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Reittejä  

Kebnekaiselta ei löydy 

kunnollista reittiopasta eli topoa, 

joten esittelen tässä 

muutaman reitin huipulle.

T E K S T I J A K U V A T K A R I VA I N I O

� Kuva 
Nord-
toppenilta
Sydtoppenin
suuntaan.

� Isflass-
jäätikön 
serakki-
alueella.

� Pallins 
Corridor. 
Mielen-
kiintoinen 
350 metriä 
korkea jää-
lumiseinä. 
Yläosan 
jyrkkyys 
lähentelee 
60 astetta.
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 huipulle

S ydtoppen on Kebne-
kaisen korkein huippu
(2 111 m) ja Nordtop-
pen hiukan sitä mata-

lampi (2 097 m). Sydtoppen on
lumen ja jään peittämä, kun taas
Nordtoppen on paljasta kiveä.

Sydtoppenille pääsee hel-
poimmillaan kävelyreittejä pit-
kin, mutta viimeiset 50 metriä
voivat olla vaaralliset, jos lumi

on kovaa ja osin jäistä. Tästä
huolimatta olen 1990-luvun
alussa nähnyt sitkeän suoma-
laisen sissin nousevan toppia
kumisaappaissa ja kirveellä jää-
tä hakaten.

Muistutan tässä vakavasti, et-
tä jos Sydtoppen on jäinen, siitä
on todellinen vaara pudota
muutama sata metriä alas jääti-
kölle.

Edellä mainittujen huippujen
välissä on kaunis lumi/jäähar-
janne. Se on kapeimmillaan
vain 30 senttimetriä leveä ja sii-
tä on putoamisen mahdollisuus
400 metriä alemmaksi jäätiköl-
le. Harjanteelle ei siis kannata
mennä ilman jäärautoja ja hak-
kua. Myös kiipeilyköysi ja yh-
destä kahteen kaveria on suosi-
teltava olla mukana.

Nousuun voi lähteä muuten
kevyessä varustuksessa. Mu-
kaan on kuitenkin varattava
pikkupurtavaa ja jonkin verran
juotavaa. Matkan varrella on
pikkupuroja, joista voi täyden-
tää juomapulloja, joten koko
nautittavaa nestemäärää ei tar-
vitse kantaa mukana.

Tukevat, kovapohjaiset ken-
gät ovat tarpeelliset, sillä jokai-
sella reitillä on kivikkoa. Hui-
putukseen on viisainta varata
koko päivä ja palata illaksi sa-
maan leiriin, mistä on lähtenyt-
kin. Jos sää on sateinen ja pilvi-
nen, ei ole mielekästä lähteä ol-
lenkaan, koska ylhäältä ei näe
mitään ja eksymisen vaara on
suuri.

Reitit
Västra leden on suosituin reitti
Sydtoppenille. Mitään erityis-
taitoja tai -varusteita ei tarvita,
sillä kyseessä on puhtaasti kä-
velyreitti.

Reitti alkaa Fjällstationilta ja
polun alku on selkeä. Reilun ki-
lometrin kulun jälkeen polku
haarautuu Östra ledeniin oi-
kealle ja Västra ledeniin vasem-
paan. Risteyksessä on kyltit.

Eräs tapa lyhentää huiputus-
päivän matkaa on tehdä perus-
leiri risteyksen ja Fjällstationin
välille.

Västra leden jatkuu Tolbagor-
nin editse. Tolbagornin pohjois-
puolella se kääntyy länteen Tol-
bagornin ja Vierranvarrin väli-
seen satulaan, josta noustaan
Vierranvarrille 1 710 metriin.

Huipulta jatketaan alas Vier-
ranvarrin ja Kebnekaisen väli-
seen satulaan. Turhauttavaa las-
keutumista on noin 200 kor-
keusmetriä ennen kuin pääs-
tään jatkamaan ylöspäin Keb-
nekaisen rinnettä Toppstuga-
neille. Majoille on helppo löytää

fångstarmien ansiosta huonos-
sakin kelissä.

Toppstuganeilta risteilee
useampiakin polkuja kohti
huippua. Jos pelkää eksymistä,
kannattaa pitää tuntuma Keb-
nekaisen itäjyrkänteeseen ja
käyttää kompassia. Itse topista
ei voi kävellä ohi. Huipun juu-
rella hetki harkintaa on hyväk-
si. Mikäli lumiolot ovat turval-
liset omiin taitoihin ja varus-
teisiin nähden, niin ei muuta
kuin ylös.

Durlings lediä pidetään hel-
poimpana reittinä Sydtoppenil-
le. Sitä voi kulkea hyvin myös
kevätkautena.

