä tuu-
min Uniikin 7C Mäyränmutkasta. Tomin koh-
dalla onnittelut uniikin vähäisestä työstöstä 
(reitille ei kuulemma mennyt edes mainitta-

seurat

TREENIVUOROT
SAKEn vakiovuorot Tapanilan kiipeilykeskuk-
sessa tiistaisin jatkuvat lokakuun alusta läh-
tien. Lisäksi SAKEn jäsenet pääsevät sunnun-
taisin Pasilan Boulderkeskus Caveen kiipeile-
mään jäsenhintaan. Katso tarkemmat tiedot 
kerhon nettisivuilta (http://www.suomenalp-
pikerho.fi/skpaikat.html).

SYYSKOKOUS
SAKEn syyskokous 18.11.2008 alppikerhon 
toimistolla Olympiastadionilla. Kokous on 
avoin kaikille alppikerhon jäsenille. Esityslista 
ja kokouksen kellonaika ilmoitetaan lähem-
pänä kokouksen ajankohtaa.

KERHOILLAT
6.10.2008: Kuvia ja reissuraportteja ensinou-
susta Stora Blåmannenilla Pohjois-Norjassa 
sekä 13.11.2008: Himalajalta Lhotsen (8516 m) 
huiputuksesta. Tarkemmat tiedot nettisivuil-
ta www.suomenalppikerho.fi.

spotteri

tuksista ym. löydät Kiipeilyliiton www-sivuil-
ta www.climbing.fi. Palautetta, kysymyksiä ja 
ideoita kilpailutoimintaan voi lähettää sähkö-
postitse osoitteella: kiva@climbing.fi

SKIL TUKI SEURATOIMINNAN KEHITTäMI-
SEEN
SKIL jäsenseurat voivat hakea tukea kiipei-
ly- ja seuratoiminnan aloittamiseen kehittä-
miseen. Tuki voi olla joko työtä ja neuvontaa 
(esim. lähetetään asiantuntija boulderseinää 
suunnittelemaan ja valvomaan rakentamista) 
tai rahallista tukea.

Hakuperusteet:
− ainoastaan SKIL jäsenseurojen haettavaksi
− ensisijaisesti pienien paikkakuntien seuro-
jen tukemiseen ja seuduilla missä ei ole pal-
joa kiipeilytoimintaa

Esimerkkeinä hankkeista:
− kiipeily/boulderseinän suunnittelu ja raken-
taminen
− junnutoiminnan aloittaminen
− kiipeilykilpailun järjestäminen

Hakemuksessa tulee näkyä:
− avustuksen käyttötarkoitus ja mille ajalle 
haetaan
− vastuuhenkilö
− talousarvio
− haettava summa
− seuran ja paikkakunnan olosuhteet kiipeilyn 
kannalta

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoit-
teeseen: 
Jari Koski SKIL ry.
Erätie 3, 00730 HELSINKI
SKIL hallitus päättää avustuksen jakamisesta

access
Vaikka kiipeilykelit tämän vuoden osalta alka-
vat tämän lehden ilmestyessä olla jo lopuil-
laan, tässä vielä yleisiä ohjeita kallioilla liikut-
taessa:
• köysikiiipeilyä aloitellessa otetaan aina en-
sin selvitetään maanomistaja ja kysytään hä-
neltä luvat sekä selvitetään pysäköinti, kul-
ku kalliolle ym. Myös näkö/kuuloetäisyydellä 
asuvilta pitää pyytää lupa, vaikkei olisikaan 
maanomistaja.
• uusissa boulderpaikoissakin kannattaa 
myös aina ottaa ensin yhteys maanomista-
jaan, yleensä tällöin hommat sujuu hyvin ja 
saa kiipeillä. Jos ei ole maanomistajalle mi-
tään ilmoitellut, niin jossain vaiheessa, kun 
porukkaa alkaa kivillä käymään enemmän, ai-
na tulee ongelmia ja siinä vaiheessa saattaa 
olla peli menetetty kiipeilyn suhteen.
• paikallisesta ympäristökeskuksesta saa tietää, 
että onko kalliolla/kivillä suojeltavia kasveja.

nuva NUORISOVALIOKUNTA

Nuorisoasioissa voit ottaa yhteyttä Kalle Pul-
liin kalle.pulli@humak.edu ja Eeva Mäkelään 
eeva.makela@humak.edu
   

• autojen pysäköinti vain niille osoitetuissa 
paikoissa ja lähiasukkaiden kulkemista estä-
mättä. Myös syksyisin ei saa estää työkonei-
den ajoa pelloille.
• yksityistien tilapäinen ja satunnainen käyttö 
on sallittua, paitsi jos virallinen (omatekemä 
pahvinen ei kelpaa) ajokieltomerkki. Oikeaa 
ajokieltoa pitää noudattaa.
• ystävällinen ja kohtelias käytös kiipeilypai-
kan lähiasukkaita ja muita luonnossa liikku-
via kohtaan on itsestäänselvyys.
• ollaan metelöimättä kalliolla ja viedään 
omat roskat pois.
Jokamiehenoikeuksien nojalla luonnossa saa 
toisen maalla liikkua lihasvoimalla aiheutta-
matta vähäistä suurempaa haittaa. Tämä pe-
rustuu rikoslain hallinnanloukkaussäädök-
seen. Maanomistajalle ja lähiasukkaille ei saa 
tuottaa häriötä eikä luonnolle saa aiheuttaa 
vahinkoa. Esimerkiksi pultitukseen tarvitaan 
aina maanomistajan lupa.

Hyvää ja turvallista kiipeilyä!
Terveisin:
Jari Koski, 
Suomen Kiipeilyliitto ry.
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vaa polkua) ja Marjolle, koska hän palautti 
meille yli kolmekymppisille uskon siihen, et-
tä iäkkäämmätkin (siis yli 30-vuotiaat) voivat 
kiivetä vielä ihan pontevasti.

Itsekin pääsin osallistumaan Jyskälän syksyyn 
tekemällä ilmeisesti toistonousun Halsvuo-
ressa Hautasen Eskon mainioon Taivaanran-
nan Maalariin, joka tuntui kallion muuhun 
skaalaan verrattuna hyvinkin 7c:ltä. Hieno 
reitti puolivälin kahvinkeittohyllyä lukuun ot-
tamatta.

Itä-Suomi

Boulderointipuolella suurin osa paineista ka-
sattiin Romppaisen Samin ja Hinkkasen Mi-
kan vankoille harteille. Ja tulostahan syntyi 
mukavasti. Sami aloitti kesän lähettämällä 
Savon sydämessä poikkeuksellisen hienol-
la kattoprobleemalla, joka sai nimen Primiti-
ve 7C+. Kesämmällä ensinousun saivat myös  
mm. hieno hänkkikantti Srub Bull 7B+ ja ko-
ko rahalla undereita hänkillä, eli Luova Hul-
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Marjo Siltaoja, Uniikki 7C.

luus 7B+. Näiden lisäksi tuore isä krimppasi 
ja dynosi itsensä tiukahkosta kaikki irti loikas-
ta Mefisto-klubi 7B, jonka greidi voi olla kyllä 
ainakin videotallenteen nähneenä varsin vai-
keampikin. Syysviileillä dynoputki sai jatkoa 
toisella lennokkaalla leiskauksella nimeltään 
Ipanapa 7B.

Mikan boulderkiertue alkoi alkusyksystä, kun 
kävi ilmeiseksi, että 8b:n köysiprojekti ei tai-
da vielä tänä kesänä alistua. Syyskuun alussa 
tikkaantuivat Sisun Suklaa 7C ja Kauppa-Au-
to 7C Hurissalossa, joiden jälkeen olikin aika 
ensinousujen. Nopeaa tahtia saivat päivän-
valon Natural High 7B+, Viileä Linja 7B+ ja 
Sukukokous 7B+. Hienoja linjoja kaikki ja jäl-
kimmäiset kaksi toistanut Sami kertoikin var-
sinkin Viileän linjan olleen todella viileä. Kuu-
lemma TOP5 reittien listalla kaikista hänen 
kiipeämistään.

Osansa boulderointiin kasatuista odotuksis-
ta alueella kantoi pontevasti Ikosen Paavo 
tekemällä Mika Waltarin 100-vuotisjuhlien 
kunniaksi toistonousun sitä usean vuoden 

ajan odottaneeseen NeferNeferNeferiin 7B+, 
Ihastjärvellä Mikkelin kupeessa (kuva galleri-
assa). 

Köysikiipeilyrintamalla on Savossa ollut myös 
vilskettä. Merkittävin tikki savolaisten listalla 
on lienee Lunnaksen Janin monivuotisen pro-
jektin ensinousu Haukkavuorelta. Reitti on n. 
15m korkea tasaisesti hänkkäävä kantti, jo-
ka pitää sisällään erittäin teknistä ja tasaista 
kiipeilyä. Nimeksi reitilleen tuo Suomen eh-
kä koviten kiipeilevä palomies antoi Kivifetis-
si 8a+. Myös Ristiinan lahja stidun kiipeilylle, 
eli Tatu Autio avasi samaiselle kalliolle pitkä-
aikaisen projektinsa Veri Vetää Itään 8a. Rei-
tin toistanut Rami Haakana vahvisti huhut 
reitin hienoudesta, mutta arveli kruksin ole-
van kerrankin helpompi meille pygmeille.

Takaisin kotikonnuilleen Oulusta kotiutunut 
Paavo Ikonen treenasi itsensä talven aikana 
gradua tehden elämänsä mieskuntoon ja lä-
hetti ensin Niemiselissä vanhan kamppailu-
kumppaninsa Diablon 8a ja teki sen jälkeen 
Kuopiossa, Jynkän kalliolla Lunnaksen Janin 

reittiin Pavarotti 7c+ toistonousun. Projek-
toinnin aikana Paavo tuli hajottaneeksi kruk-
sista krusiaalisen krimpin ja ehdottaakin uu-
deksi greidiksi solidia 8a:ta. Myöhemmin ke-
sällä myös Penttisen Pasi kiipesi kysseisen 
reitin ja arveli greidin olevan hyvinkin 7c+/8a 
skaalalla. Toistojen ohella Pasi ehätti kellistä-
mään boulderikkaan projektinsa Kerimäeltä. 
Kolme napakkaa kruksia sisältävä reitti sai ni-
men Vares ja greidiä napakan 7c.

Turunvuoren tapahtumista merkittävin oli 
Huhtikorven Kuutin toistonousu viikonloppu-
vapailla Autio-Suihkoseen, 8a. Lisäksi Kuutti 
ja Sailarannan Joonas onsightasivat Tapanila 
Efektin, 7b. Autio-Suihkonen sai myöhemmin 
kesällä toistot myös Haakanan Ramin ja al-
lekirjoittaneen toimesta. Kuutti kävi kalliolla 
myös uudemman kerran ihan onsight -kiertu-

Jani Hautala, Voodoo (7a) Geta Åland
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Marjo Siltaoja, Uniikki 7C.
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eella ja tikkasi samana päivänä Wot Gorillan? 
6c, Tohtori Gaussin käyrän 7c ja Karelia Ex-
pressin 7b+. Eli viikonloppuvapaita voi viettää 
noin urheilun merkeissäkin.

Koonnut Perttu Ollila 

Turun seutu 

Jouni Rantanen on ollut kesän aikana kovas-
sa iskussa sekä ensinousujen, että toistojen 
osalla. Jo kesäkuussa ensinousun saivat uu-
della kalliolla Sauvossa Pihkatappi 7b/+ ja 
Rajanumero 8a+. Tästä kuukausi eteenpäin 
ja Jouni koki Härmälän rotkolla hetkellisen 
Selibaatti 8a -kokemuksen. Kruksin fooru-
milla seuratoverit arvelivatkin, ettei selibaat-
tiin välttämäti nuoremmilla haubereilla pys-
tykään. Selibaatin lisäksi myös Olli-Petterin 
Onni 7c+ sai toistonousun. OPM itse on juh-
linut Nummessa Tornadolla 7c, Hemohes va-
riaatiolla 7c+/8a ja Sulttaanilla 8a sekä Tei-
jon Haukkamäellä reitillä Baba Baba Gur Gur 
(8a+).

Turun lentokentän metsän bouldereille Ol-
li on tehnyt Red Octoberille 7C, version Left 
October 7C+, jossa boulderoidaan ensin edel-
tä mainittu ja tehdään vielä pari vaikeampaa 
muuvia siihen päälle. Matti Joensuu on on-
nistunut toistamaan Left Octoberin, samoin 
kuin Turun Pallivahan vaikean traversen Bal-
lwax 7C vuodelta 2001.

Etelä-Suomi

Hirveään mieskuntoon itsensä piiskannut 
vanhan liiton kiipeilijä Lasse Lind otti ke-
sän alussa ilmeisesti tavoitteekseen selättää 
Nummesta kaikki greidit. Tuloskunto on ol-
lutkin varsin vakuuttava ja alla tikkilistaa ke-
sältä 2008.

Estrella 8b, Nummi
El Toro 8b, Klöverberget
El Toro 8a+, Klöverberget
Sulttaani 8a+, Nummi
Buu Klubben 8a/+, Siuntio

Kahdeksas vaikeusaste onkin ollut kansalli-
sille kiipeilijäuroksillemme kesän aikana kuin 
leivän syöntiä ja alla onkin listaa mittavasta 
listasta, jota kehä kolmosen ympäristössä on 
kesän aikana saatu tikattua:

Buu Glubben 8a, Sauli Kiema, Anton Johans-
son, Jarkko Linkosuonio ja Anthony Gullsten
Vacuum 8a, Anthony Gullsten

Sheriffi 8a, Sauli Kiema, Anssi Venho ja Pa-
si Sjöman
Nummisuutari 8a, Marko ”Magis” Wallin, Ra-
mi Haakana
Chuck Norris 7c+/8a, Adrian Pollard, Valtte-
ri Rintamäki

Sateinen syksy on hieman hillinnyt pahinta 
boulderkuumetta, mutta ainakin Sami Saxell 
ja Jarmo Annunen ovat taltuttaneet Zion Trai-
nin 8A Nurmijärvellä.

Koonnut Anssi Laatikainen

Vaasa

Vaasan kausi 2008 on ollut aiempia huomat-
tavasti hiljaisempi. Uusia reittejä on syntynyt 
huomattavasti aiempaa hitaammalla tahdil-
la, vaikka potentiaalisia kiviä on ollut tiedos-
sa enemmän kuin vähäisen omistushaluisten 
kotien tarpeisiin. Länsirintaman huonot uu-
tiset ovat selitettävissä kuitenkin selkeillä te-

Pontus Gädda, 
Stoned Monkey 

7b Sienimetsä 
Vaasa.
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Nalle Isomaa, Flow (7b) Sundom Lorien-sektori Vaasa.
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kosyillä. Selkeästi reitinavaushommiin fiksoi-
tuneiden kiipeilyaddiktien määrä on alittanut 
ns. kriittisen massan. 

Vaasaa on jo pitkään vaivannut aktiivisten 
reittienrassaajien joukkopako ja uuden suku-
polven sisäänajon selkeä puuttuminen. Muu-
tamia poikkeuksia lukuunottamatta Vaasan 
sammalpipot ovat olleet opiskelijoita muilta 
paikkakunnilta, mikä aiheuttaa usein pikai-
sen pakoreaktion todistuksen läpsähdettyä 
kirjahyllyyn. Vaasan uhkana onkin siis muut-
tuminen eräänlaiseksi no mans land:iksi, jon-
ne vierailevat tähdet tulevat tekemään reittejä 
pidempien matkojen takaa. Tänä kesänä kui-
tenkin on paikalla ollut vielä pöhinää ja sam-
malet eivät ole saaneet levätä laakereillaan. 

Paikalliset jermut ovat toistelleet ahkerana 
muutamia alueen klassikoita Anssi 1.0 (se 
heikompi ja vanhempi, mutta mielestäni ko-
meampi versio) toisti mm. Sami Haapakos-
ken  avaaman ja ilmeisesti vain Anssi 2.0:n 
(Team Hobbits & Maajoukkue) toistaman 
Darth Kukkis 7C reitin. Eräitä kesän kulttuu-
ritekoja oli ehdottomasti sienimetsän rene-
sanssi. Sienimetsä oli eräs Vaasan ehdotto-
masti parhaimmista alueista vuonna 2000 
–Suomen kesyrottayhdistyksen tehoiskujen 
kulta-aikaan. Niinpä olikin shokki huomata 
kuinka se oli kasvanut umpeen USEAN SEN-
TIN paksuisen sammalkerroksen alle. Paris-
sa hassussa vuodessa. Stoned Monkey:kin 
7B sai taas yhden toistonousun Sami Saxel-
lin pasauttaessa sille -spottaajiakin jännittä-
neen, toiston. Reittien umpeenkasvaminen 
onkin ongelma josta vain ympäristölautakun-
nat kautta maailman osaavat iloita. Menkää 
ihmiset ihmeessä käymään vaikka juuri siellä 
sienimetsässä jos tänne tulette käymään –tä-
mänkesäisten vierailujen jäljiltä sub-7-reittien 
lukumäärä, siellä on topon epäselvyydestä 
johtuen kaksinkertaistunut, joten laadukasta 
kiivettävää riittää yhdeksi illaksi myös hiukan 
kokemattomallekin patjapommittajalle.

Mainitsemisen arvoinen vierailevan tähden 
suorittama uroteko on Oulun superprojektoi-
jan -Jani Lehtolan, toisto Anssi 2.0 Hitman:
in 8A assikseen. Sami Haapakoski on myös 
saanut lyhyellä syksyisellä gradunviimeistely-
vierailullaan aikaiseksi (jälleen kerran) Silver 
Surferkivelle reitin nimeltä Kippari Kallen Pa-
luu n. 7C. Kelithän eivät tänä kesänä ja syk-
synä ole olleet kovinkaan kummoiset – sade-
määrät ovat ehkä olleet normaalin rajoissa, 
mutta osuneet ärsyttävästi aina viikonlopuille 
yms. lomajaksoille. Toivotaan että syksyn kit-
kakelit tuovat muutosta Vaasankin reittituo-
tantoindeksin rajuakin rajumpaan sukelluk-
seen. Ainakaan kohteiden lukumäärästä sen 
ei pitäisi jäädä kiinni.

Pohjois-Suomi

Oulun boulderoinnin kärkiosaaja päätti ski-
pata tänä vuonna varsinaisen kiipeilyn koko-
naan ja keskittyi kauden -08 aikana vain sen 
harjoitteluun, eli boulderointiin. Toki har-
joittelutulokset olivat vaikuttavia jo kevääl-
lä, mutta syksyllä projektointiin keskittymi-
nen tuotti tulosta ja No Man´s Land sai 8A+ 
-arvoisen nousun istualtaan toppiin saakka. 
Noin 20 asteisella hänkillä kulkeva halkeama-
boulderi otti kaiken kaikkiaan ~25–30 päivää 
työstöä. Halkeamaluonteesta johtuen useat 
deadpontit reitillä ovat varsin tarkkoja ja kaik-
ki 8 muuvia ovatkin varsin napakoita. Reitti 
pitää sisällään myös kryptisen ”high huukin”, 
josta eräskin kohtuullisella itseluottamuksel-
la ja voimatasolla varustettu lajin harrastaja-
kin totesi ”en ole varma kykenenkö tekemään 
sitä muuvia koskaan”. 

Lofoottien retkeltä paluumatkallaan Etelä-
Suomeen ollut Anton Johansson oli tehnyt pi-
kaisen toistonousun Ladamies assikseen 8A+, 
mutta reitti oli ilmeisesti sopinut herralle hy-
vin, sillä tuntuma reitistä oli ollut lähempänä 
8A:ta. Jäähdyttelyksi Anton oli krimppaillut 
vielä Sabamiestäkin 7C+:san verran. 

Jani teki myös projektoinnin lomassa myös 
Rovaniemellä sijaitsevaan Saarisen Riston 
Nambla 8A -reittiin sen ensimmäisen tois-
tonousun. Samaisella reissulla mukana ol-
lut stidulaistunut Sami Haapakoski oli fluns-
sassa lähettänyt Linnuntien 7C+/8A muuvien 
testaamisen jälkeen eka yrkällä. 

Nallen kevät/kesä

Nallen kesä alkoi Sipoon ison kiven viimeisen 
projektin kellistämisellä, kysseisen greidin ni-
meksi tuli Feel Good Inc. ja vaikeutta napakka 
8A+. Projektin selvittäminen toimikin hyvä-
nä viimeistelyharjoituksena Amerikanmante-
reen retkelle. Retken päätarkoitus oli osallis-
tua Vailissa järjestettyyn Maailmancupin osa-
kilpailuun. Osakilpailu ei ehkä mennyt ihan 
suunnitelmien mukaan, mutta parin päivän 
boulderointi RMNP:ssä ja Mount Evansilla 
sujuivatkin jo huomattavasti paremmin. Tik-
kilista retkeltä alla:

RMNP:
Veritas 8A 
Stinkbug 7C+ 
Both sides of the spectrum 8A+

Mount Evans: 
Clear blue sky 8A+, 2.go 
Mental masturbation 8A+  2.go 
No more greener grass 8A+,  FLASH 
Super guy 8A,  2.go 
Silverback 8A
Ode To The Modern Man 8B+

Nallella oli visiona kapuilla Mount Evansin 
ison kiven reitit laidasta toiseen päivän aika-
na, mutta nahkat tulivat hiukan liian kipeäk-

Nalle Hukkataival, 
Clear Blue Sky, V12/8A+ 
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si, joten Ode piti säästää toiselle päivälle (jol-
loin se menikin sitten eka yrkällä).

Varsinainen paukku oli kuitenkin Nallen ke-
säretki Rocklandseille, Etelä-Afrikkaan. Nal-
le paukutteli kuukauden aikana maailman-
luokan listan reittejä ja sai kansainvälisesti-
kin huomiota, kun Chuck Freyberg -niminen 
videotallennemiekkonen tallensi retken par-
haan annin videolle, joka tulee kantamaan ni-
meä ”PURE”. Nopealla laskutoimituksella it-
se ynnäilin seuraavanlaisen listan:
Amandla 8B+/C
Moiste Maisie 8B+
Sky 8B+
Madiba 8B+ (yhdessä sessiossa)

Lisukkeeksi 6X 8B, 9 X 8A+ (1 flash ja 1 ensi-
nousu), 8 X 8A (3 flashiä). Quite nice month 
in the office. Daniel Woodsin avaamaa Sky:
tä ei Nallen mukaan ole hypetetty turhaan. 
Reitti on kuulemma aivan fantastisen hieno. 
Kolme äärimmäisen tiukkaa ja hienoa dynaa-
mista vetoa kohtuullisen napakoilla otteilla. 
Haastattelijan ominaisuudessa pääsin tie-
dustelemaan myös vanhan morson, eli Ni-
colen Fredin avaaman Amandlan vaikeutta. 
Tämä vankkavartinen vanha possehan on 
greidannut kyseisen reitin kruksimuuvin vai-
keimmaksi jonka on omakätisesti suoritta-
nut. Nalle kuvasi reittiä varsin vallattoman 
vaikeaksi ja erittäin keliriippuvaiseksi. Reitti 
on todella jyrkkä ja kruksidyno swingeineen 
tehdään ”Pimeän” pienestä listasta (suomek-
si: tulitikunpaksuisesta, jossa ei ole paikkaa 
edes kaikille sormille!?). Hyppy suuntautuu 
slouppaavaan slottiin, jonka jälkeen ei tarvit-
sekaan muuta kuin kauhoa lopun n. 8A boul-
deri kuumottavan manttelin kanssa toppiin.

