Halsvuori

Terveppä terve!
Vihdoin on Keski- Suomen kalliokiipeilyn ilmentymä saanut uuden topon!
Uusi topo on toteutettu valokuvausmenetelmällä. Valitettavasti kuvat poikkeavat hieman
todellisuudesta kuvaus-/kuvankäsittelyteknisistä syistä. Tai rehellisesti sanoen, en vaan
pystynyt parempaan. ☺
Reitit ovat kuvattu kallioon katsottuna vasemmalta oikealle.
Valokuvatopo on valitettavan vaikeasti tulostettavissa. Parhaiten selviät printtaamalla vanhan
(piirretyn) topon ja vertaamalla sitä päivitettyyn versioon.
Mikäli reittien paikantaminen tuottaa ongelmia tai tarvitset muuten opastusta paikanpäällä, ota
ihmeessä seuraamme yhteyttä. Apumme on aina käytössä sitä tarvitseville.
Projektit ovat varattuja. Niiden avautumisesta kaikkien käyttöön ilmoitetaan aina välittömästi.
Yleiset kyselyt/ palautteet liittyen Halsvuoreen ja sen topoon voi osoittaa minulle tai muille
seuran jäsenille.
Muistathan, että kalliomaalauksia tulee varjella kaikin tavoin (aidattu alue)! Tulenteko on myös
kielletty.
Ja eikun hauskoja päiviä halsvuoressa!
Ville Pulkkinen
Kiipeilyseura Projekti Ry
Viimeinen päivitys 7.4.2008
Sami Hanhikoski
Kiipeilyseura Projekti Ry
Selitteet:
(t) = trädi
(sp) = sportti
(retropulttaus)= uusintapulttaus
Copyright: Projekti Ry
1. Hapero, 5+, Teemu Uusi-Maahi, (-03) (t)
Kallion vasemmassa laidassa Imodiumilta n.20 m vasemmalle. Ei yläankkuria! "Hyviä
kiilavarmistuspaikkoja sekä isompaa halkeamaa frendeille. Tosin isompi halkeama melko
haperoista kiveä!" T.U-M
2. Imodium, 7b+, Juha Saatsi, (-93) (sp: retropultattu -06)
"Helpon näköinen linja #2, mutta keskivälin kruksi pysäytti yläköysiyrittelyt alkuunsa. Projekti!
Käsin pultattuna porahaoista jäivät hieman ulos; sulkijalihas piti, juuri ja juuri." Juha Saatsi

3. Giljotiini, 5-, Teemu Uusi-Maahi, (-04) (t)
Vasemman puoleinen linja suurella hyllyllä. Parhaiten tiesi hyllyn päälle löydät oikeassa
reunassa kuusta apua käyttäen, tai vasemmassa reunassa imodiumin alusta oikealle siirtyen.
4. Nuohooja, 6-, Juha Saatsi, (-96) (t)
Giljotiinia vastapäätä oleva halkeama oikealla. "Alkuperäisen kokemuksen varmistamiseksi on
hiekkaa/pölyä kaadettava halkeaman yläpäähän pari kiloa." JS
5. Projekti
6. Ässä Mix, 6, Juha Saatsi, (-93) (t)
"Suolahden pioneerien yläköysireitti #1 (-91). Leedattu -93.
6. Ässä Six, 6, Marko Saukko, (t)
Topataan suoraan ylös viimeiseltä hyllyltä. Muuten sama kuin edellinen. Ei yläankkuria! Aika
likainen vähäisen kiipeämisen vuoksi...
7. Pullapehmeä, 7b, Teemu Uusi-Maahi, (-04) (sp)
Ässä Mix:n oikealla puolella ekat pultit.

8. Leipä Karkea, 7c+, Juha Saatsi, (-96) (sp)
"Ensimmainen H-vuoren 'kovasta kaksikosta'. Tämä Layback -kikkailun kunkku oli suhteellisen
pitkaaikainen projekti; pultattu jo -95, leedattu vasta -96." JS

9. Karisma, 7b+, Juha Saatsi, (-94) (sp)
"Helpompi versio Kiasmaan - välttää alun sormekkaan kruksin ja tekee reitistä tasaisemman."
JS
10. Kiasma, 7c, Juha Saatsi, (-94) (sp: retropultattu -07)
"Kesän -94 kovin reitti. Alun kruksi söi miestä useamman päivän." JS
11. Olipa kerran elämä, 7a+, Juha Saatsi, (-93) (t/sp)
"Kesän -93 superprojekti. Talkoopulttaus johdollisella porakoneella." JS
”Pultit poistettu joskus 90-luvun lopulla aran sijaintinsa takia(kalliomaalaukset alapuolella).
Mutta ei hätää, linjan alun voi varmistaa luonnollisilla(hieman rannaria poikkikulussa) ja
lopussa onkin kiasman kanssa yhteiset pultit.” EH
12. Keski-ikä, 7, Jukka Mäkinen, (t)
"Rojut pre-placena, eihän tällanen läskiperse kiiloja mukanaan pysty kantaan, nehän painaa!
Sitäpaitsi, the almighty Henrik Suihkonen saattoi hyvinkin raahata itsensä ainakin osan matkaa
tätä reittiä ylös jo herran vuonna 1807." -JM Ei yläankkuria!

13. Leikki-ikä, 6c, Olli Paakari, (-05) (sp)
”Reitti lähtee ison männyn takaa, heti kalliomaalausten aidan oikeasta laidasta” OP

14. Projekti
15. Multasormi, 6b+, Ville Pulkkinen, (-07) (sp)
Leikki-iästä seuraavat pultit oikealla.”Kahvojen pohjalta saattaa löytyä multaa, joka ei
suostunut poistumaan kovista putsausyrityksistä huolimatta. Alussa voipi olla lapsilukko...” VP
16. Projekti

17. Teräsharjanne, 6-, Esko Hautanen, (-07) (t)
”Harjannetta pitkin aina ylös asti pysytellen kantin vasemmalla puolen.Informaationa
onsaittajille, puolivälin jälkeen saattaa saada varmistuksen jos omistaa todella pienen camun.”
EH Ei yläankkuria!
18. Projekti
19. Rykäsy, 5, Ville Pulkkinen, (-06) (t)
Lähtee vinolta hyllyltä. Käytä samaa ankkuria vasemmalla olevan projektin kanssa. ”Hyllylle
siirtyminen on reitin kruksi - HEH! Itse reitti ei tarjoa mitään huikaisevia kiipeilyllisiä
elämyksiä.” VP

20. Projekti

21. Projekti
Herkkä Leenan vasemmalla puolella.
22. Herkkä Leena, 7a/7a+, Teemu Uusi-Maahi, (-06) (sp)
Reitti kulman takana Musa Cornerin vasemmalla puolella.
23. Musa Corner, 4+, Teemu Uusi-Maahi, (-04) (t)
Syvennys, joka lähtee pienen puun takaa multaiselta hyllyltä.
24.Titanic, 5, Esko Hautanen, (-06) (t)
”Kapua ison kalliosta irti olevan fleikin päälle, laita eka varmistus ja anna mennä. Ohita pieni
koivu vasemmalla ja kapua toppiin asti.” EH Ei yläankkuria!
25. Projekti