Reitti alkaa Kebnekaisen län-
sipuolelta Kuninkaanpolulta.
Perusleirin voi pystyttää esi-
merkiksi Kuninkaanpolun var-
teen Singijohkaan Singitsåkan
luoteispuolelle. Reitti on mer-
kitty 1:100 000 karttaan piste-
viivana, mutta maastossa ei ole
minkäänlaisia merkkejä.

Ensin lähdetään Guobirtså-
kan ja Signisåkan välistä laak-
soa ylös. Kierretään Guobirt-
såkka ja jatketaan koilliseen
Kaffedaleniin. Täällä reitti yh-
tyy Västra ledeniin. Pelkkää kä-
velyä kivikossa ja välillä lumel-
la. Käsiä ei tarvita.

Östra leden on teknisesti
helppo, mutta kuitenkin sen
verran ilmava, että korkean pai-
kan kammosta on haittaa. Il-
man vankkaa kiipeilykokemus-
ta kannattaa edellisenä päivänä
kysäistä Fjällstationilla, vievät-
kö oppaat asiakkaita Östra le-
deniä ylös. Jos näin tapahtuu,
reitti on hyvässä kunnossa.

Mutta mm. 1999 reitti oli hei-
näkuun lopussa niin luminen ja
jäinen, että se oli suljettu. Sulke-
minen ei tarkoita, etteikö reittiä
voisi kiivetä omin päin. Tuona
vuonna siellä joutui kuitenkin
käyttämään jäärautoja koko
matkalla.

Östra leden alkaa samaa reit-
tiä kuin Västra ledenkin, joten
perusleiriksi käy sama paikka.
Polkujen risteyksestä jatketaan
oikeanpuoleista haaraa ja nous-
taan helpossa kivikossa pienel-
le lumikentälle. Kenttää pitkin
noustaan edelleen ylöspäin ja
pienen kivikkopätkän jälkeen
ollaan Björling-jäätikön reunas-
sa.

Jäätikön eteläosassa ei ole

Vasemmalla Pallins Corridor
ja oikealla Halspasset.
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yleensä railoja, joten seura-
taan jäätikön laitaa ja lähde-

tään nousemaan jäätikön
eteläpäässä olevaa lumihar-

jannetta, joka jatkuu suoraan
kallioseinälle. Kannattaa pysyä
polulla, sillä lumen alla saattaa
olla railoja. Lumiharjanteen ja
kallioseinän välissä on reuna-
railo, joka voi olla loppukau-
desta hankalasti ylitettävissä.

Kun on päästy kalliolle, jatke-
taan polkua pitkin oikealle. Kal-
lioon on maalattu sinne tänne
punavalkoisia ympyröitä.

Heinäkuussa 2002 ruotsalai-
nen opas putosi ja kuoli Östra
ledenillä, jonka jälkeen reitille
on lisätty runsaasti kiinteitä
köysiä. Niitä hyväksi käyttä-
mällä jatketaan matkaa. Reitti
näkyy paitsi maalimerkkien ja
köysien, myös kallion kuluma-
na niin hyvin, että eksymisestä
ei ole pelkoa.

Mikäli ylempänä on muita
nousijoita, seurataan heidän
liikkeitään, koska silloin tällöin
joku pudottaa huolimattomuut-
taan kiven. Väistelyn ja hippa-
leikin lisäksi hyvä keino kiven-
pudottelijoilta suojautumiseen
on odotella suojassa, kunnes
yläpuolella ei ole ketään.

Ainoastaan kerran noin 15
vuotta sitten olen nähnyt tällä
reitillä luonnon aiheuttaman ki-
vivyöryn. Vyöry ei ollut kovin
suuri. Kyseessä oli luminen ku-
luaari paikassa, jossa oli noustu
kaksi kolmasosaa reitistä.

Kun seinämä on noustu, jatke-
taan kävellen pari sataa metriä
Toppstuganeille, ja sieltä edel-
leen huipulle huoahtamaan.

Jos nousu tuntui liian hui-

malta, niin laskeutumisen voi
tehdä Västra ledeniä pitkin.
Laskeuduttaessa Östra ledeniä
vaikein kohta on heti seinämän
alussa. Jos se ei tee häijyä, selvi-
ää lopustakin.

Östra ledenille on mahdollis-
ta päästä myös oppaan mukana
parin, kolmenkymmenen
muun innokkaan seurassa. Var-
sinkin nuorimmat oppaat ovat
osin asennevammaisia ja teke-
vät reitin kovalla kiireellä osoit-
taakseen, kuinka vaativa nousu
on. Jos on epävarma reitistä ja
haluaa tehdä sen omin päin, voi
odotella Björling-jäätikön reu-
nassa opasta ryhmineen ja läh-
teä sitten sopivaa hajurakoa pi-
täen perään.