Syksyn aluksi Nalle ehti sateiden välissä hie-

man kiipeämään myös Suomessa ja avaa-
maan Vihtiin Optical Illusionin 8a. Toinen ai-
nakin päälle hieman kovempi suorite oli Hot-
tentotin 8A+ kiipeäminen kallion päälle asti. 
Muistan jonkun spekuloineen muutama vuo-
si sitten kun Peter Bosma avasi 8c+ -vaikeus-
asteisen reitin, että onnistuisihan sama Myl-
liksessäkin kun löisi Hottentotin silloisen to-
pin päälle kaksi pulttia ja kiipeäisi päälle asti. 
Ei sitten onnistunut. Koko linja kantaa nimeä 
1up ja greidi on edelleen 8A+. Vahva suosi-
tus on ilmeisimminkin, että topista ei kanna-
ta pannuttaa (8m korkea ja kivikkorinne alla). 
Nalle täydensi Mylliskokemuksensa tekemäl-
lä spotterin laskuopin mukaan ensimmäisen 
toistonousun Anton Johanssonin jo useampi 
vuosi sitten avaamaan Koopa 8A/+ dynoon. 
Reittiin oli löytynyt ”väliote”, joka oli loikkaa 
hieman helpottanut, mutta toistonousijan 
mukaan kyseessä on kuitenkin yksi Suomen 
vaikeimmista, ellei jopa vaikein dyno.

Syksyn perinteinen retki Sveitsiin sujui myös 
varsin mainiosti. PURE-leffan kuvausten lo-
massa/ aikana scorecardiin merkattiin seu-
raavanlaiset pistemerkinnät:

New Base Line 8B+/C
One summer in paradise 8B  
nameless? 8A 
Business time 8A+ FA  
Access problem 8A+ (8B?) FA  
Transformer 8A 
Voigas 8A 
Tintenfisch alarm 8A+ 
Chickenhead 8A 
The arete 8A+

Kysymys kuuluukin: Miten vaikeita ovat esi-
merkiksi Living the Dream ja vaikkapa Feel 
good inc, jos kyseisten reittien työstöön on 

aikaa kulunut päivätolkulla ja reissussa Her-
ra ja Hidalgo kiipeää 8A+:saa flässinä ja 8B+.
saa sessiossa??

Poikamme Maailmalla

Kesäsesongin aikana useampikin kokoel-
ma suomalaisia posseja on liikkunut ympäri 
maailmaa. Nuoret tykit Anthony Gullsten ja 
Jarkko Linkosuonio lunastivat heille asetettu-
ja odotuksia ja molemmat kränkkäsivät Etelä-
Euroopan retkillään varsin vakuuttavat tikki-
listat. Anthonyn retki suuntautui Espanjaan, 
jossa hän kiipesi ainakin kaksi 8a:ta ja yhden 
7c:n flashin. Jarkko pistäytyi Espanjassa sekä 
Ranskassa ja tuliaisina matkasta kertyi useita 
klassikkoja:
Carte Blanche 8a, Ceüse 
Bourinator 8a, Ceüse 
Argo 8a, Rodellar
City No 8a, Rodellar
Via Viciosa 7c+, Rodellar
Tragaldabas 7c+, Rodellar
Vagabond d’Occident 7c (onsight), Ceüse 
Meme Pas Mal 7c (onsight), Orpierre

Myös Old School -osasto on esiintynyt eduk-
seen ulkomailla, kun esimerkiksi Martin Nu-
gent lähetti Shweisserwal -reissullaan ainakin 
yhden 8a-vaikeusasteisen köysireitin. 

Lofoottien bouldertarjontaan kävivät tutus-
tumassa ainakin oululaiset ja jyväskyläläiset 
retkikunnat. Lievähköstä golfkyynärspäästä 
kärsivä Marko Kauko avasi retken aikana var-
sin timakan näköisen reitin nimeltään Micha-
el Knight, 8A+ (video youtubessa). Greidi on 
kirjoittajan spekulaatiota, sillä Marko kiipesi 
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Nalle Hukkataival, New Base Line 8B+, Averstal, Sveitsi. 

Sami Saxell, Piss-easy 7c+, Vaxlax Vaasa.
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neitokainen on nähty Norjan puolella myös 
johtokiipeilyn merkeissä. Nopea kahden päi-
vän työstely toi tulosta ja ehkä kesän merkit-
tävimmän tyttönousun Franzefoss Brukk 7c -
nimiseen reittiin Lökenhavnan kalliolla Oslon 
kupeessa.

Myös teknopuuhailu alkaa nostamaan pää-
tään Suomessa hissun kissun. The Nosen 
verran tikkilistaa ovat kasvattaneet ainakin 
Juha Kauppila ja pariskunta Enni Bertling/ 
Pauli Salminen. Pariskunta on maailmanym-
päryskiipeilymatkalla ja heidän edesottamuk-
siaan voi seurata mainiossa blogissa osoit-
teessa http://bertling.fi/ennijapauli/. Merkit-
tävin teknoilusaavutus kuitenkin lienee Jarkko 
henttosen & Brosin ensinousu Blåmannenil-
le. Aikaa reitin kiipeäminen otti pojilta 3 päi-
vää ja kaksi yötä ja greidin voi tiivistää herra 
Henttosen sanoihin: ” Melkein harmittaa että 
homma on ohi, mutta ei kuitenkaan, koska on 
vaan todella siunattu fiilis. Paras kiipeilyni kos-
kaan.”

Kolme Kovaa

8b/+
Etelä-Suomen kesän 2008 merkittävin kii-
peilysuoritus on Martin Nugentin ensinou-
su pari–kolme vuotta vanhaan projektiinsa 
Grottabergetillä. Kyseinen kalliohan on ehkä 
Suomen jyrkin köysikiipeilykallio 45 asteen 
profiilillaan. Kalliolla on lupa kiivetä, mut-
ta maanomistajat toivovat mahdollisimman 
matalaa profiilia. Mikäli kuitenkin olet kyke-
nevä kiipeämään 8a+:saa napakampia reitte-
jä voi esimerkiksi Martin varmaan lähteä gui-
doksi.

Martin löysi projektin kesällä 2006 ja pultta-
si sen samoin tein. Muuvit löytyivätkin suh-
teellisen nopeasti, mutta samalla kävi ilmei-
seksi, että reitti tulee vaatimaan reiluhkosti 
omistautumista osakseen. Projekti hautuikin 
syksyn 2006 ja kiipeilykauden 2007 Martinin 
mielessä, mutta tänä keväänä syntyi päätös 

spotteri

samaisellä kivellä myös Knight Riderin 7C+ 
ja samaisen reitin oikeakätisen version 8A+. 
Michaelissa on kuitenkin vaikeammat muu-
vit… Myös klassikko Tare Baby 7C+ sai nou-
suja ainakin Kaukon Jykän, Lehtolan Janin ja 
Saarisen Riston toimesta. Lehtolan Jani oli lä-
hettänyt myös Knight Riderin ”helpon” 7C+ 

version ja päättänyt antaa yleisölle koko ra-
halla vastinetta tiputtautumalla oikeakätisen 
version toppikahvasta pois ”Not even close, 
but cigar”. Myös Anna-Liisa ”Ansku” Sihvo-
nen piti ansiokkaasti kauniimman sukupuo-
len puolia esillä lähettäessään Jykän ensinou-
seman upean Slartibarfastin 7B+. Samainen 

Antti Mankinen, Slartibartfastilla 7B+, Lofootit.
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spotteri

reitin kiipeämisestä maksoi mitä maksoi. 

Reitti vaati kaiken kaikkiaan kymmenkunta te-
hokasta työstökertaa viimein avautuakseen. 
Reitin brutaali luonne (45 astetta, 35 vaikeaa 
muuvia ilman kunnon lepoja) antoi mahdol-
lisuuden ottaa vain 3–4 tehokasta liidiyrkkää 
per työstökerta. Toisaalta juuri tuo reitin ta-
saisen napakka luonne toimii hyvänä simu-
laattorina kunnon kohottamista silmällä pi-
täen. Ratkaisevan kuntopiikin herra piikkasi 
itseensä kolmen viikon perheretkellä Itäval-
taan, jonka jälkeen voimakestävyystasot oli-
vat tarpeeksi korkealla reitin lähettämiseen. 

Koska itsellä ei ole hirveästi kokemusta yli 8b:
n köysireiteistä halusin hieman selvennys-
tä miten vaikeista muuveista on kyse, josko 
reitin pilkkoisi bouldereiksi. ”Arvioiminen on 
toki vaikeaa, mutta jos vertaa esim. Larun ki-
ven reitteihin, niin voisi ajatella, että siinä on 
useampia 7A+/ 7B bouldereita tosi huonoilla 
levoilla ja loppuun sijoittuva kruksi on ehkä 
pikkuisen napakampi”, oli vastaus. 

Tulevaisuudessa Martin aikookin keskittyä 
vaikeiden reittien projektointiin. Mielessä on 
esimerkiksi Buu Klubbenin suora alku ja BK:
n linkkaaminen tähän uuteen reittiin. Myös 
Syncro on hieman pyöriskellyt herran mieles-
sä, joten toivotaan herrojen Lind & Nugent 
saavan aikaan tervehenkistä kilpailua kyssei-
sen reitin toistonoususta. Tuosta joukosta en 
laskisi pois myöskään nuorta Padawania ni-
meltään Huhtikorpi. Spotteri lupaa pullakah-
vit kilvan voittajalle.

Perttu Ollila, Trad Master 8a(?).
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Tradipuolella kauden merkittävin suorite lie-
nee Perttu Ollilan vapauttama Trad Master. 
Reitin 10-vuotta sitten teknonnut Mikko Sö-
derlund onkin kuvannut reittiä sanoin ”Suo-
men uniikein tradi”.

Reitissä on kolme kiehtovaa osaa: jyrkkä di-
hedraali, kattodihedraali ja exit chimney. Pert-
tu työsteli kutakin osaa Veskellarissa päivän 
ja reitin vapaa ensinousu syntyi neljäntenä 
päivänä heti ensimmäisellä yrkällä. Muuvi-
valikoima pitää sisällään leipäkkäystä, stem-
maamista, yhden notkeustemppu, koko ke-
hon nirhaamista, sormi- ja käsijammeja. Ei 
mitään erottuvia hokkus pokkus -muuveja, 
vaan tasaista rääkkiä. Reitti on ilmava, mutta 
onnistuessaan kiipeily on aika ahdasta. Se on 
myös jalkoja koettelevaa, joten Pertulla oli-
kin ensimmäisenä ränkkäyspäivänä pohkeet 
krampissa. Reitti on kustavilainen nallekarhu 
eli todella hyvin varmistettavissa. Tosin en-
sinousun aikana oli kiila pudonnut pois exit 
chimneyn juurelta yleisön kauhistukseksi. Kii-

peilijä ei ollut itse huomannut koko asiaa, ei-
kä kukaan uskaltanut myöskään sitä ilmoittaa 
liidin ollessa vielä kesken. Kysymykseen reitin 
hienoudesta on vastaus selkeä ”Hienoin - Ra-
kastan sitä”. Vaikeusaste jää arvailun varaan, 
mutta koska reitti on ilmeisimminkin vaikein 
Pertun tähän mennessä kiipeämä, voi aina 
spekuloida kahdeksannesta vaikeusasteesta 
ja Suomen vaikeimman tradin tittelistä. Tois-
tonousija reitin siis greidatkoot.

Buu Klubben 8a, flash

Boulder EM-kisoja varten itsensä huippukun-
toon piiskannut Tomi Nytorp käväisi tsekkaa-
massa Jarkko Linkosuonion kanssa  Grotta-
bergetin reittitarjontaa. Buu Klubbenin 8a 
yrittäminen onsight-tyylillä oli ollut mieles-
sä jonkin aikaa, mutta kiipeilykaverin nuo-
ruuden into oli siirtänyt suunnitelman flash-
osastoon. Jarkon työsteltyä muuvit ja betat 
kuntoon olikin Tomilla helppo työ kruisailla 
ja fiilistellä reitti flässinä. Reitti on kuulemma 
erittäin hieno. Alun kohtuullisen teknisten 
muuvien jälkeen seuraa suomalaisittain erit-
täin jyrkkää ja voimallistakin kiipeilyä pysty-
krimpeillä seuraavan vajaan kymmenen met-
rin matkalle. Loppuun vielä pitkä dynaaminen 
veto sloupperille ja lopun kruisailu ankkurille. 
Pahoittelen, jos joltain meni onsight piloille 
tämän betan jälkeen. 
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Martin Nugent työstämässä Kära Dagbok 
-reittiä syyskuussa 2006. 
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kaupan päälle vielä mukavan kuumottavan 
korkuinenkin. Toivotaan maajoukkueelle on-
nea ja menestystä sekä EM-kisoihin, että sen 
jälkeiselle Fontsun retkelle.

27crags.com

Kun valitaan Suomessa kauden -08 kiipeily-
toiminnan kehittämiseen liittynyttä tekoa/ 
toimintoa, on yksi varteenotettavimpia eh-
dokkaita www.27crags.com. Idea sivustoon 
on lähtöisin Markus Bengtsiltä, mutta jo si-
vuston kasausvaiheessa sen tekemiseen on 
osallistunut suuri määrä kiipeilyn harrastajia 
sekä Suomesta, että ulkomailta. 

Sivuston vaatimaton tavoite on listata kaikki 
maailman kiipeilykalliot topoineen!? Kuulos-
taako kauniilta ajatukselta, kuin Neuvosto-
liitto? Ehkä tavoite on hieman optimistinen, 
mutta toisaalta jo hyvällä alulla. Pohjatyö on 
tehty erittäin hyvin ja ammattitaitoisesti. Si-
vusto pitää jo nyt sisällään tietoa ja topoja 
paikoista, joista ei aiemmin juurikaan infoa 
ole ollut. Palvelu kattaa jo nyt tiedot yli sadas-
ta kiipeilypaikasta ja joukossa on muun mu-
assa kattavasti tietoa Ahvenanmaalta ja Lo-
footeilta ja jopa Sveitsistä.

Toiminnot ovat tarpeeksi yksinkertaisia, jot-
ta meikäläisenkaltainenkin ”ei ihan niin hyvä 
näppisliidaaja” voi palvelua käyttää toisen kä-
den etusormi nenässä ja toinen näppäimiä 
ujosti tapaillen. Ideana on, että kuka tahan-
sa palveluun rekisteröitynyt toppahousu voi 
merkata sivustolle joko kallion tahi boulde-
rin paikan ja lisäksi tehdä sinne topon erit-
täin yksinkertaisesti lataamalla sinne kuvan. 
Reitit merkataan kuvaan merkkaamalla sii-
hen muutama piste, joiden kautta reitti kul-
kee, ja kone piirtää loput. Kiipeilyliiton suosi-
tuksesta topojen liitteeksi tehdään sivustolle 
erillinen access-osio, johon pyritään avaa-
maan kunkin alueen mahdolliset access-on-
gelmat, jotta muutkin osaisivat käyttäytyä 
sopivasti. Bonuksena palvelussa on hyvin toi-
miva valokuvien selaustoiminto sekä mah-
dollisuus vuorovaikutteisuuteen arvioimalla 
sekä eri kiipeilyalueita, sekä reittejä.

Ideana mahtava ja toivon, että kiipeilyn har-
rastajat löytäisivät palvelun sekä Suomessa, 
että sen rajojen ulkopuolella. 

Press-stop!

Eerika Pawli teki 13.10. ensimmäisenä nai-
sena nousun Falkbergetin kovimpaan reittiin  
Matador, 8a. Eerika oli jo ennestään ainoa 
suomalainen naiskiipeilijä, joka on kiivennyt 
8a-reitin. Jo vuonna 2001 hän kiipesi Martin 
Nugentin klassikon Vacuum, 8a.
Kiipeilylehti onnittelee!

Jonkinlaista kestävyyspohjaa Tomi kävi teke-
mässä Minan kanssa Norjan retkellä, jossa 
tuo Keravan kärppä kiipesi 20 päivän aikana 
18 päivää putkeen ja visitoi 19 eri kalliolla. 
Retkeen mahtui myös kiipeilyäkin kohtuulli-
sesti, eli 104 reittiä. Toki osa reiteistä oli hel-
pohkoa trädiä, mutta mukaan oli mahtunut 
myös mukava läjä norjalaista sporttia skaalal-
la 8- -8+ (7b+-7c).

Bouldersuoritteista mainittavin on  Feel Good 
inc. -reitin toistonousu. Palaan edelleen jo 
Nalle-osiossa käymääni mietintään suoma-
laisesta greidauksesta. Tomin mielestä reit-
ti tuntui 8A+ greidiinsä nähden varsin napa-
kahkolle, sillä se oli vaatinut enemmän työs-
töä, kuin mikään boulder tähän mennessä. 
Toistonousun jälkeen olikin kuultu hiljainen 
mietintä ”Jos tämä on 8A+, niin haluaisin kyl-
lä nähdä millainen on 8B+”. Joka tapauksessa 
kyseessä on yksi Suomen bouldervalioita, jo-
ka pitää sisällään vähän kaikkea, poverimuu-
veja, balanssimuuveja, slouppilistoja ja on 

Jukka Törmä ”Tero” (7a) Vaxlax Vaasa.
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Vasemmalla kokovaljaat, joissa asento ei ole rento. Oikealla valjaat ja rintalenkki, paras yhdistelmä vuoristokiipeilyyn.

Kestävätkö nykyiset köydet putoamisen? 
Schubert kertoo, että Saksan ja Itävallan 

alppiyhdistysten tilastoissa on vuosilta 1970 
–2000 kaikkiaan vain 11 yksinkertaisen köy-
den katkeamista putoamisen seurauksena, 
joista kaikki paitsi yksi olivat johtaneet kuole-
maan. Kaikissa tapauksissa köysi oli kulkenut 
terävän kallioreunan yli ja siis hankautunut 
poikki. Sen sijaan käytettäessä kahta ’puo-
liköyttä’ ei Alpeilla tunneta tähän mennes-
sä yhtään tapausta, jossa molemmat olisivat 
katkenneet.

Tiedetään tapauksia, joissa köysi on katken-
nut abseilauksessa. Miten se voi olla mah-
dollista? Ensimmäinen sellainen sattui 1988 
köysistön laskeutuessa Predigtstuhlilta Bot-
zong-kamiinia alas köyden avulla. Pudon-
nut loukkaantui erittäin vaikeasti eikä pys-
tynyt kertomaan mitä oikein oli tapahtunut. 
Schubert Saksan alppiyhdistyksen turvalli-
suusvastaavana joutui selvittämään mystistä 

Koonnut Matti A. Jokinen  Kuvat kirjasta ‘Sicherheit und Risiko in Fels und Eis I´ 

onnettomuutta. Köyden osilla tehtiin pudo-
tuskokeita, ja ne kestivät ainakin yhden nor-
mipudotuksen eli kymmenkertaisen määrän 
köydellä laskeutumisessa aiheutuvaan rasi-
tukseen nähden. Köysi lähetettiin tutkittavak-
si Stuttgartin yliopistoon, mutta ongelma ei 
selvinnyt. Lopuksi käännyttin Baijerin rikos-
tutkimuskeskuksen puoleen. Arvoitus ratke-
si vasta kun katkeamiskohdasta löytyi analyy-
sissä merkkejä rikkihapon vaikutuksesta. Eli 
köyttä oli säilytetty tai kuljetettu auton akun 
läheisyydessä. Myöhemmin sattuneissa vas-
taavissa tapauksissa syyksi osoittautui myös 
happo. Se ei jätä kovin selviä merkkejä köy-
teen ja jää siten huomaamatta, mutta heiken-
tää sen kestävyyden. 

Miten köydet vanhenevat ja koska ne pitäisi 
vaihtaa uusiin? Asiaa on tutkittu tarkoituk-
seen tehdyillä koneilla ja todettu, että 5000 
m korkeusmetrin kiipeilyn ja abseilauksen jäl-
keen köysi kestää 50% alkuperäisestä lujuu-

desta. Käyttämättömänäkin köysi heikkenee 
erityisesti ultraviolettivalon ja lämmön vaiku-
tuksesta. Itse säilytän vuoristoon tarkoitetut 
köytemme kylmäkellarin pimeydessä ja +4º C 
lämmössä. Viidessä vuodessa ei niissä juuri-
kaan huomaa muita muutoksia kuin kiipeilyn 
aiheuttamia jälkiä. Köydethän ovat korkein-
taan kuukauden päivänvalossa vuosittain.

Miten vuoristossa köydet pitäisi kiinnittää kii-
peilijään? Me teimme köyden päähän kaksin-
kertaisen paalusolmun ja kiristimme lenkin 
rintamme ympärille. Jenkeistä kerrotaan, että 
heillä oli vielä 1950-luvulla tapana kiinnittää 
köysi vatsansa ympärille. Köyteen ei silloin 
kannattanut pudota, koska siinä ei voinut ko-
vinkaan kauan kuristumatta roikkua. Nykyi-
sin ei paalusolmua enää käytetä, koska kah-
deksikko on paljon luotettavampi. Vielä 1990 
-luvulla tätä solmua ei joka puolella tunnettu. 
Kiipeilyn maailmancup -kilpailuissa 1992 ita-
lialainen putosi 8 m korkeudesta ja tuli latti-

Kiipeilyköysi

MITÄ VOI TAPAHTUA...
(se joskus tapahtuu) 
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si olisi ollut löysänä. Alapuolella ainakin vasem-
malla oli suuri lohkare ja sen vieressä pienehkö 
tasainen maapläntti. Yritin käsillä ’ohjata’ len-
toani sitä kohti ja onnistuinkin, koska pudota 
mätkähdin tasaiselle maalle, juuri metrin kor-
kuisen lohkareen viereen. Moni tälle ’ohjailulle-
ni’ hymyilee epäuskoisena pitäen sitä kuvittelu-
na, mutta itse hiukan uskon siihen etenkin näh-
tyäni videoita base-hypyistä. 

Maassa polveni antoivat periksi, ja tunsin va-
semmassa jalassa hyytävän kivun. Kun hiukan 
selvisin huumaantumisesta kosketin polveani, 
mutta siinä ei enää ollut lumpiota! Maassa oli 
siinä kohdassa pieni kivi, joka oli iskenyt lumpi-
on hajalle. Löysin lopulta isoimman lumpiopa-
lan taskun kohdalta, jonne reisilihakset ja jän-
teet olivat sen vetäneet. Silloin minua taas alkoi 
pyörryttää.

Havahduin todellisuuteen, kun paikalle tu-
li useita kiipeilijöitä, jotka veivät minut yhdellä 

aan asti tuloksena sirpalemurtumat molempi-
en jalkojen niveliin. Paalusolmu – ehkä väärin 
solmittu – oli auennut. Silloin tuomarit päätti-
vät, että kaikkien oli käytettävä kahdeksikkoa. 
Ranskalaiset kilpailijat protestoivat - he eivät 
tienneet miten tuo solmu tehdään. Tuomarit 
joutuivat itse kiinnittämään köyden mm. her-
ra Francois Legrandin ja neiti Isabelle Patissie-
rin valjaisiin! 

Nykyisten valjaiden aikakaudella Schubert ke-
hoittaa vuoristossa käyttämään valjaiden lisäk-
si rintalenkkiä, jonka kautta köysi kulkee. Tämä 
estää ne erittäin ikävät seuraukset, joita yllät-
tävät putoamiset voivat aiheuttaa, kun kiipei-
lijä ei osaa varautua tilanteeseen, vaan  puto-
aa vaaka-asentoon retkauttaen selkärankansa 
poikki.

OMA PUTOAMISENI

50 vuotta sitten ei kiipeilypiireissä vielä riittä-
vän hyvin tiedetty kuinka suurista voimista on 
kyse, kun putoaminen tapahtuu faktori 2 olo-
suhteissa eli putousmatka on 2 kertaa venyvän 
köyden mitta. Käydessämme taas eräänä vii-
konloppuna Sipoon kalliolla harjoittelemassa 
päätin yrittää ’Jättiläinen’ -reitin vapaata ensi-
nousua, joka siihen aikaan tarkoitti kiipeämistä 
ilman jalkalenkkejä. Meillä oli aika lyhyet köy-
det mukana, ja Raimo tuli toisena ja ensimmäi-
sen köydenpituuden jälkeen oli noin 10 metrin 
korkeudessa pienessä syvennyksessä kiinni ja 
varmisti minua pitäen köydet kierrettyinä var-
talonsa ympäri.

Etenin ulkoneman alle ja kävin sen kimppuun 
klippaamalla pystyhalkeamassa olevan haan. 
Sulkurenkaasta kiinni pitäen vedin itseäni ylös 
niin paljon kuin jaksoin päästäkseni ulkone-
man jälkeiselle pystylle seinälle. Kun haka oli 
rintani korkeudella se irtosi, ja minä lensin sel-
kä edellä ilmaan. Jälkikäteen kaverit mittasi-
vat paikan korkeuden ja sanoivat sen olleen 12 
metriä. Schubertin kirjoissa kerrotaan useissa 
kohdin 12 metrin putoamisista tasaiselle maa-
han ja sanotaan sellaisten yleensä päättyvän 
kohtalokkaasti tai ainakin hyvin vakaviin louk-
kaantumisiin jalkojen katkeamisten, keuhkojen 
repeämisten tai yleisen halvaantumisen muo-
dossa.