26. Projekti
Vanhan (ja kielletyn!) nuotiopaikan vasemmalla puolella.

27. Myrskyn Ratsastajat 7a+, Esko Hautanen (-07)
"alun tiukkojen bouldermuuvien jälkeen mahtava kruisailu, lopussa muutama epäilyttävä ote”
EH
28. Tsunami Crack, 7c+, Juha Saatsi, (-98) (sp: retropultattu -07)
"Tämä pitkäaikainen projekti kiivettiin ryhmätyönä T. Nytorpin kanssa vasta -98, NewSkool ryhmän alkaessa uhkaavasti tavoitella ensinousua." JS
29. Projekti
30. Märkä unelma, 7b+, Aki Rautava (–05) (sp)
”Reitti heti tsunamin oikealla puolella. Aikoinaan kuviteltiin, että tästä tulee Halsvuoren
ensimmäinen 8a vaan eipäs tullutkaan. Reitin kriittisin ote on 3 sormen underipoketti, joka
sateisena kesänä on märkä. Silloin voi vain unelmoida kiipeävänsä reittiä. Reitissä pulttilinja
kulkee suoraan, jotta ei louko itseäään oikealla olevaan släbiin. Reitti pultattu erittäin hyvin.
Släbileikkausta saa toki käyttää apuna kun mennäänkaton alle. Habareitti.” AR
31. Tuuppa koittaan, 7b+, Aki Rautava,(-05) (sp)
”Reitti on märän unelman jatko kp. Aluksi kiipesin reitin heti märän unelman jatkoksi ja siten
kiivettynä niistä muodostui ehdottomasti Halsvuoren pisin reitti. Päätin nimetä reitit
kumminkin erillisiksi, koska ei ole kiva tippua viimisestä hankalasta muuvista. Reitti alkaa
hyllyltä, johon märkä unelma päättyy ja siitä suoraan pulttilinjaa ylöspäin. Tosi kuvauksellinen
topitus. Kruksimuuvin keksimisessä meni joku tovi. Kiitokset Teemulle kruksimuuvin
keksimisestä. Vaikea onsaitata. (toistaiseksi toistamaton)” AR
32. Hubba Bubba, 6a, Aki Rautava, (-05) (sp)
”Reitti alkaa heti märän unelman oikealla puolella olevaa släbiä pitkin. Alun nihkeän
punkeemisen jälkeen helppoa kruisailua samalle hyllylle, jonne märkä unelma päättyy ja josta
tuuppa koittaan alkaa. Lopussa ei ankkuria vaan pultti. Tarkoitus oli pultata helppo lopetus
kallion päälle, mutta se jäi tekemättä. Lämppäreitti jota voi käyttää köydenvientireittinä
Tsunami Crackille 7c+.” AR
33. Kattokassinen, 5/A1, Aki Rautava, (-01) (t/tekno)
”Lähtee suoraa linjaa ylöspäin kohti kahta kattoa. Alemman katon ylitys A1:stä haalla
varmistettuna. Voi ehkä jopa vapauttaa, mutta todella vaikeaa se on. (toistaiseksi
toistamaton)” AR Ei yläankkuria!
34. Kärkikolmio, 5, Aki Rautava, (-01) (t)
”Heti kattokassisesta seuraava linja oikealle. Reittiä ei ole puhdistettu vaan kiivetty ground
uppina, joten reitti on luultavasti likainen. Reitillä irtonainen kolmiokivi, josta ei kannata repiä
kovin voimalla. Lopussa vaikeimmat muuvit ohutta oikealle menevää halkeamaa pitkin.” AR Ei
yläankkuria!

35. Rojuränni, 4, Teemu Uusi-Maahi, (-04) (t)
Yksinäinen reitti Ikuiselta tuskalta n. 50 m vasemmalle ylämäkeen. Kärkikolmiolta voit könytä
oikealle yläviistoon n. 100 m reitin löytämiseksi. Lähtee männyn takaa pieneltä hyllyltä.
Yläankkurina kaksi pulttia. Tästä hyvä ja helppo ensikosketus trädiin!

36. Korppimies, 5, Esko Hautanen, (-06) (t)
Reitti on n. 20 m Rojurännin oikealla puolella. Kapua ensin n. 5 m korkeuteen hyllyjä pitkin,
josta itse reitti lähtee. Ei yläankkuria!

XX. Projekti
Ei ole piirrettynä kuvassa. Reitti lähtee montusta ja menee sitä isoa kattoa kohti.
37. Lepolassi, 5, Teemu Uusi-Maahi, (-02) (t)
Ikuisen tuskan vasemmalla puolella oleva pieni katon ”ohitus”. Reitti päätty loivalla hyllyllä
olevalle isohkolle kuuselle. Ei yläankkuria!
53. Heiluttaja, A1, Esko Hautanen, (-06) (tekno)
muuten helppo pätkä, mutta katon ylitys hieman jännä.
54. Fun in the sun, A2, Esko Hautanen, (-08) (tekno)
Ohut halkeama, knifebleidit, microkiilat, peckeri ja huukit tarpeen.Katolta eteenpäin C1,
ikuisen tuskan ankkurille. Eka kunnon tekno, tää koukuttaa!
38. Ikuinen tuska, 6b+, Juha Saatsi, (-9?) (sp: retropultattu -07)
"Helpon näköinen linja #1. Kiipeily tuskatonta, käsin pulttaus ei. Reitillä yksi aivottoman
aloittelijan vasaralla parantelema ote - mutta mikä se on?" JS

39. Projekti
Ikuisen tuskan 2. kp.
40. Tabasco, 7a+, Juha Juutila, (-9?)
"Jo pari vuotta toistamattomana pysytellyt reitti, joka vaatii ennakointikykyä, yhdistelykykyä,
orientoitumiskykyä, sopeutumiskykyä ja tasapainokykyä:)"JJ Nykyään toistettu. Sama
yläankkuri Ikuisen tuskan kanssa.

41. Piina, 7a+, Juha Saatsi, (-9?) (sp)
"Tämä tuntui pitkään vaikeammalta kuin onkaan. Miksi ikinä porasin kattoon pultin??"
42. Raato, 5+, Juha Juutila, (-9?) (t)
"Lähtee Piinan yläankkurilta poikkarina vasemmalle, sitten halkeamia seuraten ylös, oikealle ja
ylös. Tosimies lähtee reitille Piinan tai Missä X:n kautta. Helpommalla pääsee laskeutumalla
reitin alkuun."JJ
43. Missä X, 2nd pitch, 5-, Juha Juutila, (-9?) (t)
"Reitti oli alunperin Piinan toinen kp. Missä X:n toisena köydenpituutena se ajaa kuitenkin
asiansa paremmin, koska näin molemmat pätkät ovat luontaisesti varmistettavia
seikkailupätkiä" JJ
44. Taivaanrannan maalari, 7b+/7c, Esko Hautanen, (-07)
”Kiipeä piinan alkua n. 2 metrin korkeuteen, siirry oikealle ja paukuta arete
ylös pultteja seuraten, sitten hyvät levot släbillä syvään hengittäen,
klippaa ja taas mennään! Muutama yhteinen ote piinan kanssa, mutta ei samoja
muuveja.” eh

45. Missä X, 7-, Juha Saatsi, (-9?) (t/sp)
Sekareitti. Voi kiivetä myös puhtaasti trädinä.
46. Kiilavariaatio, -, ???
Lähtee Missä X:n alun jälkeen suoraan ylös. Ei näy kuvassa. Ei yläankkuria!
47. Projekti
n. 4 m oikealle Missä X:stä

48. Turha Makkara, 6c+, Juha Saatsi, (-94) (sp)
Käytä hyllyä vasemmalla. "Kesän -94 vaatimaton lisäys." JS
49. Verimakkara, 7a+, ???, (-94) (sp)
Älä käytä hyllyä vasemmalla! "Kesän -94 vaatimaton lisäys." JS
50. Rockpastori, 6c+, Teemu Uusi-Maahi, (-06) (sp)
Verimakkaroiden jälkeen uudet pultit oikealla. Huom! Pitkä reitti, pultteja 11 kpl...
51. Nukkumatti, 6, Esa-Pekka Pälvimäki (-96) (t)
"Olin just kiivennyt Ikuisen tuskan, ja tuskan lisäämiseksi J. Saatsi näytti tämän linjan jota oli
tsekkaillut ja rohkaisi kokeilemaan. Varmistuksia sai kohtuullisesti muttei liikaa. Jos ei

klassikon ainesta, niin ihan kiipeemisen arvoinen kuitenkin. Kruxi erottu muistaakseni selvästi
muusta reitistä. Muistikuvat on hataria.." –EP
52. Obelix, 5-, Teemu Uusi-Maahi, (-05) (t)
Viimeinen reitti oikealla. Ankkuri saattaa auttaa paikantamisessa.

53. ja 54. reitin 37. jälkeen, jotta kuva osuu kohdalleen