Halspasset on helpoin lumi-
reitti, mutta sille pitää ottaa mu-
kaan köysi, hakku, jääraudat ja
varmistusvälineitä. Nousijoilta
vaaditaan myös jäätikkökoke-
musta.

Nousin sen kaverini kanssa
ensimmäisen kerran 1982. Kos-
ka into korvasi tuolloin tietä-
myksen, meillä molemmilla oli
vain yksi klassinen hakku ja mi-
nulla lisäksi remmijääraudat
maihinnousukengissä. Seu-
rauksena oli, että kaverini ote
lipsahteli jatkuvasti ja hän nyki
tasaisin välein köyteen. Ei hyvä!

Hyvä aloituspaikka Halspas-
setille on Tarfalalaakso, johon
voi leiriytyä vaikka Storgla-
cierin alapuolelle. Liikkeelle pi-
tää lähteä aamuvarhaisella ja lä-
hestymismarssi tehdään Strog-
lacieria pitkin. Jäätikkö on help-
pokulkuinen Halspassetille asti
ja reunarailo on yleensä helppo.

Halspasset noustaan yleensä

Kebnekaise, Nordtoppen. Nygrens led kulkee vasenta 
harjannetta pitkin ja Ostkammen edessä olevaa harjannetta
pitkin. Ostkammenin oikealla puolella näkyy Pallins 
Corridor ja äärimmäisenä vasemmalla Halspasset.

Kun myrskyää
� Suurin osa Kebnekaisen reiteistä kulkee 700–800 met-
rin korkeudella. Kun lähdetään laaksosta ylittämään
tuntureita, noustaan yli tuhanteen metriin ja huiputus-
päivinä ollaan jo kahden kilometrin korkeudella.

Korkeus yhdistettynä epävakaaseen säähän lisää
myrskyyn joutumisen todennäköisyyttä. Ne, joilla on
teltta mukana, ovat onnellisemmassa asemassa kuin
kämppävaelluksella olevat.

Jos olette tunturin rinteellä myrskyn tullessa, las-
keutukaa alas laaksoon suojaan. Pysykää koko ajan yh-
dessä, älkää hajaantuko etsimään kämppää tai tuulen-
suojaa. Jos yksinäinen etsijä löytääkin kämpän, hän
tuskin osaa enää takaisin ryhmän luo.

Liikkuminen on mahdollista niin kauan kuin voitte
havaita reitillä olevat korkeuserot. Esimerkiksi ruksi-
polkua voi hyvin kulkea, samoin merkitsemätöntä reit-
tiä, jos se on ennestään tuttu. Oudolla reitillä liikkues-
sa on vaarana pudota jyrkänteeltä.

Fjällkartat ovat niin suurpiirteisiä, ettei kaikkia reitil-
lä olevia jyrkkiä kohtia ole merkitty. GPS on erinomai-
nen väline liikuttaessa huonoissa näkyvyysoloissa.

Jos vastatuuleen liikkuminen käy mahdottomaksi,
kääntykää takaisin ja kulkekaa myötätuuleen esimer-
kiksi lähimmälle aiemmin ohittamallenne kämpälle.

Kuljettakaa mukana lumilapiota ja -sondia sekä ope-
telkaa tekemään lumiluola. Älkää kuluttako kaikkia
voimia myrskyssä liikkumiseen, vaan tehkää majoit-
tumispäätös ajoissa. Kebnekaisen alueella on hyviä lu-
miluolan paikkoja harvakseltaan, ja ne voivat olla ko-
kemattomalle vaikeita havaita. Yhden tai kahden hen-
gen luolan paikkoja löytyy kuitenkin alle kilometrin
välein tievojen tuulenpuoleisilta rinteiltä.

Luolaa tehtäessä joudutte olemaan myrskylle alttii-
na 3–4 tuntia. Kebnekaisen alueen lumi on kovaa ja hi-
dasta kaivaa. Alumiinilapio ei kestä kaivamista. �

Kun myrsky yllättää eikä näkyvyyttä ole, 
liikkuminen käy mahdottomaksi. 
Majoittumispäätös on syytä tehdä ajoissa ennen
kuin ryhmän voimat ovat lopussa.
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yhtä aikaa kiiveten, mutta jos
olo tuntuu epävarmalta, voi-
daan edetä myös varmistaen.
Seinämä on useimmiten turval-
linen, mutta siinä on kuitenkin
pitkin matkaa syviä railoja var-
sinkin loppukaudesta. Vuonna
1994 seinällä oli laattalaviini, jo-
ka vei lumet. Lumikansi oli kat-
kennut koko seinän leveydeltä
noin 3/4 seinän korkeudelta asti.

Nautittavaa lumikiipeilyä on
noin 200 korkeusmetriä ja lumi-
seinän päältä on hieno näköala
Rabots-jäätikölle.