Putosin siis alas kiihtyvällä vauhdilla enkä tun-
tenut mitään nykäystä köydessä, joka juoksi 
valtoimenaan perässä. Raimo oli joutunut he-
ti irrottamaan otteensa. Pystyin kääntymään 
ilmassa ympäri niin että selkäni oli kallioon 
päin, mikä ei olisi ollut mahdollista ellei köy-

jalalla pomppivana ja kantaen pellon yli 
tielle ja autoon, isoon Amerikan rautaan. 
Eero lähti torvet soiden ajamaan niin ko-
vaa kuin uskalsi kohti Helsinkiä ja Töölön 
sairaalaa. Oli sunnuntai, mutta siellä jou-
duin suoraa päätä leikkauspöydälle, jos-
sa tri Lehtonen selkäydinpuudutuksessa 
operoi polveni. Hän veti nahan alla kor-
kealla olevan ison palan takaisin oikeaan 
paikkaan, porasi sen alaosaan reikiä ja 
kiinnitti niihin rautalangalla alhaalta tu-
levat jänteet. Kolmen kuukauden koko-
jalkakipsin ja kuukauden harjoittelun jäl-
keen oli jalkani taas kunnossa eikä lum-
pio ole vaivannut koskaan. Rautalangat 
jouduttiin poistamaan puolen vuoden 
päästä, kun niiden päät alkoivat tulla pol-
vesta esiin.

Tapauksen jälkeen katsoivat Raimoon vä-
hän vinosti, olihan hän laskenut irti köy-
destä ja antanut minun pudota. Hänen 
toipumisensa eräänlaisesta henkisestä 
vammasta ja syyllisyyden tunnosta kes-
ti paljon kauemmin kuin minun parane-
miseni. Vasta kymmeniä vuosia myöhem-
min aloin itsekin tajuta, kuinka mahdoton 
hänen tehtävänsä oli ollut. Hänen käsiin-
sä oli kohdistunut kenties tuhannenkin 
kilon voima!

Pari vuotta aikaisemmin Lino Lacedelli 
oli huomauttanut minulle, että minun pi-
täisi käyttää enemmän jalkalenkkejä, jot-
ka kuormittavat hakaa suoraan alaspäin, 
kun taas niihin tarttuminen ja vetäminen 
saattavat irroittaa ne. Kiipesin nimittäin 
mielelläni ilman lenkkejä käyttäen tarvit-
taessa hakoja jalka- ja käsiotteina, mitä 
siihen aikaan pidettiin ns. ’vapaana’ kii-
peämisenä. En enää muista mitä Lino 
mahtoi sanoa seuraavana kesänä tavates-
sani hänet taas Dolomiiteilla... 

Köysi- ja valjasasiat kirjasta Sicherheit 
und Risiko in Fels und Eis osa I (Pit Schu-
bert), tilattavissa nettikirjakaupasta www.

amazon.de

Putoaminen ilman rintalenkkiä.
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Teksti Perttu Ollila

Heinäkuussa 2008 kuusi kiipeilijää oli Kruxi 
ry:n kerhomatkalla Pohjois-Norjan Kvaløyas-
sa. Olin yksi tämän ekskursion osanottajis-
ta. Reissu tarjosi vähintään kaiken sen, min-
kä olin mukaan lähteville etukäteen luvannut: 
telttailua lumihangessa, hyvän sään jännittä-
mistä, huippuluokan graniittia, arktisen mai-
seman kauneutta, yöttömän yön iloja ja mah-
dollisuuden normaalin vuorokausirytmin pe-
rinpohjaiseen sekoittamiseen. Menomatkan 
kahvitauolla kiipeilyä harrastamaton henkilö 
esitti minulle kysymyksen ”miksi”. Tämän kir-
joituksen tavoite on vastata tuohon kysymyk-
seen. Kiipeilyn ja kiipeilyreissaamisen kaikki 
ulottuvuudet eivät aina paljasta itseään kä-
sitteellisesti edes kiipeilijälle itselleen, vaan 
ne ilmentyvät elämyksinä, vahvoina tunteina 
ja aistimuskoosteina, joiden sanallistaminen 
on kovin kruksikasta. 

Elämä Hollenderanin juurella oli keveää ”her-
rankukkarossa” olemista. Kotiin ja kaupun-
kiin suuntautuva paluumatka pakotti esiin 
toisenlaisen kysymyksen: voivatko kiipeily-
reissun tuottamat kokemukset ja niissä ole-
va inhimillisesti arvokas realisoitua jokapäi-
väiseen elämään? En aio vastata suoraan. 
Sen sijaan keskustelutan kokemusta Hollen-
deranista vasten tromssalaisen Peter Wessel 
Zapffen elämää ja kiipeilyä koskevia teese-
jä. Sikäli kuin tässä kirjoituksessa on mitään 
käytännöllistä Hollenderania varten opitta-
vaa, niin se on ensimmäisessä luvussa ku-
vattu lähestymismarssimme tragikoomisuus. 
Tehkää te toisin, me teimme sen näin.

Helvetin kautta taivaaseen
Kun Turku–Kvaløya-etappi oli lopulta ajettu, 
oli vuorossa Hollenderanin lähestymisreitin 
valinta. Ensin paikallistimme Blåmannsvikda-
lenin reitin, joka alkaa Kaldfjordenin rannalta. 
Hyvältä näytti. Kävimme myös katsomassa 
kartalla huomattavasti lyhyemmän, Grøtfjor-
denin pohjukasta lähtevän lähestymisreitin. 
Se taas näytti meistä jyrkältä ja kiviseltä. Pa-
lasimme siis takaisin Kaldfjordenin rannalle. 
Kvaløya; Selected Climbs -topon (2007) lähes-
tymisohjeet eivät tuntuneet panevan sen suu-
rempaa painoarvoa kummallekaan vaihtoeh-
dolle. Vakuuttelin itselleni, että matka, joka 
on objektiivisesti pidempi, voi olla lyhyempi 
kuin sellainen objektiivisesti lyhyempi matka, 
joka on vaikeakulkuinen ja tuntuu siksi loput-
toman pitkältä. Tuohon uskon edelleen. Silti 
me valitsimme väärin. 

Söimme Kaldfjordenin parkkipaikalla tukevan 
aterian ja juhlistimme Kvaløyaan saapumis-
tamme norjalaisella oluella, moneen kertaan. 

Hollenderanilla

T    elttailua lumihangessa, hyvän sään jännittämistä, huippu-

luokan graniittia, arktisen maiseman kauneutta, yöttömän 

yön iloja ja mahdollisuus normaalin vuorokausirytmin perin-

pohjaiseen sekoittamseen. Sekä vastaus kysymykseen "miksi?".

Alexis (6+), Janne Ojanen, Baugen Sydveggen.
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Sitten pakkasimme itsestämme kuormajuh-
dat ja aloitimme vaappumisen Blåmannsvik-
dalenin soisella maaperällä. Etujoukkona läh-
tivät Jonas Bro ja Jussi Niemelä, sitten minä 
ja Juha Suikkala, peräjoukkona Janne Ojanen 
ja Sofia Isaksson. Minulla oli ylipakattu rink-
ka selässä ja toinen sylissä. Muiden pakka-
ukset olivat suunnilleen yhtä liioitellun suu-
ret. Ilmoitin muille, että käyn viemässä lastini 
Hollenderanin juurelle ja palaan heti takaisin 
autolle hakemaan loputkin reissun muonat. 
Tarkoitus oli saada koko reissun tarpeet kah-
della rykäisyllä ylös. Vähänpä vielä tiesin. 

Kahden tunnin päästä, hiestä läpimärkinä, 
hartiat puuduksissa ja jalat sääriä myöten tur-
peessa emme olleet nousseet oikeastaan al-
kuakaan vaaditusta 800 korkeusmetristä. Le-
potaukojen määrä tiheni ja niiden pituus kas-
voi. Aloimme tulla epäuskoisiksi. Muistelin 
Lasse Nuutiselta ensimmäisen kerran kuu-
lemiani kehuja Baugenin upeasta kiipeilys-
tä ja aprikoin ääneen, että saa olla aika pirun 
taivaallisen hyvää kiipeilyä ollakseen tämän 
väärti. Järven kohdalla Juha luovutti ja ilmoit-
ti, että minun on paras mennä loppumatka 
omaa tahtiani. Niinpä lähdin yksinäni lähes-
tymisen raskaalle ja poluttomalle loppunou-
sulle. Topo opasti näin: ”You follow a self-evi-
dent weakness in the terrain towards the moun-
tains you’re about to climb, so don’t despair if 
you don’t find the path – you can’t miss it!” 

Topon kannustuksesta huolimatta aloin lo-
pulta tuntea lievää epätoivoa; olin hyvin yksi-
näinen paksussa sumussa vailla näköyhteyt-
tä noihin vuoriin, joita olin tullut kiipeämään. 

Yön ainoat tähdet, joita näin, oli se kivun täh-
tien hallusinatorinen mosaiikki, joka täytti 
verkkokalvoni, kun toistuvasti survoin sääre-
ni lumikentän läpi syviin kivenkoloihin. Vä-
lillä hylkäsin kantamukseni vain palatakseni 
hakemaan ne hetken päästä. Mieltä hallitse-
va sisäinen puhe tuli kuultavaksi: selitin itsel-
leni ääneen, kuinka pitäisi kontata enää seu-
raavan kivenmöhkäleen päälle ja siellä sitten 
edessäni kohoaisi Baugen. Möhkäleiden jäl-
keen tuli kuitenkin vain lisää möhkäleitä su-
mun keskellä. Aloin tunnistaa itsessäni sitä 
pientä sisäistä kermapersettä, joka vinkuu ar-
moa ja tahtoo teleportoida itsensä kotisoh-
valle sillä silmänräpäyksellä. Vastenmielinen 
tyyppi! 

Lopulta viimeinenkin möhkäle oli ylitetty ja 
olin harjanteella Hollenderanin juurella. Su-
mun keskellä tuo seinäkokonaisuus oli kui-
tenkin vain visuaalinen aavistus. Vasemmalla 
erotin juuri ja juuri klatrehyttan, mökin, jonka 
hahmo oli silloisessa uupumuksessani kirk-
koakin vahvempi turvan ja pelastuksen tun-
nuskuva. Ensi alkuun missään ei tuntunut 
olevan ketään. Huusin alas sumuun ja sain 
kaukaa heikoin vastauksen Jussilta ja Jonak-
selta. Pojat olivat aloittaneet nousun liian va-

semmalta ja päätyneet umpikujaan, liian jyrk-
kien lumirinteiden ja kivenmöhkäleiden kes-
kelle. Neuvoin heitä seuraamaan jälkiäni, 
joissa oli ilmeisesti täysin tuurilla syntynyt, 
Baugenille johtava punainen lanka. Mökissä 
oli vielä mukavasti tilaa. Kömmin ylälaverille 
kanuunaväsyneenä. Juuri ennen nukahtamis-
tani Jussi ja Jonas pääsivät perille. Läpimärän 
Jussin ilme oli kummallinen sekoitus kärsi-
mystä, nöyryytystä ja samalla voitonriemua. 
Hän löi heti pöytään neljä litraa punaviiniä. 
Jussi oli sitten semmoiset prioriteetit raahan-
nut mukanaan, vaan ei kiipeilyvarusteita.

Aamulla taivas avautui. Hollenderanin nä-
keminen oli lupaus upeasta kiipeilystä, mut-
ta sen aika ei ollut vielä. Meidän oli määrä 
tehdä toinen reissu alas ja ylös. Lykkäsim-
me väistämätöntä. Lueskelin klatrehyttan vie-
raskirjaa, johon hieman ennen meitä paikal-
la vierailleet suomalaiset Pasi Jaatinen ja Je-
re Syvänne olivat tiivistäneet kokemuksensa 
paljon puhuvaan lauseeseen, muistaakseni 
”We went through Hell to Heaven”. Paikallis-
ten kanssa jutellessani sain kuulla, että yleen-
sä kukaan ei nykyään saavu Hollenderanille 
Blåmannsvikdalenin reittiä pitkin, ainoastaan 
tietämättömät vierailijat. Me emme olleet ai-
noat. Iltapäivällä nimittäin harjanteelle nou-
si jälkiämme pitkin neljä puolalaista. Kaveri-
en ahavoituneilta kasvoilta paistoi rautaisten 
vuorijäärien olemus, mutta kertoivat hekin 
melkein hajonneensa lähestymiseen. ”It was 
no two hours!” huudahti miehistä kiivain. To-
pon lähestymismatkoihin on todellakin kirjoi-
tettu Hollenderanin osalta kaksi tuntia. Kald-
fjordenin rannalta tuo olisi varmasti hyvä 
maastojuoksuaika ilman minkäänlaisia kan-
tamuksia! 

Auringon paisteessa alaspäin edeten edelli-
sen yön Via Dolorosa ei tuntunut enää lain-
kaan pahalta. Mäkiosuudella porukkamme 
toinen kolmikko tuli meitä vastaan. Olivat 
viettäneet yön järven rannalla. Osasimme jo 
tässä vaiheessa nauraa kaksipäiväiselle lä-
hestymismarssille ja päätökselle hoitaa ko-
ko reissun muonitus heti alkajaisiksi Hol-
lenderanille. Minäkin sukkuloin helvetin ja 
taivaan välistä limboa jo toista päivää – pork-
kanoiden takia. Kysyin ylämäkietappiaan vas-
ta aloittavalta kiipeilypariltani, olisiko hän val-
mis kiipeämään vielä samana päivänä. ”En 

”ALOIN TUNNISTAA ITSESSäNI SITä PIENTä SISäISTä KERMA-
PERSET Tä, JOK A VINKUU ARMOA JA TAHTOO TELEPORTOIDA 
ITSENSä KOTISOHVALLE SILLä SILMäNRäPäYKSELLä. VASTEN-
MIELINEN TYYPPI!”
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helvetissä!” kuului vastaus. Jannella oli vielä 
taivas näkemättä. 

Odottamisen metodi 
Elämämme Hollenderanilla alkoi palkitseval-
la sääikkunalla ja juuri niin taivaallisen hie-
nolla kiipeilyllä, että kaikki ramppaaminen 
tuntui olleen sen arvoista. Kaksipäiväisen lä-
hestymisen jäljiltä pohkeet joutuivat pinniste-
lemään kankeina pitkillä släbi-pitcheillä, mut-
ta Baugenin eteläseinä, Hollendarenin upein 
kohde, on luonteeltaan ennemmin pystyjyrk-
kää kuin släbiä. Hyvä paikka jalkojen lepuut-
tamiseen siis! Minulla oli ennakko-oletukse-
na pari mieleen tarttunutta lausetta. Ensin-
nä: vain Yosemitessa on parempaa graniittia 
kuin Baugenilla. Toiseksi: Baugen alkaa siitä, 
mihin Lofootit loppuvat.

Niin paljon on vielä graniittista hipiää silittä-
mättä, muun muassa Yosemitessa, etten voi 
allekirjoittaa mitään graniittihierarkiaa. Silti 
jo kahden ensimmäisen kiipeilypäivän aika-
na kävi selväksi, että maailmanluokan kiveä-
hän tässä kiivetään. Kvaløyan luoteisosan ki-
veä kutsutaan Ersfjord-graniitiksi sen vuonon 
mukaan, joka miltei halkaisee saaren kahtia. 
Kompaktiin ja terävään Blåmanneniin ver-
rattuna Baugenin osalta Ersfjord-graniitti on 
pyöristyneempää ja leveämmin halkeillut-
ta. Kallion mikrotekstuuri koostuu valkoisis-
ta, harmaista, mustista ja vaaleanpunaisista 
kristalleista, joiden koko vaihtelee 2-4 milli-
metrin välillä. Kitka on poskettoman hyvä. 
Mihin vaan jalkansa smieraa, niin siinä se 
pysyy! Mitä tulee erontekoon Lofoottien saa-
reen, niin mielestäni laadullinen ja vaikeudel-
linen ero ei ole niin selvä. Kiipeily Baugenin 
eteläseinällä on kyllä jyrkempää kuin Lofoo-
teilla tyypillisesti, mutta silti Baugen on kuin 
pieni Presten – samanlaista seikkailua sisä-
kulmissa ja halkeamasysteemeissä, Bauge-
nilla maksimissaan ”vain” 250 metriä. Ehkä 
pitkien, yhtenäisten ja jyrkkien splittereiden 

tarjonta on Baugenilla kiinnostavampi. 

Pitkien reittien kiipeämistä Hollenderanilla ja 
muualla luonnehtii tietty odottamisen meto-
di. Joko odotetaan liidaajan pääsevän pitchin-
sä loppuun, kakkosen saapumista ständille 
tai sitten kiipeilyn mahdollistumista ylipään-
sä. Odottaessa etenemiseen, suorittamiseen 
ja saavuttamiseen liittyvä vimma on osatta-
va asettaa hetkeksi syrjään, asiat on jätettä-
vä sikseen, jotta kallion ja itsen myönteistä 
kokemuksellista kohtaamista voi tavoitella. 
Pohjois-Norjassa kun ollaan, niin auringos-
sa hekumointimme muuttui pian odotetusti 
sumussa ja sateessa kärvistelyksi. Kiipeilyn 
odottaminen on kuitenkin tehty Hollendera-
nilla helpoksi ja mukavaksi, kiitos kodikkaan 
mökin ja sitä vierustavan vessan. Klatrehyt-
ta on yksi Tromsø klatreklubbenin hienoimpia 
saavutuksia, pystytetty vuonna 1983 ja tulipa-
lon jälkeinen paranneltu replika kaksi vuotta 
myöhemmin. 

Kun sade huuhtoi enimmät norjalaiset kiipei-
lijät mukanaan alas Tromssaan, mökki jäi lä-
hes kokonaan meille. Yöt tykkäsimme edel-
leen viettää teltoissa lumihangessa, mutta 
päivät kuluivat raukeasti mökissä kahvia kei-
tellen, lukien, viiniä siemaillen ja pelaillen. 
Itse en osallistunut lainkaan reissun yllätyk-
settömimpään leikkiin, shakkiotteluun Juha 
Suikkala vastaan kaikki muut, vaan odotin 
kiipeilyäni lueskellen ja metakiipeillen. Klat-
rehyttan hyllyltä tuli luettua aivan liian mon-
ta vanhaa Climbing-lehteä ja tavailtua läpi 
eräs ajattelemaan haastava kirja, Peter Wes-
sel Zapffen Barske glæder. Näistä aineksista 
ja ajasta ajatella sateessa osaltaan tematisoi-
tui kokoon kokemukseni kiipeilystä Hollende-
ranilla. 

Vanhoissa lehdissä huomioni kiinnittyi eri-
tyisesti siihen, kuinka vanhoja ja sitkeitä il-

miötä Yosemiten Nosen nopeusennätyksen 
jahtaaminen ja ylipäänsä kelloa vastaan kii-
peäminen ovat. Ilmiö ruumiillistuu hienosti, 
joskin patologisesti, Hans Florinen hahmos-
sa, joka jahtaa Nosen nopeusennätystä kuin 
Smeagol aarrettaan. En voi olla kummeksu-
matta sitä, miten hän ja muut suurenmoiset, 
nopeusennätyksistä kisaavat kiipeilijät sovel-
tavat omaan kiipeilyynsä reflektoimattomasti 
kilpaurheilun rakenteen. Eikö tuollaisesta voi-
ton projektista, siis kilpailusta aikaa ja mui-
ta kiipeilijöitä vastaan, muodostu rasite, jo-
ka vaikuttaa kiipeämisen iloa ja mielekkyyttä 
ohentavasti? Kilpaurheilun logiikasta on tul-
lut jo autonomisen itsenäinen rakenne, ja 
hieman harmillisesti edes eturivin kansainvä-
linen kalliokiipeily ei aina tunnu pärjäävän il-
man tätä rakennetta. 

Hitaasti kuluvat sadepäivät klatrehyttalla tar-
joavat aikaa reflektoida niitä rakenteita, joi-
hin itseni ja kaverini asetan, ja kysyä sitä tar-
koitusta ja merkitystä, jota kiipeämiselläni 
tavoittelen. Päätän, että kiipeämme Jannen 
kanssa Hollenderanilla hitaasti nautiskellen, 
kellosta välittämättä. Kesäinen Hollenderan 
on ihanteellinen paikka juuri tällaiselle kiipe-
ämiselle. Koska pimeys ei aseta mitään reu-
naehtoja nousujen vauhdille tai ajoituksel-
le, on mahdollista sekoittaa vuorokausiryt-
mi täysin ja kiivetä spontaanisti juuri silloin, 
kun se sattuu soveliaalta tuntumaan. Olen ai-
na pitänyt Pohjois-Norjassa siitä, että öisin ei 
tarvitse nukkua. Syödään, kun muistetaan, ja 
nukutaan, kun virta viimein loppuu. Ainakin 
neljällä meistä tapahtuu tässä kohtaa vaih-
dos kiipeilyn yömodukselle. Loput reissun 
nousut tehdään öisin. Tämä myös mukailee 
Hollenderanin mikroilmastoa: usein päivisin 
sataa tihuttaa, kun taas öisin taivas on kuu-
laan sininen. 

Minulla on välillä suurisuuntaisia ajatuksia 
siitä, miten yhden reitin topattuamme laskeu-

Zapffeegga (3-4), Sofia Isaksson, Zapffetoppen, taustalla Grøtfjorden.
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kiveen (Zapffetind, Zapffetoppen, Zappffeeg-
ga), ja hänen ihastuttavimmat ulkoilmaelä-
mää koskevat ajatuksensa ovat juuri esseeko-
koelmassa Barske glæder. 

Takerrun Barske glæderissa yhteen tiettyyn 
kohtaan. Zapffe kirjoittaa: ”Men hensigten, 
spør folket, meningen, maalet? Der er ingen 
hensigt, der er intet maal. Tindesporten er 
meningsløs som selve livet, - derfor kan dens 
troldom aldrig dø.” Keskeisin lause sanoo 
siis sen, että (vuori)kiipeily on yhtä merkityk-
setöntä kuin elämä itsessään, minkä vuok-
si sen taika ei voi koskaan kuolla. Muotoilta-
koon tälle taustaksi Zapffen argumentti ja ih-
miskäsitys: kaikkien elävien olentojen tavoin 
ihmiset on varustettu fysiologisilla ja sosiaa-
lisilla tarpeilla – ravinto, lepo, turva – ja nämä 
tarpeet ovat periaatteessa helposti tyydytettä-
vissä. Muista olennoista poiketen ihmisten 
ymmärrykselliset kyvyt ovat kuitenkin ylikehit-
tyneet, mistä seuraa lisätarve, kaiken kattava 
elämän tarkoitus. Ihmiset halajavat selitystä 
elämän ja kuoleman fundamentaaleille, mut-
ta luonto ei niille selitystä tarjoa. Inhimillisen 
kohtalon rakenne on tragedia – det tragiske – 
sillä ihmiset käyttävät aikansa hakemalla tar-
koitusta puhtaan kausaliteetin valtakunnasta 
ja yrittämällä olla muuta kuin ihmisiä. Ihmis-
ten suhde totuuteen on sama kuin yöperhos-
ten suhde liekkiin. Zapffen mukaan lisätarve 
voi tyydyttyä vain, jos harhautamme itseäm-
me ja tuudittaudumme johonkin väärään elä-
män tarkoitukseen. Vaihtoehtona on sen re-
hellinen myöntäminen, että elämä on merki-
tyksetöntä.  

Zapffen mollisävellajissa soiva eksistentialis-
mi on kiinnostava pohjoisten leveysasteiden 
rinnakkaisaate sille opille, jota samaan aikaan 
julistettiin toisaalla, Pariisin kahviloissa. Veik-
kaan, että Zapffen ajatukset olisivat saaneet 
laajempaa kaikupohjaa, jos hänen teoksiaan 
olisi käännetty jollekin suurelle eurooppalai-
selle kielelle. Originelli tromssalaiskirjoittaja, 
Kvaløyan kansallisfilosofi, sai kuitenkin säilyä 
melko tuntemattomana. Zapffen antaumus 
kiipeilylle, ympäristöaatteelle ja hänen taipu-
muksensa huumoriin näyttävät olevan aina-
kin näennäisessä ristiriidassa hänen kolkon 
eksistentiaalisen näkemyksensä kanssa. Yk-
si ratkaisu on ymmärtää ”merkityksettömyys” 
suoran käyttötarkoituksen puutteena. Toisin 
sanoen kiipeily on merkityksetöntä siinä mie-
lessä, että kiipeileminen ei palvele mitään tar-
koitusperää, kuten ei zapffelaisittain elämä-
kään. Tällainen tulkinta mahdollistaa kiipeilyn 
näkemisen – sanottakoon se tarkoitukselli-
sen laimeasti – silti ihan hauskana puuhana. 
Kuitenkin Zapffen traagisuuden teoria tuot-
taa sen lopputuloksen, että kaikki inhimilliset 
ponnistelut ovat pohjimmiltaan hyödyttömiä. 
Pessimistin elämänviisaus on, että ihmisten 

pitäisi oikeastaan lopettaa lisääntyminen. 

Epäilemättä Zapffen pessimistisistä ajatuk-
sista poikkeavat teesit voisivat olla hyödyksi, 
jos ihmisen ja luonnon suhde halutaan ym-
märtää myönteisellä ja toisiaan vahvistavalla 
tavalla. Tätä kiinnostuneempi olen kuitenkin 
merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden 
ongelmasta. Haluaisin huojuttaa Zapffen ar-
gumenttia hänen omilla käsitteillään, joskin 
jälkimodernin kokemuksen läpi siivilöiden, ja 
tehdä eksistentiaalikiipeilystä sellaisen lausu-
man, jota kannattelee lannistumaton hymy. 
Zapffea jäljitellen siis: kiipeilyn merkitys on 
siinä, että sen avulla elämää – olkoonkin se 
merkityksetöntä – on helpompi kestää. Näin 
kiipeilyyn saadaan myös, niin haluttaessa, 
suora käyttötarkoitus. Optimismia lisäten: 
kiipeilyn merkitys on siinä, että se potentiaa-
lisesti johtaa oman eksistenssin ja maailman 
kokemistavan muuttumiseen. Kun nämä po-
tentiaalit on oivallettu, kiipeilystä tulee testin 
sijasta luonnollista psykoterapiaa, koettele-
muksen sijasta palkinto, kysymyksen sijasta 
vastaus. Kiipeilyn tuottamien kokemusten ja 
elämysten merkitys on se, että ne tekevät elä-
mästä nautittavamman, iloisemman ja ehkä 
ainakin ajoittaisesti levollisemman, harmoni-
semman. Kiipeilyllisten kokemusten karttu-
minen lisää sitä itsetuntemusta, joka on vält-
tämätöntä, jotta voi sitten joskus sanoa hy-
myssä suin eläneensä kokemuksellisesti 
tiedostaen kokonaisen ja täysipainoisen elä-
män. Ennen tuon sanomista kiipeilyn psyko-
fysiikan kautta voi parhaansa mukaan pyrkiä 
eheään minuuteen ja tavoitella kokonaisena 
ihmisenä olemista. Seuraavassa tarkennan 
kokemuksellisesti ja Hollenderan-spesifisti 
näitä suuria sanoja.  

Erään yönousun ”anatomia” 
Reissumme tuli siihen pisteeseen, että yöt 
olivat käymässä vähiin ja viimeiset reittiva-
linnat oli tehtävä. Klatrehyttalla olimme tu-
tustuneet useisiin Kvaløyan kiipeilyyn vai-
kuttaneisiin ihmisiin. Eräs näistä oli Håvard 
Nesheim. Mies saapui perheineen klatrehyt-
talle, pakkasi evääksi makealla norjalaisella 
juustolla päällystettyjä leipiä ja lähti vaimon-
sa ja tyttärensä kanssa kiipeämään Halvmå-
nerissettiä. Sää oli meidän arviomme mukaan 
aivan liian kehno, vaihtelevasti enemmän ja 
vähemmän paksua sumua, mutta kertaakaan 
ei lopulta satanut sen vajaan vuorokauden ai-
kana, jonka Nesheimin perhe seinällä vietti. 
Silloin, kun koko Baugen ja Halvmånen-laatta 
eivät olleet täysin pilvessä, saatoimme kiika-
reilla tarkkailla heidän hidasta etenemistään. 
Arvelin, että joko heillä oli kurjaa tai sitten he 
nauttivat seikkailustaan täysin rinnoin. 

Nesheimien viimein palattua he ensin nukkua 
tuhisivat klatrehyttan ylälaverilla yhden päivän 

tuisimme alas ja aloittaisimme heti toisen. 
Tällainen isojen reittien nopea linkittäminen-
hän on juuri niitä Yosemitesta Kvaløyaankin 
puhaltaneita tuulia: Blåmannenin Atlantis 
on linkitetty Baugenin Halvmånerissettiin 14 
tunnissa. Kuitenkin viimeistään jossain koh-
taa Baugenin kuusiosaista laskeutumislin-
jaa meitä alkaa nukuttaa siinä määrin, että 
kaikki link-up-ajatukset haudataan. Erityisen 
ihastuttavan hidas ja nautiskeleva oli se Bau-
genin nousu, kun minä ja Janne yhtäällä se-
kä Sofia ja Jonas toisaalla pakitimme satees-
sa kesken päivänousun. Lampsimme apeina 
klatrehyttalle, söimme tuhdisti ja paransim-
me säätä punaviiniä juomalla. Sää para-
ni. Lähdimme siis hölskyvin vatsoin takai-
sin Baugenille ja toppasimme tuon kiven eri 
reittejä pitkin suunnilleen samoihin aikoihin 
aamuyön satumaisen kauniina hetkenä. 

Er tindesporten meningsløs? 
Poikkeuksellisesti tähän kiipeilyreissuun 
kuului kirjallinen löytö, Peter Wessel Zapf-
fen Barske glæder, alaotsikoltaan og andre te-
maer fra et liv under åpen himmel (alun perin 
1969). Tromssalainen Zapffe (1899–1990) 
lienee tärkein yksittäinen hahmo, joka vai-
kutti Kvaløyan kiipeilyalueen syntymiseen, 
ja hänestä tulikin Tromsø klatreklubbenin en-
simmäinen kunniajäsen. Kirjallisen pääteok-
sensa Om det tragiske (1941) myötä tarjou-
tuneen professuurin Zapffe aikoinaan hylkä-
si elääkseen mieluummin 
käytännössä kirjoitus-
tensa mukaan. Jälkikas-
vusta kieltäytyneen eko-
filosofin ja ympäristö-
aatteen edelläkävijän 
nimi on ikuistunut 



ja sitten köpöttelivät kankein jaloin seuraam-
me. Tyytyväisiltä vaikuttivat. Saimme kuulla, 
että Håvardin tytär Berit oli halunnut päästä 
kiipeämään yhden isänsä suurista reiteistä. 
Toivomus täytettiin, Halvmånerisset kiivettiin. 
Håvard on tehnyt reitin (tekno)ensinousun 
heinäkuussa 1978. Vietettiin siis 30-vuotiaan 
reitin juhlapäiviä. Vaikka tytär on lahjakas sei-
näkiipeilijä, nousu oli kuulemma ottanut ko-
ville. Halvmånerissetin juhlavuodesta inspi-
roituneena, kuten myös erään norjalaisen kii-
peilijän suosituksesta ”Do Halvmånerisset 
– you won’t regret it”, valitsimme viimeiseksi 
yöreitiksemme juuri Halvmånerissetin. 

Kellotusta kritisoiva ehdotukseni on tässä yh-
teydessä se, että pitkä nousu alkaa nousun 
ajatuksesta, siitä, kun todella aletaan virittäy-
tyä psykofyysisesti tulevaan. Ajatus ja hyvin 
kohonnut virittymisen aste syntyvät meidän 
tapauksessamme tietoisuudesta, että viimeis-
tä viedään: nyt kiivetään juhlava klassikko! 
Ne syntyvät myös kehollisista tuntemuksis-
ta; olomme on makuuhaavainen ja edellises-
tä noususta on jo ehditty palautua aivan tar-
peettoman hyvin. Nousun tematisoiva ajatus 
syntyy usein myös aistien kautta. Esimerkiksi 
epähuomiossa klatrehyttan edustan kiviä kä-
dellä koskiessani huomaan, kuinka kuivilta ja 
hyviltä ne tuntuvat. Tulee tarve etsiä niistä ot-
teita ja työntää sormet halkeamiin. Tällaiseen 
havahtumiseen ei vielä välttämättä liity tie-
toista päätöstä lähteä pitkälle reitille, mutta 
vähintäänkin kiipeilytietoisuuden virittäjinä 
nuo arkiset kokemukset toimivat. Ajanoton 
voi siis jo tässä kohtaa aloittaa. Tätä seuraa 
valmisteluvaihe: syömme yönousua edeltä-
vän ilta-aterian ja vitkastelemme monta tun-
tia tiskaten, siivoten ja eväitä pakaten. Eipä-
hän tarvitse kiivetä täydellä vatsalla. 

Nousun ajatus konkretisoituu viimeistään 
riitinomaisessa varusteiden läpikäymisessä. 
Mitä erityisempi reitti ja vaativammat olo-
suhteet, sitä enemmän aikaa käytetään val-
mistautumiseen. Aina pitkälle reitille läh-
dettäessä tunnelma on peitetyn jännittynyt. 
Lämpömittari näyttää vain +3 astetta, joten 

pukeudumme lämpimästi. Halvmånerisse-
tin kruksipitchi on 60 metriä pitkä, siitä puo-
let kädenkokoista Halvmåne-halkeamaa. Pää-
tän kuitenkin, että tuon jammailun varmis-
tamiseen saa luvan riittää tuplakakkonen ja 
-kolmonen. Lähestyminen lumihangessa rei-
tin juurelle ja tuplaköysien koilaaminen saa-
vat käydä alkuverryttelystä. Ennen kuin olen 
todella seinällä, kehoni on vain kone, jota pi-
tää viritellä ja lämmitellä. Vasta seinällä tie-
dän, niin kuin olen tiennyt jo toistakymmen-
tä vuotta, että kehoni ja psyykeni ovat yksi ko-
konaisuus. Seinään ja ensimmäiseen pitchiin 
käsiksi käyminen on jo tunteja sitten alka-
neen nousumme seuraava vaihe. 

Jaamme Halvmånerissetin siten, että Janne 
saa ensimmäisen pitchin ja minä loput. Jan-

ne liidaa niin kiireettömästi, että minun tu-
lee staattisessa varmistusasennossani kylmä 
lämpimistä vaatteista huolimatta. Kun lopul-
ta saan luvan kiivetä, aloitan reippaasti ja klii-
naan ensimmäisen kiilan rykäisyllä, joka avaa 
haavoille kohmeisista rystysistäni kolme. 
Olen siis vasta muutaman muuvin tehtyäni 
kirjaimellisesti vereslihalla Halvmånerissetin 
ja koko ympäröivän maailman kanssa. Lähtö-
kohta on mielestäni hyvä, sillä arkisessa elä-
mässä kosketus todellisuuteen on hämärä ja 
epäsuora, ja tällä tavalla en halua reittejä kos-
kettaa. Terve kipu on omiaan kohottamaan vi-
rittymisen astetta, tuottamaan terävöityneen 
ja aktiivisen kokemuksellisen mielentilan. 
Arkiseen olotilaan verrattuna se on vitaalis-
energeettinen ja antaa minulle lisää tuntos-

”AJATUS JA HYVIN KOHONNUT VIRITTYMISEN ASTE SYNTYVäT 
MEIDäN TAPAUKSESSAMME TIETOISUUDESTA, ET Tä VIIMEISTä 
VIEDääN: NYT KIIVETääN JUHLAVA KLASSIKKO!”
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Halvmånerisset (6+), Janne Ojanen, Baugen Sydvestveggen.
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Baugen sumussa.

arvia itseni, kiven ja maailman välisen koske-
tuksen aistimiseen. Pieni kipu saa tuntemaan 
ja koskettamaan ikään kuin ensimmäistä ker-
taa elämässä. Se on omaan ruumiillisuuteen 
integroitumista. 

Pitkän reitin kiipeäminen on prosessi, jossa 
psyyke ja keho käyvät läpi aivan omanlaisen 
kokemuksellisen kaaren. Kaaressa on mukana 
voitontahtoa, toppaushalua, tyylin vaatimuk-
sia, väsymystä, nälkää, nestehukkaa ja pis-
sahätää. Siinä on myös paljon sellaisia koke-
muksellisia kvaliteetteja, jotka voi kokea vain 
pitkiä reittejä kiipeämällä. Pitkän ja hitaan 
nousun tuottama kokemus on aerobisuudes-
saan, rytmisessä toistossaan ja odottelus-
saan omanlaisensa verrattuna lyhytkestoisiin 
kiipeilysuorituksiin, jollainen on esimerkik-
si boulderin ratkaiseminen. Eräs aspekti pit-
kässä nousussa on tietenkin dynamiikka kii-

peilyparin kanssa. Parhaat asiat maailmas-
sa ovat jaettavia, ja pitkällä reitillä onnen ja 
jännityksen hetket ovat luonnikkaasti ja välit-
tömästi ständillä keskusteltavissa. Kun pää-
sen Jannen ständille, juttelemme hetken en-
simmäisestä pitchistä ja arvioimme seuraa-
vaa rennosti keskustellen. Tämä on minusta 
aina ollut erityisen hauskaa: enemmän tai vä-
hemmän onnistunut yritys jutella leppoisas-
ti niitä näitä sen tosiseikan sivuuttaen, että 
roikutaan epämukavasti korkealla narujen ja 
metallinkappaleiden varassa. Tarkistan vie-
lä, mitkä piissit ovat Jannen ständissä, jotten 
turhaan hamuile niitä alkavalla pitchillä, ja ir-
rottaudun yksinäisyyteen, seuraavaa 60-met-
ristä kiipeämään. Kaksin- ja yksinolon suhde 
on pitkillä reiteillä erinomainen: hetki kanssa-
käymistä ja ulospäin suuntautuvia purkauk-
sia ständillä ja sitten pitkä tovi keskittynyttä 

yksinäisyyttä ja hiljentymistä. 

Seuraava pitchi on kiinnostavan moninainen, 
mutta myös sen verran helppo, etten alun 
ständinpäällistä tarkkaavaisuutta lukuun ot-
tamatta juuri joudu käskemään itseäni teke-
mään seuraavaa muuvia. Usein vain kiipeän, 
enkä ajattele kiipeämistä. Tiedän aina seuraa-
van muuvin. Kaikki pleismentteihin liittyvät 
yllätykset ovat vain positiivisia. Kiipeilytietoi-
suuden suuntautuminen tapahtuu kolmella 
tavalla: tarkkailen yläpuolista linjaa, vilkaisen 
välillä alas tarkistaakseni tuplaköysien kulun, 
arvioin tulevia piissien paikkoja ja kp:n ylä-
osan chimneyn pituutta ja niin edelleen. Välil-
lä taas käännän katseeni sisäänpäin ja kuun-
telen sitä, mitä itsessäni kiipeämisen aikana 
tapahtuu. Joskus vain kiipeän tietoisuuden 
levätessä jännittymättä itsessään. Tästä on 
kyse onsight-flow’ssa. Siinä tietoisuus on jä-
tetty spontaanisti omalakiseen tyyneyteensä, 
mutta se ei kuitenkaan täyty irrelevantista as-
sosiaatioroskasta. Vaikka kiipeilytietoisuut-
ta ei tällöin tietoisesti suunnata, se hiljentyy 
lukemattomien reittien kiipeämisen opetta-
mana ja suuntautuu ilman varsinaista suun-
taamista. Onsight-flow’ssa kiipeily on uutuu-
destaan huolimatta rentoa kommunikaatiota 
reitin kanssa, kevyttä, vaivatonta ja hilpeää. 
Kiipeily vain tapahtuu mieli-ruumiin kokonai-
suudessa. Ehkäpä kaverieni usein käyttämä 
termi kruisailu viittaa samaan itsestään ta-
pahtumisen rakenteeseen. 

Jätän pitchin hieman lyhyeksi ja teen stän-
din Prekestolenille, valtavankokoisen irrallisen 
pystyfleikin päälle. Ständipaikka ei paljon hie-
nompi voisi olla. Pystyn varmistamaan Jan-
nea vaikka makuuasennosta, ja samalla en 
voi kuin ihmetellä, minkä kiintopisteen varas-
sa Prekestolen pysyy seinässä. Ei kai se juuri 
tänä yönä päätä romahtaa alas? On suden-
hetki. Liikkeen lakattua kylmyys palaa. Jos-
sain Baugenia vastapäätä vuorten välissä nä-
kyy pieni, korkealla oleva järvi, joka on täysin 
jäässä ja vailla lumipeitettä. Sinertävä hämä-
rä ja ylevöittävät luonnonolosuhteet virittävät 
mieleni herkemmäksi ja vastaanottavaisem-
maksi. Kakkosen saapumista odottaessa Pre-
kestolen on juuri oikea paikka kysyä kiipeilyn 
merkitystä. 

Se, että istun kiven päällä korkealla seinäl-
lä arktisessa yössä rystyset verillä, ei kehitä 
luonnettani, vaan tekee jotain paljon parem-
paa. Se tekee minusta vapaan. Haluan tietää 
luontoni ja kiipeilyllä on valtava potentiaali 
vastata minulle hitaasti ja sopivan kivuliaasti. 
Kiipeäminen on vastaus siihen kysymykseen, 
joka kumpuaa syvältä eksistenssin ytimes-
tä: keitä me olemme. Janne saapuu ständille 
ja riemuitsee kanssani Prekestolenin ällistyt-
tävyydestä. Sanattomassa yhteisymmärryk-
sessä kiipeilyn merkitys kirkastuu suhtees-



sa (merkityksettömään) elämään: meidät on 
luotu elämään liikkuen. Kun saamme kiive-
tä, elämä tuntuu mielekkäältä. Pelkkä ajatus, 
saati sitten sen realisoituminen, olla matkal-
la ylöspäin tuntien muuvien kauneuden sopi-
valla kivulla ja puristuksella höystettynä, te-
kee meidät onnellisiksi. Tätä haluamme teh-
dä maailman tappiin asti. 

Pitkä tovi Prekestolenilla on kohmettanut mi-
nut ja joudun seuraavan pitchin alussa tie-
toisesti ja täysillä keskittymään muuveihin, 
joiden pitäisi tapahtua automaattisesti. No-
pea lämpeneminen ja lukemattomiin kiivet-
tyihin reitteihin perustuva kehollinen ym-
märrys auttavat kuitenkin korjaamaan väki-
näiseksi muuttuneen tekniikan. Leipäkkään 
lämpimikseni sisäkulman ja saavun hyllylle 
Halvmåne-splitterin juurelle. Tässä kohtaa 
monet varmasti katkaisevat 60-metrisen pit-
chin väliständillä. Jatkan jammaillen. Halkea-
ma nielee kakkosen ja kolmosen camalotte-
ja. Minulla on niitä niukanlaisesti, enkä ha-
lua uittaa camalottejani halkeamassa, joten 
varmistusväleistä tulee tasaisen pitkiä. Olen 
kuitenkin jo ohitetun kruksin lämmittämänä 
taas siinä passiivisen euforisessa onsight-
flow’ssa, jossa minua kiivetään ja jossa en voi 
pudota, paitsi jos oikein yrittäisin. 

Yö- ja aamukiipeilyssä on oma viehätyksen-
sä. Me saamme kokea molemmat. Splitterin 
jammailun aikana yö vaihtuu aamuksi; aurin-
ko, joka oikeastaan ei koskaan edes laskenut, 
alkaa paistaa Halvmåne-laatalle kastaen mi-
nut omassa hiessäni. Olen kyllästetty kiipe-
ämäni pitchin näyllä, tuoksulla ja tunnolla. 
Oman liikkeeni yhdistyminen nousevan au-
ringon liikkeeseen on kiipeilyllinen huippuko-
kemus, lähes transsendentaalinen hetki, joka 
täyttää minut ilolla. En toivo mitään muuta, 
kuin mitä elämä Kvaløyan aamussa juuri sil-
loin antaa, puhdasta ilmaa, raikasta vettä ja 
kaikkialla sikiävää uutta elämää. Olen yrittä-
mättä antautunut jollekin suuremmalle kuin 
oma jatkuva haluamiseni. 

Odottelen kakkoseni saapumista maailmas-
sa, joka on kaunis ja hiljainen. Hiljaisuus on 
toki puhtaasti akustinen ilmiö, kun istuskel-
laan aamuyöllä Baugenilla, mutta siinä ei 
ole mielestäni kaikki. Kun mieli pitkän nou-
sun myötä hiljenee, aistit siirtävät spontaa-
nin luonnonvoimaisesti mielen hiljaisuuden 
maailmaan ja maisemaan, jotka saavat hil-
jaisuuden määreen. Mielellä on vaikeuksia 
oman hiljaisuutensa näkemisessä ja tarkkai-
lemisessa, ja siksi hiljaisuus koetaan ennen 
kaikkea maisemassa. Hiljaisuuden kokemus 
on tyypillisesti esteettinen: se tuntuu kauniil-
ta ja puhuttelee sanoitta. Alapuolellani Janne 
ilmestyy splitteriin. Siirryn taas yksinolosta 
ja hiljaisuudesta rentoon rupatteluun. Kohta 
olemme vaihtaneet köydenpäät ja olen taas 
seinällä, nyt viimeisellä köydenpituudella. 

Valon lisääntyminen poistaa aiemman siner-
tävyyden. Ympäristön värit vahvistuvat ja kir-
kastuvat. Kallion yksityiskohdat saavat erityi-
sesti viimeisen pitchin omassa pikkukruksis-
sa syvemmän merkityksen, mitä arkikokemus 
ikinä millekään pintarakenteelle suo. Aamun 
hienoisesta uneliaisuudesta huolimatta olen 
aistimellisesti yli-intensifioituneessa tilassa. 
Psykofyysinen kokemushorisonttini on avau-
tunut niin levälleen, että todellisuus vuotaa 
voimalla sisään. Tunne läsnäolosta on pelk-
kää massiivista tässä ja nyt -hetkeä, joka on 
kaikki, mitä on. Katson riemastuneena lähellä 
näkyvää Baugenin toppia. Se vetää magnee-
tin tavoin ylöspäin laittaen minut kiipeämään 
nopeasti. En enää oikeastaan kiipeä, vaan kii-
peily tapahtuu minussa. Muuveista tulee pi-
dempiä, samoin varmistusväleistä – lopun 
släbin menen lähes juosten, kunnes viimein 
koen olevani lakipisteessä.  

Janne saapuu toppiin ja jakaa typertyneen hy-
myni. Baugenin topissa aamuaan aloittelevat 
pulmuset ovat ystäviämme, joiden singah-
teluja seuraamme ilahtuneina. Olemme ko-

kemuksellisesti sulautuneet osaksi Hollen-
derania ja näemme luonnossa tapahtuvat il-
miöt sisältä käsin. Ikään kuin Hollenderan 
tarkkailisi meidän kauttamme itseään! Kau-
kaa vuorten välistä siintää Tromssa, jossa ih-
miset parhaillaan aloittelevat työpäiväänsä 
ja ylläpitävät elämää arktisessa Pohjolassa, 
omaansa ja meidänkin. Ehdimme jo unoh-
taa kaupunkimaisen sivistyksen. Oli heitettä-
vä menemään kaikki se, mitä emme välittö-
mästi kokeneet autenttiseksi. Panimme vaa-
kalaudalle kaupunkikotimme, kotisohvamme 
ja perheemme siinä näennäisen leikkisässä 
yössä, jonka vietimme Baugenilla. Valitsim-
me omat arvomme, oman herooisuutemme, 
oman mikrokosmoksemme. Vaikka kokemus 
omasta itsestä onkin voimallinen, sitä täy-
dentää kiitollisuus olemassaolosta ja empa-
tia kaikkea elävää kohtaan. Elämä ja olemi-
nen tuntuvat niin kallisarvoisilta ja pyhiltä, 
että haluaisin kiittää jotakuta. Kiipeilypariani 
toki kiitän, mutta sen jälkeen minulle ei jää 
ketään muuta kiitettävää kuin itse elämä, se, 
joka zapffelaisittain on merkityksetöntä. 

Jälkimodernin ihmisen arkea eleässäni minus-
ta usein tuntuu, että on hyvin vähän sellaista, 
mihin voisin perustaa nostalgian eli kotiinpa-

luun olemisen merkitykseen. Mitä enemmän 
kiipeän, sitä enemmän haluan kiivetä; tämä 
itseään uudistava toiminta tuottaa niitä koke-
muksia, joissa olemisen merkitys näyttäytyy 
elävänä ja tavoiteltavana. Säilyttääkseni hen-
kisen hyvinvointini ja kosketuksen itseeni en 
voi muutakaan kuin kiivetä. Olemisen mer-
kitys artikuloituu minulle kokemuksellisesti 
muun muassa ilossa, kivussa, uupumukses-
sa, vitaalisuudessa, myötätunnossa, kiitol-
lisuudessa, pyhyydentunnossa ja ylipäänsä 
sellaisissa kokemuslaaduissa, joissa inhimil-
linen eksistenssi saa validin tulkinnan elä-
mää-kohti-olemisena. Kyse on niistä hetkistä, 
joissa me selvästi ja empimättä huudamme 
elämälle ”Kyllä”. Pitkään Kvaløyan yössä kii-
peämällä voi saada sivilisoituneen keinote-
koisuuden hioutumaan itsestään pois, jolloin 
luonnonolennon vilpittömyys on alastomana 
läsnä. Tämä riisumisen prosessi tuottaa puh-
dasta iloa. Se voi antaa vastauksen paitsi sii-
hen, miksi kiipeämme, myös siihen, miksi yli-
päänsä elämme. 

Kuinka voi kuulla oman autenttisen huuton-
sa, nähdä alastomuutensa? Omasta puoles-
tani vastaus tämän ”sielun” löytämiseksi on 
jo annettu. Sielun pilkahduksia ei saa esiin 
mennyttä mielihyvää kertaamalla eikä loiste-
liasta tulevaisuutta odottamalla, vaan siinä 
vallitsevassa tässä ja nyt -hetkessä, kun voi 
esimerkiksi kiivetä yön Eedenissä – tai Bauge-
nilla. Ei liene epätodennäköistä, että ihminen 
ei tee löytöä koskaan elämänsä aikana vaan 
elää elämättömän elämän. Vastaan Zapffelle: 
todella det tragiske inhimillisessä kohtalossa 
ei ole niinkään olemattoman merkityksen ha-
keminen, vaan sielu, jota ei käytetä, ja tarkoi-
tus, jota ei täytetä. 

Toisenlaisen, vähemmän ylevän vastauksen 
tarjoaa erään kerhomatkalaisemme repliikki. 
Samaan aikaan, kun minä ja Janne kiipesim-
me puolikuunhalkeamaamme, Sofia ja Jonas 
nousivat Baugenin itäseinän kautta. Sofia 
oli ottanut kruksipitchillään kunnon sturtsin 
mutta selvittänyt sen jälkeen osuutensa kun-
nialla loppuun asti. Raukeina auringossa aa-
miais-illallista syödessämme neiti ilmoitti 
silmät ilosta säkenöiden, että ”pitkien trädi-
reittien onsaittaaminen on parasta, mitä voi 
tehdä vaatteet päällä”. Siinäpä se: kiipeilyn 
paras anti saavutetaan kaiken kohtuullisuu-
den tuolla puolen, hurmosnousuissa, joita 
ei jälkeenpäin vaihtaisi (melkein) mihinkään 
muuhun kokemukseen elämässä. Hetken 
suurenmoisuus voi kantaa lyhyttä kliimaksia 
pidemmälle aina vuosienkin päähän. Tällöin 
se muodostuu uudelleen kokemisen kutsuk-
si, jonka löytää mukana olleiden ystävien ai-
nutlaatuisuudesta ja vilpittömyydestä jo en-
nen kuin sanat ”joko taas mennään” on lau-
suttu ääneen. 

”O LEN  K Y LL ä S T E T T Y  K I I PE ä -
MäNI PITCHIN NäYLLä, TUOK-
SULL A JA TUNNOLL A . . .  OLEN 
Y R I T Tä M äT Tä  A N TAU T U N U T 
JOLLEKIN SUUREMMALLE KUIN 
JATKUVA OMA HALUAMISENI.”
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Varustaudu talviurheilukauteen, hae parhaat vinkit ja uudet ideat messuilta! 
Kuulet samalla, miten Everest Expedition 2009 -hanke etenee.

Hangessa
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Uutuus
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messuille!

Näe enemmän ja tutustu 
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uutuuksiin.

Juna – Kätevin tapa tulla messuille
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Nimi: Johannes Petteri Kärkkäinen 
Ikä ja vain ikä: 26 
Kotipaikka: Helsinki 
Missä syntynyt: Jyväskylässä 
Siviilisääty: Naimaton
 

Kuinka kauan olet kiipeillyt, ja missä ja 

miten aloitit lajin harrastamisen?
Aloitin muistaakseni vuonna 98, kun kävim-
me lukion liikuntakurssilla kokeilemassa mo-
nenlaisia juttuja jousiammunnasta mikroau-
toiluun. Kiipeily pelotti ja ehkä siitä sisuun-
tuneena lähdin uudestaankin kiipeilemään. 
Vanhassa Tapanilassa oli jonkinlainen oh-
jattu kiipeilymahdollisuus nuorille, jossa kä-
vin muutaman kerran. Sen jälkeen kävin yh-
den lukiokaverin kanssa K3:lla Suutarilassa. 
 

Koska aloit kiipeämään aktiivisesti?
K3:sen aikoina aloin kiipeillä aktiivisesti
sisällä ja Vuorenmaan Tero opetti mulle kii-
peilytekniikkaa. Hänen kanssaan taisin käydä 
myös ensikertaa kalliolla. Mulla tais olla ak-

J.P. KärKKäinen goes tech-no
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tiivisin urheilukiipeilykausi kesällä 2002 tai 
2003, jolloin kävin usein boulderoimassa Koi-
vusaaren kivellä.

Kuinka paljon tällä hetkellä kiipeilet?
Kiipeilen talvisin muutaman kerran viikos-
sa sisällä ja ulkokiipeilemässä käyn aina kun 
kynnelle kykenen. Nykyään kuuntelee eh-
kä vähän paremmin kehoaan kuin muuta-
ma vuosi sitten ja pakkomielteistä treenaa-
mista tulee tehtyä vähemmän. Myös rasitus-
vammoja on tullut sen myötä vähemmän. 
 

Mitä sun kiipeilyn arkirutiiniin kuuluu? Eli 

millaista kiipeilyä etupäässä harrastat? 
Yritän kiipeillä monipuolisesti. Pidemmil-
lä reiteillä tarkoitus on päästä tavalla tai toi-
sella ylöspäin. Tyylillä tai sen puhtaudella ei 
ole mulle niin kauheasti väliä. Ohuita sau-
moja voi useimmiten teknota ja perushal-
keamia kiivetä vapaasti, kiskoen kamoista tai 
tikkailla. Nyt kuuminta hottia on oppia kii-
peämään offareita. Niitä ei voi useimmiten 

teknota eikä älyttömän hyvin myöskään var-
mistaa, joten kiipeilytekniikan tulisi olla has-
kassa, jos ylös sellaista mielii. Muut keskei-
set kehityskohteet on mikstakiipeily ja voima-
kestävyys jyrkempää vapaakiipeilyä ajatellen.  
Käytännössä kiipeilen usein ulkosalla. Talvel-
la ja sateisella säällä useimmiten teknoten tai 
hakuilla ja kuivalla kelillä tossut jalassa. Ker-
ran viikossa käyn kiipeämässä hakuilla, joko 
jäätä boulderoiden, jos jäätä sattuu pääkau-
punkiseudulla olemaan, tai sitten stadikan 
seinällä. Sisällä kiipeily painottuu voimakes-
tävyyspuolelle. Boulderointia tulee harras-
tettua kaikkein vähiten, kun sormet ei oikein 
meinaa sitä kestää. Arkirutiiniin kuuluu myös 
kiipeilykurssien vetäminen ja niitä tulee ve-
dettyä keskimäärin muutaman kerran kuussa. 

Entäpä siihen kiipeilyyn joka ei ole sitä 

arkirutiinia? Reissut ja muut vastaavat 

erikoisemmat tilanteet?
Pidemmät reitit kiinnostaa mua eniten. Vii-
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Bongo Bar -soolon jälkeen. Elokuu 2007 Kvaløya.
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meisen reilun vuoden aikana kolme kuudesta 
ulkomaille suuntautuneesta kiipeilyreissusta 
on ollut big wall -kiipeilyä ja kolme alppi- tai 
kalliokiipeilyä. 
 

Kuinka paljon pääset vuoden aikana reis-

saamaan? 
Kuukauden tai kaksi ehdin olla vuoristoissa. 
Viikonloppuja tulee vietettyä kallio- tai jääkii-
peilellen. 
 

Kuinka paljon haluaisit reissata?
Olisi parempi, jos reissuille olisi enemmän 
aikaa, jolloin myös kauemmas voisi matkus-
taa maitse tai meritse. Ehtisi tutustua paik-
koihin paremmin. Varmaan puolet vuodesta 
viihtyisi reissussa.
 

Millainen oli sun ensimmäinen kunnon 

kiipeilyreissu? Mihin menit, ja mitä teit? 

Mitkä oli fiilikset?
Lähdettiin Teneriffalle sporttikiipeilemään 
vuodenvaihteessa 2002–2003 Hirvosen Arin 
ja Ilkka Norjamäen kanssa. Mulla ja Arilla ei 
ollut penniäkään rahaa, mutta luotimme Ilk-
kaan, joka oli juuri valmistunut ja oikeissa 
töissä. Perillä autoa vuokratessa huomasim-
me, että Ilkan visa oli vanhentunut. Ilkan äidil-
lehän siinä piti sitten lopulta soittaa. Saimme 

auton vuokrattua ja ajelimme ympäri saarta 
sellaisella tosi pienellä Fiatilla. Ymmärsimme 
viinin kuuluvan kiinteänä osana espanjalai-
seen kulttuuriin ja ajovuoroja jaettiin sen mu-
kaan. Mulla ei ole ajokorttia, joten jouduin 
laulamaan vuorotta. Maastossa yöpymistä 
varten lainasimme hotellista sellaisia ohuita 
vihreitä vilttejä. Ilkka osti makuupussin pai-
kallisesta halpahallista, mutta mulla ja Arilla 
ei tietenkään ollut rahaa ja bivittäminen osoit-
tautui yhtenä yönä varsin hyiseksi ja toisena 
yönä myös märäksi kokemukseksi. Kaiken-
kaikkiaan mahtava reissu ja Teneriffalla tuli 
tähän asti kovimmat pulttilinjatkin kiivettyä.  
Ensimmäisen alppireissun tein kesällä 2005, 
jolloin oltiin Jukka Laajarinteen, Annama-
ri Vitikaisen ja Evokarin Juhan kanssa Cha-
monixissa. Alppikiipeily oli lähinnä harhai-
lua laskettelurinteessä. Etenemismuodoksi 
emme suinkaan valinneet suksia emme-
kä lautaa, vaan liikuimme köysistönä jää-
raudat jalassa. Omasta mielestäni olin mel-
koinen alppisankari aina siihen saakka, 

kun ohitsemme kurvaili mies ehkä 
viiden vanhan lapsensa kanssa...  
Reissu huipentui sellaiseen 17 köyden-
pituuden puolisporttireittiin. Lähdim-
me Juhan kanssa lähestymään reittiä 
meidän silloiselle vauhdille ihan liian 
myöhään. Nousua oli reitin alle 700 
korkeusmetriä. Etsiskeltyämme reitin 
alkua aikamme, lähdimme yhteen ir-
tonaiseen ränniin. Osuimme muuta-
man kp:n jälkeen reitille, mutta kuten 
arvata saattaa varsin myöhään. Vesi 
loppui reilusti ennen toppia ja evääk-
si tuli otettua lähinnä suolapähkinöi-
tä. Toppiin oli kuitenkin pakko päästä 
ja niinpä jo muutaman laskeutumisen 
jälkeen alkoi aurinko lähestyä taivaan-
rantaa. Päätimme olla seuraamatta 
pulttilinjaa alas, ja lähdimme seikkai-
lemaan ruohikkoista rinnettä alaspäin. 
Pimeän tultua huomasimme, että Ju-
halla ei ollut otsalamppua ja hän oli-
kin valmis jäämään mättäälle yöksi. 

Kurkkuani kuivasi sen verran, että yöpyminen 
seinällä ei mielestäni tullut kyseeseen. Alhaal-
la laaksossa juhlittiin Ranskan kansallispäivää 
ja ilotulitus sai mielen jotenkin entistä apeam-
maksi. Rappeloimme hitaasti fleikkejä etsiskel-
len alas ja saimme lopulta köydetkin jumiin. Jä-
timme köydet seinälle ja lähdimme kävelemään 
alas laaksoon. Juha haki köydet alas muuta-
man päivän päästä ja kertoi laskeutumisreit-
timme olleen päivänvalossa katsottuna lähin-
nä jyrkähköä, mutta kävelykelpoista pusikkoa.  
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Pilier Cordierin viimeisistä köydenpituuksista 
nautiskelemassa. Chamonix heinäkuu 2007
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Maisema jäämerelle. Ultima Thule  -soolo elokuussa 2006 Kvaløya. 



Ensimmäinen big wall -reissuni suuntautui 
Stora Blåmannenille elokuussa 2006. Läh-
din matkalle yksinään ja reitiksi valitsin Ulti-
ma Thulen. Olen liikkunut Lapissa pienestä 
pitäen ja siten pohjoisen luonto soineen, var-
puineen ja vaivaiskoivuineen tuntuu jotenkin 
omalta. Varmaan myös tästä syystä Kvaløyan 
seudulla on tullut käytyä usein. Olin mäellä 
viisi päivää, joista kolme seinällä. Helsingis-
tä Tromssaan kuljin julkisilla ja seinän juurel-
le liftasin. Yksin kiivetessä sosiaalinen puoli 
puuttuu, mutta tilalle tulee jotain muuta. Päi-
värytmistään saa päättää ainakin yöttömäs-
sä yössä itse. Toisaalta kaiken saa myös teh-
dä itse ja siten kiipeilystä tulee raskaampaa.  

vissä oli vain muutama metri märkää graniit-
tia. Big wall -kiipeily ja ylipäänsä vuoristossa 
liikkuminen on minulle varmaan jonkinlaista 
terapiaa ja session jälkeen maittaa uni. Ulti-
ma Thulen jälkeen nukahdin haulbagin pääl-
le peukalo pystyssä paluukyytiä odottaen. 
Nukuin 7 tuntia hotellissa Tromssassa, bus-
simatkan Tromssasta Rovaniemelle ja mel-
kein koko junamatkan Rovaniemeltä Etelä-
Suomeen.
 

Harrastat teknoamista poikkeuksellisen 

paljon. Mikä siinä viehättää?
Se on kivaa. Aloitin teknisen kiipeilyn SKIL 
RCI-kurssin vuoksi vuonna 2004, koskapa 
kurssin ja kokeen läpäistäkseen tulee pystyä 
kiipeämään teknisesti A2:sta. Aloittaminen 
tuntui pakolliselta pahalta, vaikka yksi ystävä 
arvelikin, että voisin pitää teknosta. Hän ver-

tasi teknistä kiipeilyä shakkipeliin ja jonkin-
laista ongelmanratkaisua se usein onkin. 

Hieno teknolinja on usein jo alhaalta 
katsoen viehättävä – jyrkkä ja ohut 

sauma, katon ylitys tai linja, jo-
ka näyttää mahdottomal-

ta kiivetä. Hienon rei-

tin kiipeäminen jää monella tavalla mieleen. 
Mieleenpainuva hetki voi olla vaikkapa roik-
kuminen kattohalkeamassa tai huonossa var-
mistuksessa ilmavassa paikassa, ratkaisun 
löytyminen vaikeaan sekvenssiin tai helpo-
tuksen tunne ohitetun kruksin jälkeen. Usein 
kiinnostaviin reitteihin liittyy myös hauskoja 
tarinoita. 

Tekninen kiipeily merkitsee minulle mahdol-
lisuutta kiipeillä ulkona vuoden ympäri ja ai-
kalailla säässä kuin säässä. Viikon vapaa-
kiipeilyreissu Norjaan voi mennä aikalailla 
telttaillessa sateen sattuessa, mutta big wall 
-reissulla sateessa telttailun voi tehdä seinäl-
lä. Teknosooloten myöskään kiipeilykaverin 
puuttuminen ei ole mikään ongelma ajokor-
tittomallekaan, kun esimerkiksi Perskalliolle 
pääsee Helsingistä kätevästi julkisilla. Tekno-
ten myös isojen jyrkkien seinien kiipeäminen 
on minulle mahdollista. Viime vuosina myös 
muutaman uuden teknolinjan löytäminen on 
ollut mielenkiintoista. 

Elokuisella Norjan reissulla sinun (Jarkko 
Henttonen) ja Kaurin (Kurki) kanssa huoma-
sin tykkääväni tosi paljon seinämän alla ma-
kailusta kiikarit silmillä uutta linjaa suunni-
tellen. Kävelin edestakaisin seinän juurella ja
yritin päästä näkemään mahdollisimman 

Isomman seinämän kiipeäminen yksinään on 
myös emotionaalisesti ja älyllisestikin haas-
tavaa. Yksin joidenkin asioiden tekeminen on 
kompleksimpaa. Itseasiassa ensimmäisen 
seinämän kiipeäminen alkoi runsaasti ennen 
itse matkaa. Teknosin edellisenä syksynä, tal-
vena, keväänä ja kesänä erilaisissa olosuh-
teissa. Usein kiipeilemästä tullessa kamat oli-
vat likomärkiä. Pikkuhiljaa oppi säilyttämään 
toimintakykynsä erilaisissa olosuhteissa. 
Touhuttuaan aikansa ulkona tietää millaiset 
hanskat toimivat parhaiten kylmässä kaato-
sateessa tai pikkupakkasella, vai tarvitseeko 
hanskoja lainkaan. Itseasiassa olosuhteet 
Etelä-Suomessa ovat varsin optimaaliset mo-
nipuolista kiipeilyä ajatellen. Olin myös poh-
tinut ja harjoitellut etukäteen ratkaisuja eri-
laisiin ongelma- ja onnettomuustilanteisiin.  
Ultima Thulella koin ensi kertaa vain toimi-
vani tunnista ja vuorokaudesta toiseen. Pisin 
yhtäjaksoinen toiminnan täyteinen valveilla-
olon jakso oli 40 tuntia. Oli halkeamasystee-
mi ja välineet sen kiipeämiseksi. Välillä ym-
pärillä avautui uskomaton näkymä jäämerelle 
ja toisena hetkenä, kosteiden pilvenriekalei-
den tunkiessa sisään takinkauluksesta, näky-

”HIENO TEKNOLINJA ON USEIN JO ALHAALTA KATSOEN VIEHäTTäVä – JYRKKä 

JA OHUT SAUMA, KATON YLITYS TAI LINJA, JOKA NäYTTää MAHDOTTOMALTA 

KIIVETä.” 
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Bivouac Ecles ennen Innominata Ridgen kiipeämistä elokuussa 2006.
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Neitseellistä kattokiipei-

lyä.  Lost & Found, Kvaløya          

elokuu 2008.
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monta kuollutta kulmaa. Homma oli yhtä 
siistiä kuin big wall -kiipeily muutoinkin, mut-
ta vielä siistimpää! 
 

Miten vertaisit teknoamisen fiilistä vapaa-

kiipeilyn fiiliksiin?
Fiilikset ovat minulla aika samankaltaisia, 
mutta intensiteetit ja kestot erilaisia. Tekno-
reitin kiipeäminen vie yleensä enemmän ai-
kaa, joten tunteille jää enemmän tilaa. Vai-
kean teknoreitin kiipeäminen voi olla useiden 
tuntien mittainen kuumottava kokemus. Hel-
potus, jonka hyvä varmistus tuo muutaman 
vaikean muuvin ja kehnomman varmistuksen 
jälkeen, on yhteinen molemmille kiipeilytyy-
leille. Teknotessa kamat korkkaavat useimmi-
ten varoittamatta, kun taas vapaakiipeillessä 
on välillä kiusallisenkin tietoinen vääjäämättä 
lähestyvistä lennoista. Teknotessa tietää piis-
sin, jonka varassa roikkuu – ehkä muutaman 
alemmankin – kehnonlaiseksi, mutta lopulta 
ei tiedä milloin ja kuinka pitkälle putoaa, jos 
on pudotakseen. Vapaakiipeilyssä varmistuk-
set ovat useimmiten parempia ja siten toden-
näköinen putoamismatkakin on helpommin 
arvioitavissa. 

Vapaakiipeily on useimmiten käsivarsille tiu-
kempaa ja siten vapaasti kiivetessään pum-
puttaa itsensä nopeammin varsinkin jyrkillä 
reiteillä, vaikkakin myös jyrkkä tekno on fyysi-
sesti raskasta. Toisaalta pitkällä teknoreitillä 
olen saanut itseni kokonaisvaltaisimmin lop-
puun. Värinät kiivetyn reitin tai kiipeilypäivän 
jälkeen ovat myös aikalailla samat. Väsynyt ja 
tyytyväinen olo siitä, että on viettänyt aikaa ul-
kona. Sateisen kiipeilypäivän tai -reissun jäl-
keen sähkölämmitys tuntuu kivalta. 
 

Mikä teknossa on olennaisinta suoriutu-

misen kannalta?
Riippuu reitin luonteesta, vaikeustasosta ja 
pituudesta. Pohjan muodostaa varmistusvä-
lineiden käytön ja tikastekniikoiden hallinta. 
Reittiin tutustuminen ennen liidiä ja siitä kes-
kustelu sen kiivenneiden kanssa on järkevää, 
varsinkin jos käytössä oleva räkki on pieni tai 
jos reitti näyttää timmiltä. Erityisesti vaikeam-
pia matalahkoja linjoja kiivetessä kannattaa 
käyttää riittävästi aikaa varmistusten asen-
tamiseen. Vaikeusasteet A3:sta ylöspäin tar-
koittavat Suomessa usein mahdollisuutta tip-
pua maahan saakka. Toki myös helpommilta 
reiteiltä pääsee tonttiin, jos kiipeää huolimat-
tomasti tai jos reitti on pöhkösti greidattu. 
 

Mitä ohjeita antasit teknosta kiinnostu-

neelle, että pääsee harrastuksessa eteen-

päin?
Tee, osta tai lainaa tikkaat ja hanki muutamia 
varmistusvälineitä ja lähde kalliolle kokeile-
maan. Kiilanipulla ja muutamalla liikkuvaleu-

kaisella pääsee hyvin alkuun. Kiipeämällä hy-
vin varmistettavia halkeamia oppii tikastek-
niikan nopeasti, kun ei tarvitse jännittää ja 
varmistusten asentaminen on helpompaa. 
Mikäli kokemusta luonnollisesta varmista-
misesta on vähän ja räkki on ohuenlainen, 
kannattanee aloittaa tekninen kiipeily ylä-
köydellä. Vasaraa kannattaa käyttää säästeli-
äästi, jotta kallio kärsisi kiipeilystä mahdolli-
simman vähän. Hakoja ja hedejä kannattaa 
asentaa ainoastaan, jos se on etenemisen 
tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä. 
 

Useamman päivän mittainen soolonousu 

on varmaankin aika raskas suoritus. Miten  

valmistaudut siihen henkisesti?
Teen hengitysharjoituksia, meditoin päälläni 
seisten ja teen tippumisharjoituksia Kumpu-
lan sisäseinällä. No ei kai... Henkinen ja fyy-
sinen valmistautuminen on mun mielestä sa-
maa kamaa. Kiipeilen säännöllisesti, syön ja 
juon paljon, pakkaan ja kunnostan varusteita 
sekä otan selvää suunnitellusta reitistä. Vii-
meisen viikon ennen matkaa olen tavallista 
poissaolevampi. Viimeisenä yönä ennen kiipe-
ämisen aloittamista unen saaminen on ollut 
jonkinlaisen keskittyneen tilan vuoksi vaikeaa. 
 

Kuinka kauan kestää palautua monen päi-

vän soolosta?
Kylmällä ja märällä kalliolla touhutessa kä-
det joutuu tosi koville ja niitä täytyy puh-
distaa säännöllisesti. Ensimmäisellä soolo-
reissulla en tajunnut tarpeeksi hyvin huo-
lehtia sormistani ja ne tulehtuivat reissun 
jälkeen. Mäellä meni viisi päivää ja levättyä 
tuli varsin vähän, joten reissusta palautui 
pitkään. Todennäköisesti tuli pidettyä tau-
koa kiipeilystä muutama viikko jo pelkäs-
tään sormien vuoksi. Toisella reissulla le-
päsin porttiksessa enemmän, joten palau-
duin nopeammin, vaikka linja oli timakampi. 
 

Miten kommentoit väitettä, että teknossa 

ei mene hapoille?
Pitää paikkansa, valjaissa roikkumista koko 
touhu. 
 

Mikä motivoi sua kiipeilyn yhdistystoimin-

taan?
Olen ollut mukana lähinnä Suomen Alppi-
kerhon koulutustoiminnassa. Kiipeilykurssi-
en pitäminen ja niiden suunnittelu on mie-
lenkiintoista ja usein hauskaakin. Oppimaan 
motivoituneita ihmisiä on mukava nähdä ja 
opastaa. Lisäksi yhdistystoiminnan kautta 
on tutustunut moneen mukavaan tyyppiin. 
 

Mitä tavoitteita sulla on kiipeilyssä?
Voisi sanoa, että yhtenä tavoitteena elämäs-
sä on päästä paljon kiipeämään. On kiva läh-

teä reissuun hyvien ystävien ja kivojen tyyppi-
en kanssa. Erityisen hauskaa on, jos huomaa 
keskusteluja syntyvän hieman muustakin 
kuin siitä miten siitä underista vedetään hul-
lun tiukka veto siihen pokettiin. Tulevaisuu-
dessa olisi mahtavaa päästä kiipeämään 
iso reitti, jossa saisi hyödyntää kaikkia op-
pimiaan kiipeilytaitoja jää- ja lumikiipeilys-
tä tekniseen ja vapaaseen kalliokiipeilyyn. 
 

Entä konkreettisia suunnitelmia?
Katkaista luottokortti ja syödä makaroonia.
Yritän olla antamatta periksi ”kahdeksas-
taneljäänväitöskirjatuotteliaskesäduuni-maa-
ilmalle”. Pääsiäisenä olisi kiva päästä jääkii- 
peilemään ja kesällä valun toivoakseni Nor-
jaa ylhäältä alas.   

 

Mitä muuta harrastat kuin kiipeilyä?
Aloin käydä tyttöystävän kanssa tanssikurs-
silla. Lattareita ja vakiotansseja. 

Onko suomalaisella rytmi veressä?
Strategiani on lähteä liikkeelle satunnaisel-
la hetkellä ja yrittää runnoa askeleet oikeas-
sa järjestyksessä läpi musiikista välittämättä. 
Ristiriitojen ilmetessä vetoan miehen rooliin. 

Miten opiskelut ja harrastaminen saa yh-

distettyä?
Irvistellen. Tuleepahan välillä luuhattua muu-
allakin kuin Pohjois-Norjassa. 

Kuinka pitkään opinnot vielä häiritsevät 

harrastamista?
Valmistuminen on parin vuoden päästä.

Mitä luulet, miten lääkäriltä onnistuu työn 

ja harrastuksen yhdistäminen?
Paremmin kuin lääketieteen opiskelijalta. To-
sin on olemassa riski, että alan eläkesäästä-
jäksi.

Kuinka pitkään aiot jatkaa kiipeilyä?
Mielenkiintoista nähdä.

Kiitokset ja terveiset?
Inkerille, Paavolle, Marialle, Kaisalle, Annalle, 
Juholle, Ollille, Eevalle, Hermannille, Akselil-
le, Elinalle ja Sonialle. Ystäville.



Etelä-Ranskan Languedoc Roussil-
lonin maakunta sijaitsee Välime-
ren rannalla. Se rajoittuu lännessä 

Espanjan rajaan ja rajaa halkovaan Pyre-
neiden vuorijonoon. Idässä taas Marseille 
kuuluu jo seuraavaan maakuntaan.
Alueen historiaa leimaa voimakkaasti Roomalaisten jälki ja näkyvimpiä 
piirteitä ovat lukuisat linnoitukset, kirkot ja luostarit, joista varhaisim-
mat ovat peräisin 1100–1200-luvulta. Missä Roomalaiset ovat olleet – 
siellä on myös viiniä. Roussillonin viinialueisiin tutustuu jokainen kii-
peilijä tahtomattaankin, sillä useimmat lähestymispolut kulkevat viini-
tarhojen kupeessa.

Kataloonia oli voimissaan  keskiajalla ja siihen kuului vuoteen 1659 
myös Ranskan Pyrenees Orientalisin departementti. Katalonian pää-
kaupunkina oli ja on edelleen Barcelona – joskin nykyään kataloonia 
on enää Espanjan yksi maakunta. Itsenäisen Katalonian valtakaute-
na Perpignan toimi Roussillon alueen hallinnollisen pääkapunkina ja 

Teksti Markus Nyman, Släbi Ry

idästä porttina Katalooniaan. Kataloonialaisuus henkii vieläkin voi-
makkaana Espanjan rajan tuntumassa, jossa Katalonian lippu näkyy 
useammin kuin Ranskan lippu. 

Meillä on Leenan kanssa pieni tukikohta St. Cyprienissä noin 30 kilo-
metriä rajalta. Täältä on viime vuosina lomilla sukkuloitu lähikallioille, 
mutta myös harrastettu surffausta, Pyreneillä haikkausta ja pyöräilyä.

Pyreneiden vuorten anti

Pyreneiden vuorijonot nousevat Colliuren historiallisen kylän kohdal-
ta asteittain kohoten ”lakikorkeuteensa” noin 2900 metriin Perpigna-
nin kohdalla. Alueen tunnetuin vuori on Pic du Canigou (2784 m.) jolla 
on myös voimakas Katalooniaa yhdistävä rooli ja historia. Alueella on 
runsaasti upeita haikkaus- ja  pyöräilyreittejä sekä mahdollisuus canjo-
neeraukseen sekä koskenlaskuun kumiveneellä, mutta tietysti ennen-
kaikkea kiipeilyyn.  

Sporttikiipeily

Vaikka alueella on paljon kallioita, ei niitä ole yhtä tiheään kuin esi-

KIIPEILyä 
RANSKAN PyRENEIdEN 
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Näkymä Mauryn linnoitukselta.
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merkiksi Marseillen ja Monacon lähistöllä. Alue ei ainakaan vielä ole 
suuremmalti tunnettu ulkomaisten kiipeilijöiden piirissä, joten siellä 
ei ole juurikaan ole ryysistä. 

Tautavellin pääsektorin ensimmäisiä reittejä lukuun ottamatta kaik-
kialla saa kiivetä suhteellisen rauhassa. Sporttikiipeily on täällä pääkii-
peilymuoto. Toki Vingraussa ja Pierre Lysissä on trädilinjojakin, mutta 
koska olemme puhtaasti sporttikiipeilijöitä, emme ole niitä kohteita 
sillä silmällä katsoneetkaan.

Kuten oheisesta kartasta käy ilmi on Roussillonin alueella kymmeniä 
kalliokohteita, joista me olemme lähinnä keskittyneet ”haravoimaan” 
niitä jotka ovat Perpignanista enintään 1–1,5 tunnin ajomatkan pääs-
sä. Toistaiseksi olemme löytäneet tähän kriteeriin sopivia kallioita noin 
25 kappaletta. Nämä kalliot tarjoavat yhteensä noin 2000 reittiä. Tähän 
asti olemme käyneet noin15:llä kalliolla ja niistä suurin osa antaa ai-
hetta uuskäyntiin. Vain 1–2 kallion kohdalla kertakäynti riitti.

Mihin vuodenaikaan?

Sää tällä alueella on yleensä lämmin ja leppoisa J , niin kuin välimeren 
rannalla kuuluukin olla. Pyreneiden tuuli ”Tramontana” voi kuitenkin 
olla ajoittain navakkakin. Tramontana muodostuu kun viileämpi vuor-
ten ilma laskeutuu kohti lämmintä välimerta ja aiheuttaa joskus ko-
vankin ilmavirtauksen. Tämä voi jonkin verran haitata kiipeilyä korke-
alla sijaitsevilla kallioilla ja avonaisilla multipitch reiteillä. www.meteo-
france.com on hyvä tietopankki Tramontanan varalta.

Pyrenees Orientalis on Ranskan vähäsateisin alue, joten senkin varaan 
voi laskea jotain.

Alueella paras aika kiipeillä on kevät, alkukesä ja syksy. Viimeisten kah-
den vuoden ajan on kiivetty joulun aikaan, jolloin aurinkoisena päivä-
nä lämpö nousee noin 12–16 asteen väliin. Vaikka aamut saattavat olla 
viileitä, on tunne kuitenkin kallioilla lämmin ja pitkähihaisella paidalla 
on pärjätty hyvin. Pilvipäivänä mikrofleesillä pärjää hyvin ja tulee ”ko-
toisen kesäinen olo”.

Sektoreista tietysti valitaan ne jotka osoittavat etelään ja niitä löytyy...

Keskikesällä (heinäkuu–elokuu) lämpö nousee useimmiten 25–32 as-
teen väliin, jolloin valitaan tietysti kallioiden varjosektorit. Tautavel on 
kesäkiipeilyssä aivan ihanteellinen. Joen oikealla puolella olevat sektro-
rit (3 kappaletta) ovat varjoisia klo 13.30:een asti ja vastaavasti vasem-
man puoleiset (4 kappaletta) klo 14:sta eteenpäin. Siinä välissä voi ai-
na pulahtaa jokeen virkistäytymän ja homma taas jatkuu! Myös alueen 
muilla kallioilla on varjosektoreita riittämiin.

Olemme koonneet oheiseen taulukkoon lyhyen koosteen Pyrenees 
Orientales ja Auden departementien kallioista, joissa olemme käyneet. 
Etäisyys Perpignanista maksimissaan 1–1,5h.
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Jani Matsinen, La Clape, 7b.

Tautavel pääsektori.
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Jani Matsinen, Ntr. du Cross, 7a.
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Miten kannattaa matkustaa ?

Olemme useimmiten valinneet lennon Barceloonaan, josta autolla 
Perpignanin lähistölle. Matkaa tulee noin 170 km, ajassa noin 2–2,5 
tuntia – suora ja hyvä maksullinen moottoritie (maksaa yhteensä noin 
20 €). 

Muutamia kertoja ollaan lennetty myös Toulousin kautta, mutta sinne 
ei ole Suomesta suoria lentoja. Ajomatka on kuitenkin sama. Lento-
kenttä löytyy toki myös Perpignanista (muun muassa Ryan Air) ja Car-
cassonesta, mutta toistaiseksi emme ole onnistuneet löytämään koh-
tuuhintaisia tai ajallisesti mukavia lentoja näihin kohteisiin.

Missä kannattaa asua?

Jos suosii lähellä kallioita olevia pienkyliä, niin Tautavel, Vingrau ja 
Opoul ovat ”strategisesti” hyvillä paikoilla. Merenrannassa Leucate, 
Canet ja St. Cyprien (jossa meidän tukikohtamme on) ovat kaikki noin 
30–45 minuutin ajomatkan päässä Clapesta, Tautavelista, Vingrausta 
ja Opoulista. Ainakin Tautavelissa on mukavan tuntuinen Camping-
alue. Niitä löytyy kyllä joka pitäjästä, parhaiten Googlaamalla paikal-
lisen turisti-infon kautta. Hyvänä majoitusvaihtoehtona hotelleille on 
Interhome, jonka tarjoamia vaihtoehtoja löytyy useimmista a.o. pai-
koista.

Mistä TOPOT?

Topojen hankinta on osoittautunut etenkin pienemmille kallioille mel-
koiseksi tieteeksi. Oheisen jutun merkittävimmille paikoille tosin löy-
tyy topoja, joihin löydät linkkejä Släbin sivuilta www.slabi.net/matkat.
html

Topoja saat:
1. Oheisesta kartasta suoraan – tai sitä kautta tilaamalla: http://pa-
gesperso-orange.fr/andre.berche.sudsportsnature/Pages/topoweb/si-
tesescalade.htm
2. Ilmaisista nettilinkeistä tai nettikaupoista, jotka myös löydät: 
www.slabi.net/matkat.html
3. Osasta (kuten Termes, Opoul ja Opoul 2) olemme saaneet sähköi-
sen topokopion, joka voidaan halukkaille edelleen toimittaa.
4. Perpignanin tai Narbonnen Decatlonista tai paikallisista kirjakau-
poista ja turisti-infoista.

Mitä tehdä lepopäivänä?

älä turhaan ryntää hakemaan sanakirjaa selvittääksesi  ”lepopäivä” sa-
nan merkitystäJ. Kun sielu ja ruumis lepää kotvasen, voi loppuviikolla 
taas satsata tosi reitteihin! 3–4 päivän jälkeen olisi hyvä huilata päivä 
– se ei ole mistään pois, vaan usein plussaa seuraaville kolmelle päi-
välle.

Perpignanin vanhakaupunki (1200–1300-luvulta) on mukava paikka 
vaikka vaan käppäillä, kuten myös Ceret Pyreneiden rinteiden juurella. 
Coillure on lähellä Espanjan rajaa ja meren rannalla – paikka mistä Py-
reneiden vuorijonot alkavat. Kylä on historiallinen, maailmankuulujen 
taiteilijoiden suosima paikka – erittäin hieno paikka ja hyviä pizzoja!

La Clapen vieressä on Gruissan joka on pieni kaupunki pyöreällä saa-
rella – näkyy neljännen sektorin rinteiltäkin. Jos sataa, on Perpignanis-
sa ihan OK sisäkipeilykeskus: http://www.deversud.com/
Bonne grimpe !
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Markus Nyman, Tautavel, 6a.
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KALLIO KOHDE REITTEJÄ MAX KIIPEILY– 
KORKEUS

 
GREIDIT YLEISKOMMENTTI TÄHTIÄ  

(OMA ARVIO)

La Clape >300 27 m 4–7 Runsaasti ja eri tyyppisiä ***

Vingrau >200 120 m 5–8 Helppoja ja haastavaa ****

Tautavel >100 40 m 5–8 Upeita eri tyypin sektoreita ****

Opoul 45 25 m 5–6 (7) Helppoja / koulukallio **

Opoul  ”2” 18 25 m 5–7 Pieni ja pippurinen **

Georges des
Pierre Lys >100 200 m 5–7 Upea multipitch –paikka! ****

Notre dam 
du Cross* >100 40 m 5–7 Hieno paikka, 3 OK sek-

toria ***

Tremenal* >100 30 m 5–7 Ei meidän mieleen *

Fauzan* >100 30 m 6–7 Haastava, paljon luolia! ***

Maury >100 30 m 4–6 (7) Pienet sektorit / hajallaan **

Termes 50 60 m 5–7 Tosi hieno paikka >6b ***

Fontjoncouse 18 25 m 5–6 Puuhastelua päiväksi *

Alueen ehdottomat kiipeilyn herkut
TAUTAVEL pitää jokaisen alueella käyvän kokea ja nähdä. Täältä on löy-
detty esihistoriallinen ihminen, joka eli 450000 vuotta sitten. Kiipeilyalu-
een pääsektori sijaitsee juuri tämän ”Tautavelin luolamiehen entisen asu-
muksen” vieressä. Lepopäivänä (?) Tautavelin museossa kannattaa käydä! 
  Pääsektorin kalliota halkoo joki, jonka muolemminpuolin on sektorei-
ta. Mukava pulahtaa kiipeilyn päätteeksi jokeen – niin talvella kuin kesäl-
läkin.
Tautavelin alueella on sektoreita jossa on luolien ympärillä olevaa kiipei-
lyä, tufaa, negaa sekä myös Släbivoittoista kiipeilyä. Sektorit erottuvat 
melko selvästi greidien mukaan, eli jotkut sektorit sisältävät pääsääntöi-
sesti greidit 5c–6a, 6b–6c, tai 7a–8.
  Useat hienot reitit ovat 30–40 metrisiä, joten 70–80 metrin köydestä on 
etua. Tautavelissa voi kiivetä jokaisena vuodenaikana. Kivilaatu vaihtelee 
sektoreittain harmaasta kalkkikivestä ruskeaan kalkki-/hiekkakivityyppiin. 
Lähestymiset ovat 5–15 minuuttia.

VINGRAU on aivan Tautavelin naapurissa ja sen alkusektorit ovat pää-
sääntöisesti släbikiipeilyä, osin 40-metrin reiteillä, joten sama ohje pätee 
täälläkin, 80 m köydestä on etua! Loppusektorit ovat tasoltaan haasta-
vampia, useimmat reitit vaikeudeltaan 6a+...6c ja 7a–7b. Multipitsejä löy-
tyy joitakin noin 80–120 metrisiin asti ja ne ovat tasoltaan 5c–7a välillä.
  Kallio on eteläsuunnassa, joten kevät, alkukesä, syksy ja talvi soveltuvat 
parhaiten kiipeilyyn. Keskikesällä tämä on liian kuuma paikka ja kiipeily 
on mahdollista vain aikaisin aamulla. Vingrau on suhteellisen ylhäällä ja 
Tramontana puhaltaa tuntuvasti kun sille päälle sattuu. Sektoreille on ly-
hyet lähestymiset, alkusektoreille noin 5–10 minuuttia ja takasektoreille 
15–20 minuuttia. Kivilaatu on vaaleaa kalkkikiveä. Täältä aukeavat mahta-
vat näköalat Vingraun viinilaaksoon ja kylään sekä Canigou-vuorelle.
  Bonuksena Tautavelille ja Vingraulle kävijöille on lisäksi samalla alueella 
sijaitseva Opoul ja Opoul 2. Kaikki nämä kalliot ovat noin 5–10 minuutin 
ajomatkan sisällä. Alueella on yhteensä noin 400 reittiä.

*) Topo ”Minervois”, jossa kaikki kolme kohdetta

Lisäksi lista alueen kallioista joissa EI vielä olla käyty, mutta taustaselvitysten perusteella varmasti 
tullaan käymään.

KALLIO KOHDE REITTEJÄ MAX KIIPEILY– 
KORKEUS

 
GREIDIT YLEISKOMMENTTI

Le Landeyran 52 40 m 3–7

Roquebrun 40 25 m 6–7

La Tirouniere 25 35m? 7–8

Cardou 60 150 m 4–6 Multipitch paikka

Saint Chinian 15 18 m 6–7

Georges des
Pierre Lys 30 70 m 5–7

Col de St Louis 100 40 m 5–8a

GEORGES des PIERRE LYS sijaitsee Quillan-kaupungin lähellä joen var-
rella. Tämä on pääsääntöisesti multipitch paikka, jossa useimmat rei-
tit ovat 3–5 köydenpituutta. Vaikeusasteet ovat useille reiteille 5b/c–6b, 
mutta toisaalta löytyy myös haastavampia 6b/c–7a reittejä. Osa pitkistä-
kin reiteistä sijaitsee heti tien/joen vieressä ja ne ovat osin edessä olevi-
en kukkuloiden varjostamia, joten kesäkiipeilykin on mahdollista. Näille 
sektoreille mennään ylittämällä joki vaijereita pitkin (tyrolian). Kivilaatu 
on vaaleata ja selkeää kalkkikiveä. Lähestymiset ovat suhteellisen lyhyitä, 
noin 10–20 minuuttia. Topossa suositellaan 80–90 metrin köyttä, koska 
tietyissä multipitseissä laskeutuminen on suhteellisen pitkillä väleillä.
  Joella/koskella paikalliset yrittäjät tarjoavat seikkailupalveluja kumivene, 
kanootti, drafting ja canjoneering -muodossa.

LA CLAPE sijaitsee Narbonnen vieressä ja on tämän alueen suurin kii-
peilypaikka. Clapen kuudessa sektorissa on jokaisessa erilaista kiipeilyä, 
joskin mukavimmat sektorit ovat nro 2, 4 ja 5. Vaikka reittejä on yli 300, 
ei voi sanoa, että määrä korvaa laadun, mutta joukkoon mahtuu tietysti 
vähemmänkin kiintoisia elämyksiä. Sektori 1 on valtaosin greidiltään 3-5:
n luokkaa, toki siellä on kymmenkunta 6a–6c -tason reittiä. Sektori kuu-
si on merimaisemineen hieno, mutta kivilaatu oli pienikiteistä ja terävää 
– ei ihan meidän mieleemme! Silmä lepää maisemallisesti myös sekto-
reiden 4 ja 5 reiteillä, useasta kohdasta näkyy sinisenä siintävä Välimeri 
ja viinilaaksot. Näiden sektoreiden alkuun tulevat paikalliset viikonlopui-
sin ”retkikiipeämään” helppoja vitosen reittejä, joten ne on myös kiivetyn 
näköisiä. Lähestyminen onkin näihin vain noin 2–3 minuuttia. Useimmat 
6a/6b ja vaikeammat reitit eivät ole kiillottuneita ja näille on lyhyet lähes-
tymiset, noin 5–10 minuuttia.
  Kivilaatu vaihtelee paljon sektoreittain, harmaasta kalkkikivestä ruske-
aan hiekkakivityyppiseen, tufaan, onkaloihin, ”nykeröihin” ym.

Päivi Kontu, Tautavel, 6a+.



Zermatt, Saas Fee, Zinal 
– kiipeilijän tukikohdat

Sveitsin Walliksen Alppien syleilyssä sijait-
sevat Zermatt, Saas Fee ja Zinal vaikuttavat 
Chamonix:n rinnalla uneliailta eläkeläisten lu-
xus-lomakohteilta. Kylät täyttyvät sesonkina 
varttuneemmaasta väestä, joka tyytyy ihaile-
maan vuorimaisemaa alhaalta käsin tai enin-
tään hissi- ja junaverkoston yläasemilta.

Matterhornin juurella, 1500 metrin korkeu-
dessa sijaitseva Zermatt käy erinomaises-
ti tukikohdaksi. Autoton kylä on idyllisyydes-
sään vailla vertaa, joskin turismi on ajanut 
autenttisuuden ohi. Erinomaisia ravintoloita 
kylästä löytyy kosolti - kiipeilijä suuntaa huip-
puystävällisten brittimaahanmuuttajien pitä-
mään ‘The North Wall Bariin’ (testaa poikien 
paistamat pizzat) tai keskellä kylää sijaitse-
vaan Brown Cow:hun.

Majapaikoista edullisimmat ovat ‘Matterhorn 
Hostel’ hissiaseman lähellä ja modernimpi 

Teksti ja kuvat Samuli Mansikka

Monte Rosa, Matterhorn, dent Blanche, Weisshorn... Idyllistä Zermattia ja kesälaskettelusta tuttua Saas Feetä 

ympäröi Alppien suurin kokoelma nelitonnisia. Chamonix:n hissijonoihin kyllästyneen ja etenkin aloittele-

van alpinistin kannattaa tutustua alueen tarjontaan - täällä on tilaa kuljeskella ja hengittää!

‘Youth Hostel’. Juna-aseman lähellä sijaitse-
vaa campingiä paikalliset kutsuvat kuvaavas-
ti ”eläintarhaksi”– mukavampia leirintäaluei-
ta löytyy pitkin Mattertalia ja etenkin Täschin 
tienoilta. 

Vaativampaan makuun majoitusta löytyykin 
sitten runsaasti – eri tasoisia ja etenkin hinta-
tason yläpään hotelleja kylässä on paljon. Mi-
käpä mukavampaa, kuin vuorilta paluun jäl-
keen nauttia lihafondueta viiden tähden ho-
tellin terassilla frakkiin pukeutuneen pianistin 
viihdyttäessä seuruettasi ihanilla ikivihreillä?

Saastalin laakson perukoilla sijaitseva Saas 
Fee puolestaan on huomattavasti Zermattia 
rauhallisempi ja edullisempikin. Palveluita ja 
kiivettävääkin on tosin Mattertalin laaksoa 
vähemmän. Kylien väliä pääsee mukavasti 
kulkemaan juna- ja linja-autoverkkoa hyödyn-
tämällä, joten autotonkin pääsee nauttimaan 
koko alueen tarjonnasta täysin vaivatta. Saas-
talissa ja etenkin Saas Grundissa on useita 
leirintäalueita, mm. viihtyisä ‘Camping am 

Kapellenweg’.

Zinalin sijainti on kätevä Weisshornin ketjun 
huippujen kannalta - tällä puolella hytit ja rei-
tit ovat yleensä rauhallisempia. Zinal on li-
säksi helppo tavoittaa julkisillakin kulkuväli-
neillä. 

”Spagetti Tour” Monte Rosan 
massiivilla

UIAA-listan nelitonnisia keräilevän kannatta-
nee suurimman nälän tyydyttämiseksi suun-
nata Monte Rosan massiiville, jossa muuta-
man päivän kierroksella voi pienellä vaivalla 
saavuttaa hurjan määrän huippuja. Osa näis-
tä tosin ansaitsee kirjoittajan mielestä hui-
pun tittelin vain vaivoin. 

Majoihin tukeutumalla kevennät reppua-
si oleellisesti, eikä ole ollenkaan huono idea 
liikkua massiivilla hiihtäen – korkealla sijait-
sevilla laajoilla jäätiköillä on lunta ympäri 
vuoden. Parasta aikaa skinnausreissuun on 
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luonnollisesti kevät, jolloin pääset kierroksen 
päätteeksi laskemaan pitkän siivun alas laak-
soon saakka.

Monte Rosan täysturnee on paras aloittaa 
ottamalla aamuvarhain kabiini Klein Matter-
hornille (3883 m.), vain parin tunnin nousun 
päähän Breithornin päähuipusta (4164 m.). 
Breithorn on pitkänomainen vuori, jonka har-
jalle UIAA:n 1994 kokouksessa nimettiin vi-
ralliselle listalle peräti viisi erillistä huippua.

Päähuipulta on itään jatkuvalla harjanteella 
seuraavalle huipulle, central summitille (4159 
m.) lyhyt matka ja huippujen väliin jäävä sa-
tula (4076 m.) on vain satakunta metriä pää-
huippua alempana. Keskihuipusta itään vievä 
osuus lienee syy, miksi Breithornin traverssia 
kiivetään pääosin itä-länsisuunnassa tässä 
esitetyn vastaisesti – traverssin kiipeilyllisesti 
hienoin pätkä (IV) joudutaan näin kiivetessä 
skrämbläämään alaspäin.

Seuraavien kolmen huipun, Breithorn East 

(4141 m.), Punta 4106 (4106 m.) ja Roccia 
Nera (4075 m.) traverssi on jokseenkin trivi-
aali ja Roccia Neralta on enää lyhyt matka so-
veliaaseen yöpymispaikkaan – Rossi e Volan-
ten bivimajalle.

Miehittämättömissä bivimajoissa asuminen 
edellyttää ainakin omien ruuanlaittotarvik-
keiden kantamista ja moni pakkaa mukaan 
kevyen makuupussinkin. Vilttejäkin yleensä 
on. Keskeisillä paikoilla sijaitsevat hytit ovat 
luonnollisesti suosittuja, joten ahtaus ja me-
luisuus voi olla häiritsevää. 

Paria astetta mukavampi vaihtoehto on las-
keutua Polluxin ja Castorin kohdalta Guide 
d’Ayasin rifugiolle (3420 m.). Italialaiseen tyy-
liin ruoka on erinomaista.

Erähenkiset voivat toki telttailla vaikkapa Pol-
luxin juurella, mutta leiri on syytä pystyttää 
riittävän kauas seinämistä. Walliksen alppien 
rapautuvaa kiveä irtoaa seinämistä toisinaan 
yllättävän paljon. Hangella olevat irtokivet an-

tavat osviittaa kivivyöryille alttiista paikoista. 

Seuraavasta päivästä tulee pitkä – majoitutpa 
miten tahansa, kannattaa ensin kiivetä kakso-
sista (Zwillinge) matalampi Pollux (4092 m.). 
Perusreitti (AD) on helppo skrämbläysreitti 
höystettynä napakalla kruksilla (varustettu te-
räsketjulla) ja kauniilla huippuharjanteella. 

Lumiolosuhteiden niin salliessa on paikoin 
jopa 50° jyrkkä, noin 300 metriä korkea länsi-
seinä hauska ja nopeasti kiivettävä lumi-/jää-
reitti. Perusreitti on kuitenkin tätä nopeampi 
laskeutua etenkin, jos seinä oli noustessa jäi-
nen (keskikesästä eteenpäin).

Kaksosista korkeampi, Castor (4228 m.) on 
kaunis lumihuippu. Kaksosten väliin jääväs-
tä solasta (Zwillingsjoch, 3845 m.) on huipul-
le nopea kiivetä lumirinnettä ylös päin siksak-
kaavaa polkua. Polulta voi ennen perusreitin 
(PD) lyhyttä skrämblingiä halutessaan poike-
ta ja kiivetä huipulle lounaisharjannetta. Täl-
löin tosin ohitat perusreitin huikean kauniin 
huippuharjanteen, mutta etenkin ruuhkaise-



na ajankohtana saat kiivetä huipulle rauhas-
sa lähes suoraan toisesta suunnasta, kuin 
muut.

Valtaosa Monte Rosa -traverssin kiipeilijöis-
tä ottaa Castorin huipulta suunnaksi hyväk-
si mainostetun Rifugio Guintino Sellan (2640 
m.), mutta kova peak-baggeri ylittää vielä sa-
mana päivänä massiivin ehkä upeimman 
vuoren, Liskammin. Castorilta ei nimittäin 
tarvitse laskeutua vuorten välissä, kuin Fe-
likjoch-solaan (4066m.), josta on Liskammin 
matalammalle länsihuipulle (4481m.) vain 
parin tunnin kapuaminen. Kapea harjanne on 
upea ja varsin helppo (PD).

Länsi- ja itähuippujen välinen traverssi (AD, 
herkkä) sen sijaan vaatii tarkkuutta ja edellyt-
tää tottuneisuutta ilmavissa paikoissa liikku-
misen suhteen. Harjanteelle muodostuu li-
säksi valtavia lumilippoja, joten kokematto-
mille ei varauksetta voi tätä suositella: matka 
alas on pitkä. Liskammin leveä pohjoisseinä 
onkin yksi alueen ehdottomia klassikoita - lu-
misella seinälle on noustu useita elegantte-
ja D+ – TD+ -tason reittejä, jotka eivät niin-
kään ole teknisesti järin vaikeita (jäätä/lunta, 
keskimäärin 50°), mutta ovat pitkiä ja edel-
lyttävät hyviä sää- ja lumiolosuhteita. Kovien 
paikallisten suksimiesten mukaan seinä on 
alueen ylivoimaisesti parhaita laskuja. Itähui-
pulta (4527 m.) laskeudu harjannetta edel-
leen (paikoin jyrkähkö, n. 45°) Lisjoch-solaan 
(4151 m.) ja ota suunnaksi Balmenhornin 
(4167 m., laajennetulla UIAA-listalla) huipul-
la sijaitseva bivihytti. Takana on rankka päivä!

Balmenhornilta on helppo seuraavana päivä-
nä käydä lähistön pienet huiput ja siirtyä yök-
si Alppien korkeimmalle rakennettuun ma-
jaan Rifugio Margheritaan.

Vincent Pyramidelle (4215 m.) on Balmen-
hornilta suorastaan naurettavan lyhyt matka, 

mutta jos haluat lisäksi käydä sen kaakkois-
puolella sijaitsevalla Punta Giordanilla (4046 
m.), pääset kiipeämään sille toistamiseen ja 
vaikkapa kiipeilyllisesti ihan hauskaa Cres-
ta del Soldato -harjannetta (PD/PD+). Punta 
Giordania ei hyvällä tahdollakaan voi sanoa 
huipuksi, mutta orjallisesti UIAA-listan 82:a 
huippua keräilevän on silläkin käytävä.

Jäätiköltä pistävä Corno Nero (4322 m.) on 
niinikään kyseenalaisesti huipuksi nimetty 
UIAA-listalainen samoin, samoin kuin vierei-
nen Ludwigshöhe (4342 m.). Vielä traverssi 
huipultaan kauniin Parrotspitzen (4436 m.) 
yli ja voitkin kiivetä tai skinnata Punta Gni-
fettin (myös Signalkuppe) 4545-metriselle 
huipulle rakennettuun majapaikkaasi nautti-
maan huikeista maisemista. Margherita-hyt-
ti rakennettiin aikanaan akklimatisoitumista 
ja korkean ilmanalan vaikutuksia tutkivaksi 
laboratorioksi, mutta muutettiin sittemmin 
upeaksi ja viihtyisäksi ”rifugioksi”.

Helpon päivän jälkeen pääseekin massiivin 
loppujenkin huippujen valloittamiseksi vä-
hän kiipeämään. Punta Gnifettiltä on vierei-
selle Zumsteinspitzelle (4563 m.) lyhyt mat-
ka helppoa kaakkoisharjannetta (F) pitkin, 
mutta päästäksesi täältä massiivin korkeim-
malle huipulle Dufourspitzelle (4634 m.) on 
olosuhteiden oltava jokseenkin kohtalaiset 
- lumisena harjanne (AD) voi osoittautua jo-
pa mahdottomaksi kiivetä. Tällöin pääset kui-
tenkin laskeutumaan Liskammin pohjoissei-
nän vierustaa Monte Rosa -hytille (2795 m.). 
Jäätikkö on hyvin railoinen ja sillä sattuu vuo-
sittain vakavia onnettomuuksia, joten näen-

näisestä helppoudesta huolimatta on syy-
tä kulkea köysistönä ja suurta varovaisuutta 
noudattaen.

Dufourspitzen huipulta pääsee kätevästi las-
keutumaan suhteellisen jyrkkää kuluaaria 
(laskeutumisankkureita ja köysiä) Silbersatte-
lin solaan (4515 m.), joka erottaa Nordendin 
(4609 m.) omaksi huipukseen. Silbersattelin 
ja Nordendin huipun väliin muodostuu hel-
posti suuriakin Monte Rosa -massiivin itäsei-
nän yläpuolella roikkuvia lumilippoja. Pysy 
siis kaukana reunasta Zermattin puolella!

Nordendin huipun tuntumasta onkin sitten 
hyvä laskeutua (jalan tai mieluummin suk-
silla) Dufourspitzen perusreitille ja edelleen 
Monte Rosa hytille. 

Kyseistä reittiehdotusta seuraamalla saavutat 
neljän päivän aikana 17 UIAA-huippua!

Weisshornin ketju

Mattertalin länsipuolella nousevan Weisshor-
nin ketjun nelitonniset; Bishorn, Weisshorn, 
Zinal Rothorn, Ober Gabelhorn ja Dent Blan-
che, ovat Walliksen Alppeja parhaimmillaan. 
Vuoria voi lähestyä kätevästi Mattertalista, 
sekä ketjun länsipuolella sijaitsevasta Zinalis-
ta. Ketju on, paitsi luonnollinen raja, myös ra-
ja saksan- ja ranskankielisen Sveitsin välillä.

Karkeasti koillis-lounaissuuntaiseksi muo-
dostuneen ketjun pohjoisin huippu on 4153-
metrinen Bishorn. Bishornilla on helpon vuo-
ren maine ja se onkin yksi alueen suosituim-
pia nousuja. Tästä syystä perusreitille (F) 

Saasin huipuille on paras suunnata Britannia Hüttelta. Terassilta avautuvat näkymät Strahlhornille, 
Rimpfischhornille ja Allallinhornille.
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tähtäävän kiipeilijän kätevimpään majapaik-
kaan, Cabane de Tracuit:iin (3265 m.) on syy-
tä tehdä varaukset hyvissä ajoin. Hytiltä au-
keaa huipun suuntaan laaja jäätikkö, jolla on 
hyvä halutessaan telttailla. Muista sondata 
leiripaikka huolellisesti, sillä tällä jäätiköllä 
on hyvin runsaasti railoja.

Bishorn on maltillisen profiilinsa ansiosta 
erinomaisen nautittava hiihtokohde. Huipul-
ta pystyy hytin alapuolella olevaa pientä sk-
rämblingiä lukuunottamatta laskemaan Zi-
naliin saakka, jolloin saat luisutella alas lähes 
2500 vertikaalimetriä!

Ketjun nimikkovuori, Weisshorn (4506 m.) on 
jonon kiistaton kunkku ja se tarjoileekin upe-
aa kiipeilyä. Ylivoimaisesti suosituin reitti on 
itäharjanne, joka onkin pitkänä ja monimuo-
toisena kiehtova. Itäharjanne – samoin, kuin 
moni muukin “valkoisen vuoren” reitti – on 
parhaimmillaan vähälumisissa olosuhteis-
sa ja pieni Weisshorn Hüttekin miehitetään 
yleensä vasta kesä-heinäkuun vaihteessa.

Itäharjanteelle nousee upea variaatio; sen si-
jaan että ylittäisit jäätikön poikittain perusrei-
tin alemmalle skrämbläysosuudelle, kiipeä 
jäätikön yläosaan tavoittaaksesi upea ja hel-
pohko kuluaari. Kuluaari (30–45°) vie harjalle 
perusreittiä alempana, mutta on hyvin nopea 
kiivetä ja kiipeily paikoin jyrkälläkin kivihar-
janteella tästä eteenpäin on upeaa. Kuluaa-
ri on helposti nähtävissä, kun kävelet hytiltä 
polkua eteenpäin jäätikön reunalle. Onkin ai-
na suositeltavaa käydä tutustumassa reitin al-
kuun nousua edeltävänä päivänä valoisassa. 

Weisshornin eteläpuolella sijaitseva Zinal 
Rothorn (4221 m.) on suosittu huippu – eikä 
suotta! Patikka Rothornhüttelle on kaunis ja 
polun pää on helposti löydettävissä Zermat-
tin pääkadulla sijaitsevaa Brown Cow -ravin-
tolaa vastapäätä.

Reitti on monimuotoinen ja nautittava - alun 
jäätikön, lumikenttien ja parin skrämbläyksen 
jälkeen silmien eteen ilmaantuva huippupy-
ramidi on vaikuttava näky. 

Ongelmana Zinal Rothornilla ovat kivivyö-
ryt. Etenkin ruuhkaisana ajankohtana vuorel-
la sattuu suhteellisen paljon vaaratilanteita, 

kun ylempänä kiipeävät pudottavat kiviä pe-
rässä kiipeävien niskaan. Rännimäinen reitti 
huippupyramidin päälle ei ikävä kyllä tarjoa 
kovinkaan paljon suojaa.  

Jonkin verran rauhallisempi, mutta ei suin-
kaan mitenkään väheksyttävämpi reitti on 
vuoren pohjoisharjanne. Ainakin se on objek-
tiivisesti huomattavasti Zermattin puolen pe-
rusreittiä turvallisempi. Alkupisteenä tällöin 
toimii Zinalista lähestyttävä erinomainen ma-
japaikka - Cabane du Mountet (2868 m.). 

Pohjoisharjanne on profiililtaan pääosin ete-
läistä reittiä loivempi, mutta kapeana ja il-
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Monte Rosan massiivilla voit helposti saavuttaa lukuisia nelitonnisia päivässä. Parrotspitzen huippu on yksi 
vaikuttavimmista.



mavana se on kertakaikkisen upea kiivettävä. 
Reitin upeimpia pätkiä on ehdottomasti “par-
taveitseksi” (rasoir) nimetty kivipaasi. Reit-
ti ei ole miltään osin teknisesti järin vaikea 
(AD, III+), vaikka monin paikoin tarkkuutta 
vaativa onkin. Köyttä kannattaa varata mu-
kaan sen verran, että samaa reittiä palatessa 
voit halutessasi laskeutua herkimpien paik-
kojen ohi alaskiipeämisen sijaan.

Mountetin maja on hyvä lähtöpiste myös 
Ober Gabelhornin (4063 m.) klassikkoa, jyrk-
kää pohjoisseinää (TD-, 55°, 450 m.) lähestyt-
täessä. Tämänkaltaiset laakeat ja jyrkät lumi- 
ja jääseinät ovat Alpeilla jo uhanalaisia, joten 
mene ennen kuin on myöhäistä! Kesäkaudel-
la lumi on parhaimmillaan touko-kesäkuun 
vaihteesta juhannukseen, minkä jälkeen ene-
nevä osa reitistä on silkkaa jäätä.

Yksi Walliksen Alppien upeimmista vuorista 
on ehdottomasti Dent Blanche (4357 m.), jo-
ka hallitsee maisemaa etenkin Mountet-hy-
tiltä katsottuna. Hytille näkyvän pohjoissei-
nän reitit ovat haastavia (TD:stä ED 2:een) ja 
alueelle tyypillisen rapautuvan kiven vuoksi 
enimmäkseen talvikaudella kiivettäviä. Suosi-
tuin reitti, eteläharjanne (AD, IV) puolestaan 
on hauska skrämbläys upeissa maisemissa.

Mountet hytiltä saat mukavan jäätikkövael-
luksen, kun ylität Durandin solan (3443 m.) 
saavuttaaksesi Schönbiel Hütten (2694 m.). 
Schönbiel Hüttelle vie hyvä polku myös Zer-
mattista.

Osa kiipeilijöistä nousee vuorelle täältä käsin, 
mutta päivästä tulee erittäin pitkä. Sen sijaan 
suosittelen seuraavana päivänä nousemaan 
pienelle Cabane de la Dent Blanchelle (3507 
m.), jota isännöivällä rouvalla on taskussaan 
hienoja tarinoita Himalajanmatkoiltaan.

Dent Blanche -hytille on oikeastaan kaksi reit-
tiä; Haute Route -hiihtovaellusreittiä mukai-
leva jäätikkövaellus Col d’Herensin kautta tai 
skrämbläys Wandfluelücke-seinämän kautta. 
Ensiksi mainittu on loiva, mutta erittäin pitkä 
reitti pahoin railottuneen jäätikön yli, jota en 
suosittele käytettäväksi muutoin, kuin talvel-

la ja alkukesästä ja mieluusti vaikkapa suksin 
liikuttaessa. 

Wandfluelücken päällä on kauniita bivittely-
paikkoja erähenkisille ja täältä on lyhyt mat-
ka seuraavana päivänä kiivetä Dent Blanchen 
huipulle.

Matterhorn ja Dent d’Herens

Mitäpä olisi Walliksen Alpit ilman Matter-
hornia? Terävä ja varsin korkeakin (4478 m.) 
hammas on katseenvangitsija vailla vertaa. 
Matterhorn houkuttelee kiipeilijöitä kaikkialta 
maailmasta, mikä ei kirjoittajaa yllätä.

Matterhornia pidetään vaikeana vuorena, 
vaikka yleisimmäksi nousureitiksi vakiintunut 

ensinousun reitti, Hörnliharjanne ei miltään 
osin ole suunnattoman vaikea - vaikeimmat 
muuvit lienevät greidiltään UIAA III:sta ja 
enintään IV:sta. Haasteena onkin enemmän 
reitin pituus (1200 m.) ja vuoren ympärilleen 
keräämä mikroilmasto, joka usein pakottaa 
ryhmät kääntymään takaisin kesken matkan. 
Huonossa säässä ei kannata tätä vuorta eh-
doin tahdoin uhmata - onnettomuustilastot 
ovat Matterhornin osalta ikävää luettavaa.

Joka tapauksessa hyvällä säällä, mieluus-
ti huippusesongin ulkopuolella (kesäkuu, ai-
van heinäkuun alku, syyskuu), Matterhorn on 
mielekäs kiivettävä.

Matterhornin vieressä sijaitseva Dent 
d’Herens (4171 m.) näkee valtaosan kiipeili-

Rimpfischhornin pohjoisharjanne on Saasin kiinnostavimpia reittejä. Taustalla Grand Gendarme.

Nadelgrat on yksi Alppien klassisia traversseja.
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jöistä nousevan sille Italian puolelta Valpel-
linesta. Zermattin puoleisen seinämän reitit 
(TD- –TD+) ovat kesien lämpenemisen vuok-
si osoittautuneet hyvin vaarallisiksi, eikä niitä 
voi suositella.

Weissmiesin ketju

Weissmies:iä (4023 m.) ja Lagginhornia 
(4010 m.) voidaan pitää Alppien helpoimpiin 
kuuluvina nelitonnisina. Ne soveltuvatkin 
erinomaisesti aloitteleville alpinisteille paril-
la varauksella. 

Weissmies Hütteltä (2726 m.) on mahdol-
lista tavoittaa helposti molemmat huiput. It-
se hytti on helppo saavuttaa Saas Grundista 
Chritzbodeen vievällä hissillä ja pienellä pa-
tikalla. Laskettelurinteiden halki vievää lähes-
tymistä ei voida pitää järin kuvauksellisena, 
vaikkakin näkymät laakson yli Mischabelin 
ketjulle ovat upeat.

Perusreitti (PD) Weissmies:lle on helppo jää-
tikkövaellus Triftjäätikön yli. Jäätikkö on kui-
tenkin varsin railoinen, joten köysistönä liik-
kumisen ja jäätikköpelastuksen perusteiden 
on oltava hallinnassa.

Weissmies on mahdollista saavuttaa myös 
Almageller-hytiltä, jolloin ei tarvitse jalallaan 
astua jäätikölle. Suositeltava on kuitenkin tra-

verssi, jolloin voit seuraava päivänä kiivetä 
vaikkapa Lagginhornille.

Lagginhorn niin ikään on harvoja Alppien ne-
litonnisia, jolla ei tarvitse lähestyttäessä ylit-
tää jäätiköitä. Weissmieshüttelta noustava 
perusreitti (PD) onkin paikallisten keskuu-
dessa suosittu perhekiipeilykohde ja se so-
pii hyvin aloitteleville kiipeilijöille tai vaikkapa 
sopeutumisnousuksi.

Mischabelin ketju: Nadelgrat, 
Dom, Täschhorn, Lenzspitze, 
Alphubel

Dom de Mischabel (4545 m.), eli lyhyemmin 
Dom on korkein kokonaan Sveitsin rajojen 
sisäpuolella sijaitseva vuori ja yksi kirjoitta-
jan omista suosikeista. Tukikohtana toimiva 
sympaattinen Domhütte on helppo tavoittaa 
Randasta alkavaa jyrkkää polkua pitkin. 

Reittejä vuorelle ei ole kiivetty kovinkaan 
montaa ja valtaosa kiipeilijöistä suuntaakin 
huipulle joko helppoja lumirinteitä nousevaa 
perusreittiä (PD) tai aavistuksen jyrkempää 
ja haastavampaa Festigrat-harjannetta (PD+) 
pitkin.

Dom on suosittu kohde myös kevättalvisin, 
sillä huipulta pääsee perusreittiä mukaillen 
laskemaan pitkän siivun takaisin hytille.

Jos Dom on yksi Walliksen suosituimpia koh-
teita, on sen naapuri Täschhorn (4490 m.) 
yllättäen yksi Alppien harvemmin kiivettyjä 
nelitonnisia – vuorta pidetään suhteellisen 
vaikeana saavuttaa. Yleisimmäksi nousurei-
tiksi on muodostunut koillisharjanne (AD, 
III), jonka juurella sijaitsevalle Mischabel-
jochin (3851 m.) bivihytille on kätevin laskeu-
tua viereisen Alphubelin (4206 m.) huipulta 
sen helpohkoa pohjoisharjannetta (PD, 350 
m.). Alphubelille puolestaan pääsee helpos-
ti Täschhüttelta (2701 m.). Hytiltä Alphubel-
jochiin johtava jäätikköreitti (PD) on erittäin 
railoinen!

Kokeneemmille ja ripeille kiipeilijöille voita-
nee suositella traverssia Alphubelin yli Mis-
habeljochin biville, josta varhaisella startil-
la Täschhornin huipulle ja edelleen haasta-
vaa  harjannetta (AD+ / D-) Domin huipulle. 
Täältä voit joko laskeutua Domhütten kautta 
alas Matterin laaksoon tai jopa jatkaa travers-
sia Lenzspitzen (4294 m.) eteläharjannetta 
(PD+) pitkin Nadelhornin (4327 m.) ja Na-
delgratin suuntaan. 

Koko Mischabelin ketjun traverssia on jos-
kus kuultu kutsutun ‘Mischabel chain great 
traverseksi’ ja siinä onkin haastetta erähen-
kisille kiipeilijöille – reitti ei miltään osin ole 
teknisesti vaikea (D-), mutta pituus tuo omat 
haasteensa.  



Vähälumiset olosuhteet ovat eduksi reitille, 
joten yritykseen kannattanee lähteä loppuke-
sästä.

Mischabelin ketjuun kuuluva Lenzspitze on 
vaikuttava vuori ja ehdottomasti suositelta-
vin reitti on koilliseen avautuva valtava Dreie-
selwand-jääseinä (D+, 50°, 500 m.). Seinä on 
kiistatta Alppien hienoimpia reittejä ja sopi-
vien olosuhteiden sattuessa kohdalle kiipeily 
on upeaa. Parhaimmillaan reitti on monesti 
kesäkuun alussa ennen, kuin liika auringon-
paiste sulattaa firnin ja paljastaa kivikovan 
jään. Luonteva lähtöpaikka on korkealla Saa-
sin laakson reunalla sijaitseva Mischabel Hüt 
(Huom! Ei sama, kuin Mischabeljochhütte).

Mischabel Hüttelta kiivetään pääosin Nadel-
hornille. Nousu onkin mukava, kohtalaisen 
helppo (PD) ja sijaitsee upeissa puitteissa. Yh-
distettynä Mischabel Hütin ystävällisen hen-
kilökunnan ja hyvän ruuan parissa vietettyyn 
iltaan, saat mukavan kaksipäiväisen retken.

Samainen majapaikka on luontevin aloi-
tuspiste myös klassikkotraverssille, Nadel-
gratille. Saavuta tällöin ensin Nadelhornin 
koillisharjanteen alku Windjochin solassa. 
Windjochista laskeudu alas jäätikölle ja ota 
ripeästi suunta kohti Dirruhornin (4035 m.) 
ja Chli Dirruhornin (3890 m.) väliin nousevaa 
kuluaaria. Pyri kiipeämään kuluaari ennen, 
kuin aurinko iskee siihen voimakkaasti, sillä 
rapautuvasta kivestä koostuvalta harjanteel-
ta putoaa paljon irtokiviä. Harjanteen saa-
vutettuasi kiipeä pitkä harjanne Dirruhornin, 
Hohbärghornin (4219 m.) ja Stecknadelhor-
nin (4241 m.) yli Nadelhornin huipulle, jolta 
on helppo laskeutua takaisin Mischabel Hüt-
telle perusreittiä pitkin.

Saasin huiput: Allallinhorn, Rimp-
fischhorn, Strahlhorn

Saas Feestä Felskinniin nouseva kabiini vie 
kiipeilijät ja muut matkailijat lähelle Britannia 
Hütteä (3030 m.), joka on kirjoittajan mieles-
tä yksi koko Alppien parhaimmista majapai-
koista. Hytiltä on vaivatonta saavuttaa kolme 
helppoa huippua: Strahlhorn (4190 m.), Allal-
linhorn (4027 m.) ja Rimpfischhorn (4198 m.).

Strahlhorn on profiilinsa ansiosta suosittu 
hiihtokohde ja klassisen Haute Routen jat-
ke Zermattista Saas Feehen viekin itse asias-
sa hyvin läheltä huippua Adlerpass-solassa 
(3789 m.). Suksimies ja -nainen saa huipulta 
helpon ja pitkän (, joskin loivan) laskun takai-
sin Britannia Hüttelle.

Viereinen Rimpfischhorn sen sijaan on kii-
peilyllisestikin mukava huippu, etenkin Bri-
tannia Hütteltä kiivettynä. Tällöin looginen 
nousureitti on pohjoisharjanne (AD, III-IV), 
joka vie kiipeilijää varsin ilmavissa puitteissa. 
Pääosin Rimpfischhornia kiivetään Zermat-
tin puolelta mutta kirjoittajan mielestä ensin 
mainittu reittivaihtoehto on huomattavasti 
mielekkäämpi. Huipulta voi toki kätevästi las-
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keutua Berghaus Flüe -majataloa ja Zermat-
tia kohti, jolloin saat mukavan ja koko ketjun 
ylittävän traverssin helpolla laskeutumisella.

Allallinhornia pidetään Breithornin ohella 
Alppien helpoimpiin lukeutuvana nelitonni-
sena. Sen voi saavuttaa Saas Feestä päivässä 
nousemalla hissillä Mittel Allallinin asemal-
le, jolta nousua huipulle on vajaa 600 metriä 
(n. 3 tuntia). Reitti (F) on suosittu opastet-
tu kohde.

Omatoimisempi alpinisti sen sijaan kiipe-
ää vuorelle Britannia Hütteltä saavutettavaa 
Hohlaubgrat-harjannetta (AD). Greidi tosin 
tuntuu liioittelulta ja on seurausta kymmen-
kunta metriä korkeasta helposta skrämblä-
yksestä. Kiireisimmät pääsevät huipulta no-
peimmin alas perusreittiä ja Mittel Allallinin 
hissiasemaa hyödyntäen.

Walliksen Alpeilla kiivettävää siis riittää! Ra-
pautuvan kiven vuoksi valtaosa reiteistä on 
kohtalaisen helppoja (PD–AD), mutta sovel-
tuvat hienosti aloitteleville, korkeaan ilma-
nalaan ja vuoristo-olosuhteisiin totutteleville 
kiipeilijöille.

Monte Rosan massiivin korkein vuori, Dufourspitze on samalla Alppien toiseksi korkein huippu.
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Güllichin syntymästä on kulunut 48 vuotta 24.10. 
Hän nosti yksinään sporttikiipeilyn vaikeusastetta 
maailmassa neljään kertaan:

ensimmäinen 8b Kanal Im Rücken, Frankenjura 1984 

ensimmäinen 8b+ Punks In The Gym, Arapiles Australia 1985 

ensimmäinen 8c Wall street, Frankenjura 1987 

ensimmäinen 9a Action Directe, Frankenjura 1991   

Tähän väliin ehti ainoastaan Ben Moon reitillään Hubble  
(maailman ensimmäinen 8c+ )

Wolfgang Güllichiä pidetään nykyaikaisen urheilukiipeilyhar-
joittelun isänä, hän muun muassa kehitti campus-harjoittelun 
treenatakseen Action Direct-reittiä varten.

Kiipeilylegenda Wolfgang Güllich 24.10.1960–31.8.1992

Güllichiä kiipesi myös aikansa kovinta big-wall:ia: Eternal Flame 
(7c / A2, 800 m, 35 pitch, reitin huippu yli 6000 metrissä) 1989 
Karakoramissa ja Riders on the Storm (7c+/A3, 1300 m) 1991 
Patagoniassa. 

Güllich oli kolmas kiipeilijä maailmassa, joka pystyi kiipeämään 
Ron Kaukin kuuluisan boulderin Midnight Lightning Yosemiten 
camp 4:ssä. Hän tuli tunnetuksi myös lukuisilla soolonousuil-
laan, muun muassa kattoreitti Separate Reality Yosemitenssä 
200 metrin korkeudessa. Güllich esiintyi myös  Sylvester Stallo-
nen sijaisnäyttelijänä elokuvan Cliffhanger kiipeilykohtauksissa.

Jos liikkuu Frankenjurassa, niin kannattaa käydä hiljentymässä 
sekä Güllichin Action Direct -reitin että hänen hautansa äärel-
lä. Ja samalla muistaa, että autoilu on se oikeasti vaarallinen 
harrastus...

Wolfgang Güllichin hauta Obertrubach -kylässä.
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Nimi: Jarkko Linkosuonio Anthony Gullsten eli Andy
Ammatti/koulu: Järvenpään amis          

puuseppälinja
Helsingin luonnontiedelukio

Kotipaikka: Kerava Helsinki
Ikä: 18 v. 16 v.
Paino ja pituus: 53 kg/168 cm 50 kg/167 cm
Kauanko kiivennyt: 8 v. 4 v.
Muut harrastukset: Skeittailu Kaikki aika menee kiipeilyyn
Musa: Reggee ja rock, kaikki käy Kaikki käy

Kuluneen kesän ja syksyn aikana olemme saaneet lukea 
ja kuulla näiden nuorten sankareiden kovista nousuista 
Suomessa ja maailmalla. Otetaanpa selvää mistä miehet 
on tehty!

Miten ja milloin aloitit kiipeilyn:
J: Klondykellä siskot harrastivat telinevoimis-
telua ja kun kiipeilyseinällä alkoi junnuryhmä 
niin menin siihen mukaan.
A: Ranskassa sukulaiset, serkku ja setä veivät 
ulkokalliolle kiipeämään. Suomessa menin 
sitten heti Erän junnuryhmään.

Kiipeilyn lajit, joita harrastatte:
J: Sportti ja boulder, boulder mukavampaa.
A: Sportti ja boulder, molemmat yhtä kivaa.

Kehitys vuosien mittaan:
J: Vuonna 2005 kovin kiipeämäni boulder oli 
6C ja seuraavana vuonna, 2006 kiipesin 7C:n 
boulderin! Tämän jälkeen hajosi sormi ja tu-

li vuoden treenitauko. Nyt olen vasta kesästä 
asti päässyt treenaamaan.
A: Viime vuonna kovin kiipeämäni köysireitti 
oli 7a+ ja tänä vuonna 8a/+!

Tikkilista:
J: Bouldereissa Usual Suspekt 7C+ ja Sirkus 7C 
sekä Hookin taikaa sitstart 7C. Reilun kuukau-
den aikana on mennyt seitsemän 7C tai vaike-
ampaa boulderia. Köydellä mm. Carte Blance 
8a redpoint ja Vagabond Occident 7c onsight, 
paikkana Ceuse. Suomessa Buu Klubben 8a.   
A: Bouldereissa Usual Suspekt 7C+ ja Inuiitti 
7C. Köydellä 8a-reitit Buu Klubben ja Vacuum 
sekä onsightinä El pequeno bravo 7c Rodella-
rissa. 

Miten usein treenaat:
J: 5 krt viikossa, Joren valmennuksessa.
A: 5 krt viikossa, kuulunPasilan boulderkes-
kuksen tiimiin.

Treenivinkki:
J: Lämmittely ja riittävä lepo.
A: Motivaatio että jaksaa treenata ja kehittyy.

Yhden- ja kahdenkäden leuat:
J: 20 ja 1. 

A: 20, 1 käden ei yhtään.

Sisä- vai ulkokiipeily:
J: Ulkokiipeily!
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A: Ulkona tietenkin!

Esikuva:
J: Chris Sharma, elämäntyylin ja kiipeilytai-
don takia ja kun se jaksaa niitä vaikeita pro-
jektejaan niin kauan kränkätä. Suomalaisista 
Tomi!
A: Dave Graham, jalkatekniikan takia ja koti-
maassa Tomi.

Tavoitteet:
J: 8b köysireitti tänä vuonna! (Jarkko oli haas-
tattelun jälkeen lähdössä Rodellariin...) 8A 
boulder jos säät sallivat.
A: Greidiä ylöspäin, köydellä 8b ja boulderis-
sa tuo kanssa 8a.

Unelma:
J: Että pystyisi tekemään kiipeilyä työkseen, 
vain kiipeämään ja reissaamaan.
A: Saada reissata mahdollisimman monessa 
paikassa ympäri maailmaa.

Paras kiipeilypaikka kotimaa:
J: Ahvenanmaan boulderit.
A: Vaasa, Klöverberget.

Parhaat kiipeilyreitit kotimaa:
J: Buu Klubben.
A: Buu Klubben, Vitamin M ja Vacuum.

Paras kiipeilypaikka ulkomaat:
J: Ceuse
A: Ceuse

Kiinnostaako muut lajit? (trädi, jää, alpit ym):
J: Ei ainakaan vielä.
A: Ei. 

Kisamenestys:
J: Graniboulderissa aikuisten sarjassa 2006 
SM-cupin 3. sija. 
A: Ruotsinmestaruuskisoissa 2007 3. sija ja 
2008 junnuboulderissa Kauniaisissa voitto.

Seuraavat kisat:
J: Aikuisten PM-boulder Norja marraskuussa 
ja junnu-PM köysikisa Ruotsissa joulukuussa 
2008.
A: Junnu-PM köysikisa Ruotsissa joulukuus-
sa 2008.

Tulevaisuudessa kisaaminen kiinnostaa mo-
lempia.

Onnea molemmille ja toivottavasti innostus 
ja hurja kehitys jatkuvat, tulemme varmasti 
vielä kuulemaan näiden lahjakkaiden kaverei-
den kiipeilysuorituksista!

Jarkko, Sloupper slouppers 7b+, Pornaisten kivi.

Hookin taikaa 7a, Pornaisten kivi.



08.08.08 on päivämäärä, joka on helppo muistaa ja johon 
liittyy monenlaisia muistoja: sisarelleni syntyi poika, Pekingissä al-
koivat olympialaiset ja Kaukasuksella syttyi sota georgialaisten ja ve-
näläisten välillä. Tapahtumista jälkimmäinen voisi vaikuttaa paljon-
kin Euroopan korkeimmalle vuorelle Elbrusille (5642 m) suunnat-
tuun retkeemme, jota olimme suunnitelleet jo reilun vuoden. 

Elbrus-vuoren valloittajiksi halusivat tänä vuonna kanssani tunnet-
tu kestävyysurheilija, 58-vuotias Martti Vainio ja elämässään useita 
vuoria valloittanut 55-vuotias Jouko Berg. Retkikuntamme jäsenet 
olivat huolissaan Kaukasuksen tapahtumista, koska muun muassa 
Keskisuomalainen uutisoi 20.08.08: ”Suomalaiskiipeilijät pelastui-
vat täpärästi Venäjän ja Georgian rajalla”. Matkaa Elbrusilta sotatoi-
mialueelle oli useita satoja kilometrejä, mutta luonnollisesti tällaiset 
uutiset lisäsivät jännitystä. Onneksi käytössämme oli suomalaisme-
dioiden lisäksi Internet, sen erilaiset foorumit ja paikalliset tuttavat. 
Näistä tietolähteistä selvisi, että vaikka alueella liikkuikin Venäjän ar-
meijan kalustoa, Elbrusin lähialueilla tilanne oli rauhallinen. Päätös 
retkestä oli tehty, mutta jäimme kuitenkin seuraamaan tilanteen ke-
hittymistä. 

Sisukkaat suomalaiset 
soturit Kaukasuksella 

Teksti ja kuvat Juri Sevrjukov

10.09.08. lähdemme Pietarista Mineralnye Vodiin. Koneen 
myöhästyminen ja puolen tunnin kädenvääntö paikallisen miliisin 
kanssa tarkoittaa sitä, että meidän pitää muuttaa alkuperäistä suun-
nitelmaamme ja jäädä yöksi hotelliin Elbrusin juurelle Azao-nimi-
seen kylään. No, hyvä näinkin, sillä lihavarras ja uni hotellihuonees-
sa näyttävät maistuvan kaikille. 

Seuraavana päivänä pääsemme jatkamaan kauniille Ullu Taun lei-
rille, joka sijaitsee vain muutamia kilometrejä Georgian rajalta. Sin-
ne ei ole asiaa ilman rajaviranomaisilta saatua kulkulupaa. Paikka 
on suosittu myös tavallisten venäläisturistien keskuudessa. Yhtenä 
syynä pidetään onnen kiveä, jota koskettamalla voi saada apua lap-
settomuuteen. Ullu Tausta nousemme 4200 metriin. Martti ja Jouko 
ovat loistavassa kunnossa, eikä väsymyksen merkkejä tai päänsär-
kyä esiinny.  

13.09.08. Laskeudumme takaisin Ullu Taulle. Pari päivää myö-
hemmin olemme sitten jo Elbrusilla 4150 metrissä Priut 11 Maria -
leirissä. Sitä ennen käymme pelastusasemalla kertomassa nousus-
tamme ja saamassa tietoja. Siellä kuulemme, että päivää aikaisem-
min oli huipulle noussut puolalainen ryhmä. Yksi miehistä oli jostain 
syystä jäänyt jälkeen muusta porukasta. Sää oli muuttunut huonom-

Menossa alas, nousun Elbrusille jälkeen
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maksi, mies eksyi ja katkaisi jalkansa. Hädissään henkilö oli 
viestittänyt ystävilleen: ”Tulkaa pelastamaan”. Ystävät oli-
vat pitäneet viestiä ensin pilana, mutta tajunneet sitten ti-
lanteen vakavuuden. Sää oli kuitenkin muuttunut niin huo-
noksi, ettei kukaan voinut lähteä enää takaisin. Ryhmä ei ollut 
käynyt ilmoittautumassa pelastusasemalla, eikä heillä ollut hätä-
numeroa. Loppu oli traaginen: sään selvittyä mies löydettiin kuol-
leena.

Ylhäällä on paljon ryhmiä odottamassa parempaa säätä. Olimme 
Suomessa suunnitelleet nousupäiviksi 15.–17.9., mutta se, miten 
sääennusteet ja omat arviot pitäisivät tällä kertaa paikkansa, jää 
nähtäväksi. Samoiksi päiviksi on suunniteltu nopeuskisaa, jonka 
vanhin osallistuja oli 73-vuotias. Meillä on mukanamme teltat ja jos 
sää sallii, tarkoituksemme on mennä Pastuhovin kallioille 4800 met-
riin, josta sitten yritämme nousua huipulle. Kova tuuli estää kuiten-
kin aikeemme. Meille tarjotaan mahdollisuutta nousta ”kissalla” Pas-
tuhovin kallioille, mutta retkikuntamme haluaa nousta ylös jalan. 

14.09.08. Seuraavana aamuna tuuli on edelleen kova, mutta en-
nusteet ovat hyviä ja päätämme aloittaa nousun. Jokaisella meistä 
on oma nousutekniikkansa: Martilla siksak, Joukolla suoraan ylös, 

ja hänen perässään kävelen minä. Martilla ja Joukolla on painavat 
reput ja jokaisen ylimääräisen kilon kantaminen vie metri metril-
tä enemmän voimia. Nousu tuntuu luonnistuvan ja sääolosuhteet 
ovat hyvät. Aikaisemmista nousuista on paljon hyötyä; löydämme 
heti oikean tavan hengittää. Pastuhovilta rinne nousee jyrkästi va-
semmalle. Rinteessä on paljon väkeä ja liikkuminen vaatii varmo-
ja askeleita, koska kaatuminen tarkoittaa pitkää lentoa alas. Tästä 
syystä tämä etappi mennään ilman taukoja. Jossain vaiheessa huo-
maamme, että joku syöksyy rinnettä alas. Kuin ihmeen kaupalla hän 
saa vauhdin pysähtymään ennen railoa ja pelastuu. 

Satulalle (5200 metriin) tultaessa sää on hyvä. Pidämme siellä tank-
kaustauon. Fyysisesti kaikki näyttävät olevan hyvässä kunnossa, jos-
kin väsyneitä. Jätämme tavarat sinne ja suuntaamme repuitta kohti 

Lähestymysetappi 4200 metriseen. 

Jäätiköllä menossa 4200m.
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huippua. Martti lähtee toisen oppaan kanssa ensimmäisenä ylös. Mi-
nä ja Jouko kävelemme takana ja tsemppaamme toisiamme. Huippu 
on jo näkyvissä, mutta minulla ei ole samanlaista riemun tunnetta 
kuin ensimmäisellä kerralla. Pojilla on mahtavat fiilikset. Martti on 
ehtinyt olla huipulla jo pitkän aikaa tutkailemassa maata Euroopan 
katolta, sekä poseeraamassa kameroille erilaisissa asennoissa ja ha-
tuissa. 

Vaikka huippu on saavutettu, on vasta puolet urakasta takana. Edes-
sä on vielä monen tunnin matka alas. Paluumatkalla seuraava tau-
ko on satulassa. Jouko kokee yllätyksen – neste ei aluksi pysy sisäl-
lä. Teemme nopean johtopäätöksen pikaisesta alas jatkamisesta siltä 
varalta, jos vaikka kyseessä olisi alkava vuoristotauti. Kulku vaati-
vassa rinteessä, jossa muutama tunti aiemmin on nähty paha liuku, 
turvataan todella tarkasti. Onneksi pienten taukojen ja nesteryyppy-
jen ansiosta Joukon nestetasapaino alkaa vähitellen palautua. Pas-
tuhovin kalliolta yli 600 pystymetrin rinne parakeille jatkuu ryhmältä 
taas entiseen malliin. Mikäli kyse olisi ollut vuoristotaudista, olisi sil-
loin pitänyt jatkaa suorapäätä alas Azauhan 2300 metriin. Retkikun-
ta on palannut 11 tunnin rankalta huippuretkeltä. Vasta saavuttuam-
me majalle, oma elimistöni antaa ensimmäiset merkit rasituksesta. 
Otan särkylääkettä ja pienet unet. Illalla kaikki on taas ennallaan. On-
neksi kuitenkin saimme viettää yön turvallisin mielin vuorilla, para-
keilla, 4150 metrin korkeudella. Loppu hyvin – kaikki hyvin. Noususta 
minulla on hyvä fiilis ja ehdotankin yhdelle belgialaisille uutta nou-
sua huipulle seuraavana päivänä. Hän ei suostu. Seuraavana päivänä 

Muistolaatoilla voi vielä kääntyä...

Mestari Martti Vainio

laskeudumme alahissiasemalle ja juhlimme siellä nousua.   

Meillä on vielä kaksi päivää aikaa ennen paluulentoa ja käymme 
katsomassa jo tsaarin aikana kuuluisiksi tulleita kylpyläkaupun-
keja Kislavodskia ja Pyatigorskia, joita ovat runoissaan ylistäneet 
myös Pushkin ja Lermontov.

Kotona analysoin matkaamme, joka onnistui mielestäni hyvin. 
Pohdintani johti seuraaviin johtopäätöksiin:

1. Ei ikä ratkaise, vaan kunto.

2. Pienistä laiminlyönneistä voi koitua mittavat seuraa-
mukset. Ketään ei saa päästää tai jättää vuorelle yksin, 
eikä kukaan saa lähteä yksin sooloilemaan.                    
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 Tuoteuutuudet

Untuvatakki 
Lämmintä päälle kiipeilyreissuille. Sub Zero SL 
Hooded Jacked, valmistaja Mountain Hardwear. 
Takki on suunniteltu talvisille kiipeily- ja vuorikiipei-
lyreissuille. Täytteenä on 650-hanhen untuva, päällys 
on vettähylkivää ja hengittävää Conduit SL lami-
naattia ja Taslania, jolla on vahvistettu kovemmalle 
kulutukselle joutuvat alueet. Takin voi pakata todella 
pieneen tilaan.
 

Summit Sports/www.summitsports.net 
shop@summitsports.net 

Kiipeilytoppi Marymere Sport
Uusi urheilullinen kiipeilytoppi, 

valmistaja Tank Mountain Hardwear.
 

Summit Sports / www.summitsports.net 
shop@summitsports.net



Climbing Club Pori on saanut valmiiksi 
kaksi uutta kiipeilypaikkaa Porissa. Cave 
saatiin valmiiksi keväällä ja siellä on 
kiivettävää pinta-alaa noin 110 neliötä. 
Kiipeilypaikka on lähellä Porin keskustaa, 
osoitteessa Karjalankatu 12.
 

Yyterissä sijaitsevan Kaanaan vesitornin 
seinä on myös valmis. Seinä mahdollistaa 
liidauksen noin 40 metrin korkeuteen Ylä-
köyden ankkuripiste on 24 metrissä. Kiipei-
ypaikka on rakennettu yhteistyössä Porin 
Ohjelmamestarit Oy:n kanssa: 
www.ohjelmamestarit.com.
 

Caven yhteyshenkilö: 
Yrjö ”Ykä” Nordling 
gsm 040-579 77 56 
email: yrjo@aanirasia.fi 
 

Vesitornin yhteyshenkilö: 
Jorma ”Jopi” Alanen 
gsm 044-507 07 69 
email: jopiala@dnainternet.net 
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