Matka huipulle jatkuu nouse-
malla kallioseinämälle oikealle
menevää parikymmentä sent-
tiä leveää hyllyä pitkin. Hyllyl-
tä jatketaan länsiseinälle, josta
jatkuu selvä, joskin irtokivinen
reitti ylös.

Reitillä on siellä täällä hakoja,
jotka ovat perua Kebnekaise
Classic -kilpailuista. Jos niitä
haluaa täydentää, yksi setti kii-
loja riittää tähän tarkoitukseen.

Kiipeilyllinen osuus päättyy
noin 100 metriä Halspassetin
yläpuolelle kalliolle. Tästä jat-
ketaan kävellen Nordtoppenil-
le. Köyttä ei tarvita, mutta jää-
raudat on hyvä pitää jalassa.

Nordtoppenin jälkeen on il-
mava, mutta kaunis harjanne
Sydtoppenille. Siinä on viisasta
ottaa köysi taas käyttöön ja kä-
vellä jääraudat jalassa Sydtop-
penille. Hyvä paluureitti on
Östra ledenin kautta Björling-
jäätikölle, josta edelleen Storg-
lacierille.

Pallins Corridor on selvästi
Halspassettia vaikeampi lumi-
jääseinämä. Se on noin 350 met-
riä korkea ja seinämän kunto on
hyvä tarkistaa ennen aloitta-
mista. Joinain vuonna se on ko-
konaan luminen, mutta yleensä
se on alhaalta ja ylhäältä jäinen
ja keskeltä luminen.

Erityistä huomiota pitää kiin-
nittää seinämän yläpuolella ole-
vaan lumilippaan. Onko lippa
sellainen, että se voi sortua ja
toisaalta pääseekö siitä yli tai lä-
pi ja siten seinämältä pois. En-
nakkoselvittelyn merkitys ko-
rostuu, koska Pallins Corrido-
rin laskeutuminen on erittäin
vaikeaa.

Perusleiriksi käy sama paikka
kuin Halspassetin reitillekin.
Reunarailo on loppukaudesta
vaikea. Nousu kannattaa tehdä

oikeaa laitaa seuraten, jolloin on
lähes koko matkan suojassa jos-
kus vastaan tulevilta pieniltä lu-
mivyöryiltä, jotka suuntautu-
vat käytävän keskiosaan. Oi-
keassa laidassa liikuttaessa pys-
tyy välillä varmistamaan myös
kallioon ja tekemään varmis-
tuspaikat suojaisaan paikkaan.

Loppuosa on jyrkkyydeltään
60 astetta ja reitti valitaan lumi-
lipan muodon mukaan. Yleensä
olen noussut lopun vasenta
puolta, kaksi kertaa käytävän
keskeltä ja kerran oikealta.

Pallins Corridorin jälkeen jat-
ketaan huipulle samaa reittiä
kuin Halspassetin jälkeenkin.

Nygrens led on keskinkertai-
nen kallioreitti. Se on kuitenkin
selvästi vaikeampi kuin Östra
leden ja edellyttää kiipeilyva-
rustusta. Reitillä on joitain Las-
kuvarjojääkärikillan jättämiä
hakoja, mutta kiilasetti ja joku-
nen pitkä nauhalenkki ovat tar-
peellisia.

Hyvä leiripaikka on Tarfala-
laaksossa, josta lähdetään
Storglacierin poikki Björling-
jäätikölle. Reitti alkaa kyseisten
jäätiköiden välistä heti lumisei-
nämän nousun jälkeen. Selkeä
kallioharjanne johtaa Nordtop-
penille.

Vaihtoehtoisesti voi alkumat-
kan mennä varsinaisen reitin
vasemmalla puolella olevia lu-
miseinämäpätkiä pitkin ja siir-
tyä sen jälkeen harjanteelle.
Harjanne on melko irtokivinen
ja välillä saa etsiä kiiloille sopi-
via kiinteitä halkeamia. Reitti
yhtyy Nordtoppenilla muihin
reitteihin.

Ostkammen on vaikeahko
kallioreitti. En ole noussut sitä
itse, mutta seurasin 1997 Pallins
Corridoria noustessani, kun V-
P Mölsä (Laskuvarjojääkärikil-
lan Mount Everest 2005 retki-
kunnan johtaja) nousi sen kol-
men muun kaverin kanssa.

Ostkammen kulkee Pallins
Corridorin vasemmalla puolel-
la olevaa kallioharjannetta pit-
kin. Aloitus tapahtuu Svarta
Väggenin vasemmalta puolelta,
josta seurataan harjannetta.
Reitti ei ole kovin selkeä, joten
harhaan menemiset ovat toden-
näköisiä. Todettakoon, että V-P
käytti tuolloin reittiin eksymisi-
neen melkein 20 tuntia leiristä
leiriin. �


