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SU 10.7.2011  

Täällä Kitzbühel! 

Lufthansan lento Helsingistä Müncheniin lähti vähän myöhässä, mutta 2½ tunnin lennon jälkeen olimme perillä 

aurinkoisessa Etelä-Saksassa. Meidän kaikkien neljän (K & M, jotka ovat täällä Temmatussa seikkailleet mm. 

Hangasojan uusina vuosina, viime kesänä kanssamme Roomassa ja toissa kesänä Kataloniassa ja jotka tunnetaan 

myös nimillä Majakka (M) ja Perävaunu (F) tai VMP (varamiespalvelu) ovat jälleen seurana) laukut olivat 

kanssamme yhtä aikaa Münchenissa, mikä ilolla merkille pantiin. 

Tullin takana meitä odottivat YouTravel(alpit.fi) matkaoppaat Jenni ja Marianne. He johdattivat meidät ja 

parikymmentä muuta matkailijaa pikkubussiin, jolla suuntasimme kohti Itävaltaa ja Kitzbühelia. Taas kului reilut 

pari tuntia ja olimme perillä. Jo matkalla alkoi tuntua, että aika hetken mielijohteesta tänne varattu matka ei ollut 

ollenkaan huono idea. 

Alppikylät kauniita, oppaiden kertoma tulevan viikon ohjelma vaikutti hyvälle, hotellimme (Astoria) on kaunis, 

siisti, ja pakettiin kuuluva illallinen nautittiin juuri. Olimme kuvitelleet menevämme hotellin buffettiin nauttimaan 

lihapatoja ja litistyneitä salaatteja altaista, mutta saimmekin ihan hurjan hienon illallisen (kerron joku toinen ilta). 

Nyt on jo mentävä yöpuulle: huomenna on edessä ensimmäinen vaelluspäivä. Aamulla on lähtö ja huiputamme 

Kitzbüheler Hornin (2000 mpy). Siispä: Guten nacht. 

Näihin kuviin, näihin odottaviin, ihastuneisiin tunnelmiin, ukkosen järistessä vuorten rinteillä … 

kirjeenvaihtajanne 

R, Tuulestatemmattu, Kitzbühel 

Kirjoitettu kello 22:53 

Aihe: Kitzbühel,Niitä näitä 

 

 

  

http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/taalla-kitzbuhel/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/kitzbuhel/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/aiheeton/
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Ma 11.7.2011 

 

Kitzbühelhorn – huiputettu! 

Maanantai – Kitzbühelhorn 

Nousemme hissillä ylös Kitzbühelhornille (1996 m). Täältä avautuvat upeat maisemat yli koko 

Kitzbüheler Alppien aina Hohe Tauernin jäätiköille. Alppikasvitarhalta vaellamme läpi 

murmeliniittyjen lounaalle Sonnbergstubelle (1670 m). Paluu Kitzbüheliin helpohkoja polkuja 

pitkin. Vaellusaika noin 6 t. 

Niinhän se viikko-ohjelmassa luki. Mutta, mutta lähdimme hotellista yhdeksältä ja palasimme puolikuudelta (8½ 

t. joo, myönnettäköön, että olimme melkein pari tuntisen lounaalla tai siis ainakin vuoristomajan 

aurinkoisella seinustalla nauttimassa juotavaa ja salaattia tai sitten toiset vähän enemmän ruokaa). Murmeleita 

emme nähneet, mutta niittyjä, havumetsätaipaleita, kapeita polkuja, kivikkoa, sorateitä, asfalttitietäkin, 

helpohkoja laskuja ja vähemmän helpohkoja nousuja. Jyrkät nousut helpompia kuin hiipuvat, hiivuttavat pitkät 

niittytaipaleet. 

Palatkaamme aamuun: runsaan, makoisan, monipuolisen aamiaisen jälkeen kävelimme ensin cabiini-asemalle. 

Tarvittiin kaksi eri cabin-pätkää, jotta pääsimme Kitzebühler Hornille (melkein 2000 mpy). Siellä parinkymmenen 

hengen ryhmämme asettui jonoon ja lähti patikoimaan. 

Maasto ja maisemat vaihtelivat: ainoa yhdistävä tekijä oli että kaikkinensa taivaltaminen oli aika suurenmoista. 

Maisemat, näkymät, tuoksut, sää, liikkumisen ilo, auringonpaiste vastoin kaikkia säätiedotuksia (koko päivän – 

ylhäälläkin – lämpö parinkymmenen asteeen kieppeillä), Alppien kauneus, Hohe Tauernin edessä näkyvä 

silhuetti.  

 

Pehtoori Alpeilla 

Tarkkaan ottaen mehän huiputimme Kitzbüheler Hornin cabineilla, mutta Hornköpflille me todellakin kapusimme 

ihan omin jaloin. Enkä edes pelännyt lehmiä! Täällä on Milka-lehmiä. Tiedättehän, että Ruotsissa on Marabou-

lehmiä ja Tertin kartanossa valkosuklaa-lehmä, mutta täällä on – tietysti – Milka-lehmiä. Ja kyllä lehmänkellojen 

kilkatus on idyllistä, lehmät ihan mukavia, mutta kyllä Lapin tuntureilla on sikäli kivempi patikoida, että porojen 

jätökset ovat jotensakin hajuttomia ja olennaisesti pienempiä ja vähemmän liukkaita kuin näiden alppilehmien 

niityille ja patikointipoluille jättämät – etten sanoisi laajat – jätökset.  

http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/kitzbuhelhorn-huiputettu/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Pe1.jpg
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Huiputuksen jälkeen kohti lounaspaikkaa: Rosi Schipflingerin alppimaja on iso “hytte”. Ei ihan rotissööri-paikka, 

mutta Rosilla itsellään on käädyt. Siispä pysytään normissa, ja kuin tähän liittyen alokas S. Kajaanin ensimmäisen 

erillisen autokomppanian tuvasta soitti. Nyt on Juniori astunut harmaisiin. 

 

Me siis lounastimme monen tunnin patikoinnin jälkeen, ja lounaan jälkeen  laskeutuminen (melkein työläämpää 

kuin nousu, vanha lasketteluvamma polvessa vihoitteli tietyssä kulmassa tosi pahasti) kohti kylää jatkui. 

Matkalla näimme alppiruusuja, ahomansikoita, mustikoita, villiviinimarjoja, vattuja, kaikenmaailman niittykukkia, 

joiden nimistä ei tietoakaan… Kaunista. Ja sää mitä parhain, vilvoittava tuuli tuntui kovin hyvälle. 

Ja sitten vielä kylässä “after hike” – meille ennestään tuntematon käsite, mutta kyllähän se lasillinen proseccoa 

maistui raikkaalle. Arvoimme porukalla käveltyjä kilometrejä: askelmittarini näytti, että melkein viisi tuntia oli 

tullut oltua liikkeessä, ja kilometrejä taivallettuna lähempänä kahtakymmentä kuin kymmentä. Mutta niistä viis, 

hienon hieno vaelluspäivä takana. 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Kitzbuheler-Horn-093.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Horn-2-030.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Kitzbuheler-Horn-093.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Horn-2-030.jpg
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Eikä puhettakaan, että olisimme jaksaneet enää lähteä kylälle (hotellista vajaa kilometrin päässä) illalliselle. Oli 

“tyydyttävä” hotellin tarjontaan. Matkaa varatessa luulin, että puolihoito tarkoittaa, että patikointireissuilla 

lounaat/eväät ovat ne “puolihoito”, mutta lounaat maksetaankin itse, ja viiden (kevyen onneksi) ruokalajin 

illallinen onkin se, joka kuuluu hintaan. Tänään jälkkäri näytti tältä 

 

Vahvasti ennakkoluuloiset käsitykseni itävaltalaisesta keittiöstä ja keittotaidosta ovat vuorokaudessa muuttuneet 

aika lailla! 

Kommentit (5) 

Kirjoitettu kello 23:12 

 

 

TI 12.7.2011 

Gaisberg – huiputettu 

Tiistai – Gaisberg 

Siirrymme viereiseen Kirchbergin kylään ja nousemme hissillä ylös Gaisberg stüberlille (1258 m). 

Hissillä noustessa alapuolellesi jää maailman parhaiden alppihiihtäjien suosima harjoitusrinne, 

tosin nyt hieman vähälumisena. Vaellus jatkuu Gaisbergin (1797m) huipun kautta hienoa 

panorama reittiä lounaalle Kopingerhüttelle (1504 m).  Vaellusaika noin 6-7 t. 

Näin tehtiin. Ja vähälumista oli. Nyt (klo 21.20) hotellin respan mittari näyttää 27,8 C. Kellään ei ollut päivällä 

mittaria vuorilla, mutta lämmintä oli. Sen +30 C varmaankin. Mikä antoi kyllä lisähaastetta vaeltamiselle. Mutta 

toisaalta takasi ruskettumisen paremmin kuin missään poolin reunalla. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/kitzbuhelhorn-huiputettu/#comments
http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/gaisberg-huiputettu/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Retkieväät.jpg
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Mikä on yllä oleva juttu? Lehtipuu jolla on joku loinen? (vastaus tuli komminttina blokiini, se on matkapäiväkirjan 

lopussa). 

Aamiaisen jälkeen vain hyvin vähän kipeytynein lihaksin lähdimme kävelemään kohti Aquarenan edessä olevaa 

pysäkkiä. Ihan liian aikaisin lähdimme (minun ehdotuksestani tietysti, mieluummin etuajassa, ja ehdin kuvata  :)) 

mutta ehdimme käydä apteekissakin. Hain polveen tuen ja K:lle löydettiin rakkolaastareita (urheilija ei tervettä 

päivää näe… ). Molemmat tuotteet olivat apoteekin ovella: näissä maisemissa niillä lienee eniten kysyntää. 

 

Paikallisbussilla siirryimme tiistaiaamussa naapurikylään, ja siellä tuolihissillä kohti Gaisbergin ala-asemaa.  

Porukkamme jaettiin kahtia, tai siis jokainen sai  valita haluaako “lommoposkisten” vai nautiskelijoiden ryhmään. 

No mitäs luulette? Verenmaku suussa kohti korkeuksia, Alppeja hellivässä helteessä vai sopivaa taivaltamista 

kuvaus- ja vesitankkaustaukoineen? Ihan suosiolla ilmoittauduimme jälkimmäiseen ryhmään. 
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Totta puhuen lommoposkiryhmä olisi tuottanut suorituspaineita ja valitsemassamme porukassa todellakin ehti 

kuvata (228 otosta tänään!). Siis meille sopivaa liikkeellä oloa. Kolme ja puoli tuntia patikointia, ainakin 

toistakymmentä kilometriä – luulisin. Kuten yläkuvasta näkyy, täällä matkat ilmoitetaan aikoina, ei kilometreinä. 

Viitassa numero kertoo reitin numeron, ei kilometrimäärää. 

Ryhmäjaon jälkeen alkoi nousu. Ehkä tunteroinen, vähän toista noustiin. Ja otettiin kuvia, huilattiin, höpöteltiin. 

Ja aurinko paistoi. Minullakin kuuma. Maitohapoilla vain kerran. Juuri ennen Gaisbergille pääsyä. Mutta muutoin 

oikein lussakkaa taivaltamista.  

Kerronko maisemista? Ei niistä voi kertoa. Ei ainakaan niin että oikeasti välittyisi kuinka kaunista täällä onkaan! 

 

 

Tänään kuvasin pääasiassa makrolla: paljon kukkakuvia (alppiruusuja yllä), paljon kuvia matkaseurasta (mukavan 

rentoa porukkaa), paljon kuvia reitin erilaisista pätkistä. Metsää, niittyä, kapeaa kalkkikivireunaa, viileää 

metsätaivalta, huipulla leppeässä tuulessa taivaltamista, jyrkempää nousua, loivempaa laskua. Välillä näkyi 360 

astetta huikeaa alppimaisemaa, lumihuippuja, alppiniittyjä, perhosia, polkuja, haasteellisia huippuja. 

Kun lähdimme laskeutumaan takaisin 1799 metriltä laitoin polvituen paikalleen ja ihan kivutta pääsin alas asti. 

Tai siis 1200 metriin. Ylivertaisen hyvä sijoitus maksaa 15 euroa moisesta tuesta, eilinen viiltävä kipu on muisto 

vain! 

Lommoposket menivät loppumatkankin alas kävellen, me muut hissillä. Alasmeno sorapoluilla ei ole ihan helppo 

juttu. Ja meidänkin reitillä niitä kuitenkin riitti. 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/alppiruusut-Gaistberg-tiistai-010.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Polulla-1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/alppiruusut-Gaistberg-tiistai-010.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Polulla-1.jpg
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Alasmenot käyvät oikeasti lihaksiin paljon enemmän kuin nousut! Mutta hyvin me pärjäsimme. 

Kobingerhüttessä lounaalla (kellä nestemäinen lounas, kellä leipää, kellä soppa…) hoksasimme – viimeistään 

silloin – kuinka paljon tänään on näkynyt perhosia, melkein enemmän kuin Milka-lehmiä. 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Portti.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Portti.jpg
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Kirchbergissä juoksimmme bussiin, pehtoori samalla puhuen puhelimessa alokkaan kanssa. Hyvin on menny, 

kuulemma. Vankka päivän kokemus armeijasta on pojalla. :) 

Kitzbühelissa emme lähteneet enää After hikelle, bussi kaarsi niin sopivasti hotellimme edestä, että ponkaisimme 

siitä suunnilleen suoraan suihkuun!  Hurahuhhahhei, kuinka kylmä vesi tuntuikaan taivaallisille. Enkä minä ole 

edes kipeä, minä jaksan. Korkean paikan leiri mökin tuntureilla ja päivittäinen arkitepastelu kotilenkkipoluilla 

ovat tuottaneet tulosta. Patikointi on kivaa! 

Ja sitten illalliselle. Sitä ennen hotellin terassilla hurjan marjaisa, kesäinen, kauniin värinen “villikuohuva” itäisestä 

Itävallasta (Neusedlersee, joka tunnetaan paremmin jälkiruokaviinien tuotannostaan), VMP virkeänä, ruoka 

jälleen erinomaista, tarjoilijattaret pirteitä nuoria naisia, jotka ovat syntyneet palveluammattiin ja me olemme 

tyytyväisiä. 

Nyt väsyneitä, täällä vielä kuuma, mutta aamulla on varhain nousu ja lähdemme taas uusiin maisemiin: kohti 

ääretöntä ja sen yli! 

Kommentit (2) 

Kirjoitettu kello 23:10 

Aihe: Kitzbühel,Niitä näitä 

 

Ke 13.7.2011 

Weisskopfkogel Fieberbrunnissa – huiputettu 

Keskiviikko – Fieberbrunn 

Aikaisin aamulla siirrymme Fieberbrunnin kylään, josta nousemme hissillä Lärchfilzkogelille (1654 

m). Täältä matka jatkuu aamukahville Wildseeloderhausille (1854 m) kuvankauniin alppijärven 

rannalle. Jatkamme vaellusta pitkin vuorenharjanteita kohti lounaspaikkaamme Hochwildalmia 

(1567 m). Lounaalta jatkamme Wildpark Aurachiin, josta kuljetus Kitzbüheliin. Vaellusaika noin 7 

t. 

 

 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/gaisberg-huiputettu/#comments
http://www.satokangas.fi/blogi/category/kitzbuhel/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/aiheeton/
http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/weisskopfkogel-fieberbrunnissa-huiputettu/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/wildsee2.jpg
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Kolmas – ja pisin – vaelluspäivä takana. Hyvä, mutta 

väsynyt olo. Melkein 20 kilometriä, joihin sisältyi pari 

“pientä nousua”.  Ihan erilaista maisemaa ja kasvillisuuskin 

kovin erilaista kuin eilen tai toissapäivänä. Paljon 

rehevämpää. Wildseelle asti oli paljon vaeltajia reitillä, 

mutta sen jälkeen meidän porukka sai tepastella 

näkemättä ketään – paitsi Naton Hollannin joukkojen 

Alppi-leiriläiset. 

 

_________________ 

Näin se päivä suunnilleen meni. 

Kokoontuminen Imgreissin pysäkille klo 8.25 ja sitä ennen 

vielä hilpaistava hotellilta kauppaan ihan toiselle suunnalle 

hakemaan Gatoradea ja vähän kuivahedelmiä ja 

myslipatukoita. Olimme ajoissa. Porukka oli huvennut 

melkein puoleen eilisestä; yhteensä 16 lähdössä kohti 

Fiederbrunnia. Myös K & M jättäytyivät pois völjystä: 

lähtivät junalla Innsbruckiin päiväksi. 

 

Me huristelimme paikallisdösällä St. Johann´iin päin ja 

sieltä edelleen hissiasemalle. Matkaan kului reilu puolituntia, sitten parilla cabinilla ylös (Lärchfilzkogel) ja 

puolikymmeneltä lähdimme yhä ylemmäs. Nyt taas omin voimin, omin jaloin. Reput selässä, sauvat apuna. 

Tänään koettelin raahata itse kameraa, pehtoorilla vain yksi objektiivi. Kummasti reppu kuitenkin painaa. 

Maanantaina minulla painoi kameroineen kaikkineen kahdeksisen kiloa, eilen sekä kameraa että objektiivia 

kantoi pehtoori. Tänään vähentelin tavaroita ja puolitettiin kuvausvälineistön rahtaaminen. Välillä mietin, miksen 

tyydy kuvailemaan kamerakännyllä… 

 

No joka tapauksessa ensimmäinen etappi oli Wildsee, joka oli kaunis ja sen hyttellä Moosberstrudel (tai whatever 

sen oikea nimi olikaan) maistui pehtoorille ja monelle muulle. Ja toki minäkin siitä osani maistelin. :) 

 

 Se on vähän kuin omenastruudeli, lämmin luonnollisesti, mutta täytteenä mustikkaa ja rahkaa ja ties mitä. 

Mmmmmm … 

 Järven reunaa kohti seuraavaa nousua, jonka takana taas uudenlaista alppimaisemaa. Niittyä - ja leimallista 

olivat vihreät kivet. Sammaloitunut kalkkikivi oli samettisen näköistä. Tämä oli sellainen taival, jolle ei koskaan 

olisi tullut lähdettyä ilman opasta – hurjan hienoa oli tämäkin taival kokea ja patikoida. 

 

Pysähtelimme ja taas jatkoimme. Mukavaa tasaista, ja siellä ei vastaantulijoita, ei ohittelijoita. Lapinkävijän on 

jotenkin vaikea puhua erämaasta näillä alppirinteillä, mutta hyvin vähän ihmisen jättämiä jälkiä luonnossa 

kuitenkin oli. Hiljaista, vain joskus kaukaa lampaiden määkinä, tai lehmien kellojen kalkatus. 

 

Muutama vähän kinkkisempikin vuorenreunan pätkä polulla nousujen lisäksi  oli. (kuva yllä) 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Köysireuna.jpg
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Ennen pysähtymistä vuorenrinteelle evästauolle, saavutimme noin kymmenen sotilaan joukkueen. Hollantilaisilla 

sotilailla oli kunnon kokoiset reput ja rynnärit mukana, eivät juuri tervehtineet, eivät edes nuorta ja kaunista 

opastamme. Saavutimme reilun tunnin päästä sotilaat uudelleen ja saimme seurata, kuinka joukkueen keskelle, 

kapealle polulle, lyöttäytyi mukaan lehmä. Siinä se tovin köpötteli sotilaiden kanssa tasatahtia. Meidän 

vaelluspoppoomme repi moisesta näystä riemua niin,  että välillä oli vaikea kävellä. (“Suomalaisturistit 

sekaantuivat Alpeilla Nato-operaatioon” … )  

 

Mutta ei auttanut: “Yl´kasteisten vuorten me kuljemme, ja riemumiellä kaunihisti loistaa ne, ei meitä suru paina, 

vaan laulu raikaa aina… ” 

 

Laskeuduimme laaksoon (täällä ei liene kuruja), yritimme pienen puron, suon ja taas lähdettiin nousuun. 

“Heittämällä yli”, “Hannibalin jalanjäljissä”. Tänään ei niin kuuma kuin eilen, vilvoittava tuuli teki vaeltamisesta 

mukavaa, aurinkoakin kuitenkin oli ja näkyvyys hyvä. Hochwildalmhütte (1557 mpy) oli viimeinen levähdyspaikka. 

Vessa, juotavaa, hütten isäntänä Itävallan maajoukkueen ex-tähtipelaaja ja vuorikiipeilijä-lentoemäntä-ex? 

vaimonsa, jollaisia ei ehkä olisi osannut odottaa tapaavansa täällä “keskellä-ei-mitään”. 

 

Aurinko häipyi, vuorten huiput peittyivät pilviin, ja alkoi ripsiä ja vihdoin ne kolme päivää repuissa raahatut 

sadevermeet saatiin pukea päälle. Hütteltä ei ollut yleistä tietä Aurachiin, joten meidän oli laskeuduttava 

soraista, kalkkikivistä serpentiini-maaseututietä – tosin välillä niittyjen poikki oikoen – reilun puolen tunnin 

päästä olimme yleisen tien päässä, ja siellä meitä odotti pikkubussi. Kymmenen minuuttia ja olimme hotellissa. 

Kymmenen tuntia oli taas huvennut kovin äkkiä, kunnolla liikkuen, paljon nähden, terveesti väsyttäen. 

Suihkuttelujen jälkeen oli hyvä “laskeutua” hotellin ravintolasaliin jossa ystävät jo odottelivat. Oli illallisen aika. 
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Kommentit (2) 

Kirjoitettu kello 23:12 

Aihe: Kitzbühel,Niitä näitä 

Muokkaa 

 

TO 14.7.2011 

Kitzbühelissa leppoistumassa 

Vapaapäivä. Miten lomalla voi olla vapaapäivä? Mikä loma se on jolla tarvitaan lomapäiviä? 

Tätäkin olen vuorotteluvapaan alkumetrien lähestyessä miettinyt, että onko enää lomia, onko viikonloppuja, 

tarvitaanko lomallakin vapaapäiviä… noh, tähänkin palannen tulevana syksynä useinkin… 

Mutta siis: tänään on ollut vapaapäivä patikoinnista. Meillä oli vähän ajatuksena nousta Hahnenkammin hissillä 

ylös, tehdä pieni oma patikkaretki, ja pitää piknikkiä jossain almin reunalla, mutta kun on vain yksinkertaisesti 

ollut niin kylmä ilma, että ei mitkään piknikkeilyt kiinnostaneet …. 

Mutta voihan käydä kaupungin keskustan kävelykadun kahvilassa… pehtoorille Sacher-torttu  maistui. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/weisskopfkogel-fieberbrunnissa-huiputettu/#comments
http://www.satokangas.fi/blogi/category/kitzbuhel/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/aiheeton/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-admin/post.php?post=11976&action=edit
http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/kitzbuhelissa-leppoistumassa/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Natojoukot-pakenevat.jpg
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Siispä – vihdoinkin – tutustumaan Kitzbuhelin keskustaan. Aamiaisen jälkeen lähdimme kylille kameroinemme ja 

shoppaamaankin. Palasimme viiden tunnin jälkeen – kaikilla yksi ostos mukana. Ja sitten lautasliinoja, mutta 

niitähän ei edes lasketa.  Yksi kirkko, ei yhtään museota, pieni lounas, muutamia vaatekauppoja ja kaikki ostokset 

urheilutarvikeliikkeistä – kertoo mistä? 

Kaupungilta hotelliuduttua eilisen kirjaamista tänne Temmattuun ja sitten syömään muualle kuin omaan hotelliin 

. . . aikas hyvä kokemus. Sieltä juuri palasimme – - nyt nukkumaan. Yritän palata asiaan huomenissa – Auf 

wiedersehen! 

 

Kirjoitettu kello 23:07 

Aihe: Kitzbühel,Niitä näitä,Reissut 

 

 

PE 15.7.2011 

Perjantai – Wilder Kaiser 

 

Siirrymme taxeilla Ellmaun kylän yläpuolelle, Wochenbrunneralmille. Täältä tiukahko nousu 

Gruttenhüttelle nauttimaan suussa sulava punaviinimarjapiiras ja kupponen kaffetta. Lounaalle 

saavumme Niederalmille, josta reitti Riedelhütten kautta Ellmaun kylään. Vaellusaika noin 6 t. 

Punaviinimarjapiiras jätettiin väliin, ja lounaskin kovin vaatimaton, mutta tiukahko (aika lievä ilmaus, etten 

sanoisi) nousu Gruttenhüttelle tehtiin, ja Riedelhütten pihalla käytiin välipalalla, kuvaamassa kotieläimiä, hiukan 

palelemassa ja sitten lasku oikeastaan aika suomalaisen näköisen metsän läpi Ellmaun kylään. 

http://www.satokangas.fi/blogi/category/kitzbuhel/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/aiheeton/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/aiheeton/reissut/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Sacher.jpg
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__________________________ 

Aamulla sää vaikutti surkealta. “Etanan latana  näytä sarves onko 

huomenna pouta” … Ja sehän näytti. Tänään Wilder Kaiser -vuoristo 

oli pilvessä, koko sen ajan kun me sinne nousimme, siellä olimme ja 

sieltä laskeuduimme, mutta  (14 km näytti askelmittari) tuntui 

vaelluspaketin helpoimmalta päivältä. Meitä oli tänään 16 

vaeltamassa. 

 

 

Eikä valittamista. Ylämäet on rankkoja, alamäessä polvi oireilee, mutta who cares! Patikointi on maistunut. 

Tiukimmassa nousussa kamera ei ollut esillä, valitettavasti. Porukka höpötteli, patikoi. Tauoilla nautittiin 

Radlania, olutta, Spitseriä, tuoremehua, ja Appfelstrudelia ja sauerkrautia. Kuka mitäkin makunsa mukaan. 

 

Metsässä oli kanttarelleja, vattuja ja PALJON mustikoita. Korkeissa varvuissa, poimijaystävällisissä korkeuksissa 

hyviä mustikkamättäitä paljon.  Wilder Kaiserien jylhät vuoret jäivät oikeastaan näkemättä, vaikka nilllä 

vaeltelimmekin. Siinä puolentoista kilometrin korkeudessa oltiin.   

 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Etana1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Hyttellä.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/tämmöistäkin-polkua.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Etana1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Hyttellä.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/tämmöistäkin-polkua.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Etana1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Hyttellä.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/tämmöistäkin-polkua.jpg
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Ellmaun kylän golfkentän taustalla Wilder Kaiser -vuoret. 

Ellmaussa After hike, jossa kirjallisuus, matkat ja jättimäiset jätskiannokset teemoina. 

Hotellissa niin aikaisin, että tuntui kuin tosiaan olisi perjantai: karattu töistä etuajassa. :) ´ 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Ja-me-pilivssä-leijailimme-....jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Mökki.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Ja-me-pilivssä-leijailimme-....jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Mökki.jpg
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Tänään taas hotellin illalliselle. Nyt on kyllä jo nälkäkin. 

______________ 

Lisäystä … Jotain ihan muuta kuin vuoria.  

Illallisen jälkeen lähdimme vielä pehtoorin kanssa kävelylle, K & M jo vetäytyivät yöpuulle, mutta me vedimme 

vaelluskengät jalkaan ja kuoritakit päälle ja lähdimme kylille. Kitzbühelin kaunis alppikaupunki on tänä 

viikonloppuna Harley Davidson -moottoripyörien kokoontumisajojen kohteena, joten kaupungissa on kymmeniä, 

satojakin? toinen toistaan hienommin tuunattuja motskareita. 

 

Keskustan pääkatu oli täynnä kaikenmaailman telttaa ja lavaa, mutta lämpimässä illassa, joskin aika ajoin 

tihkusateisessa, oli mukava tepastella (muutama kilometri vielä lisää päivän saldoon, ja illallinen vähän laskeutui 

;)). 

Kommentit (2) 

Kirjoitettu kello 18:59 

Aihe: Kitzbühel,Niitä näitä 

 

LA 16.7.2011  

Hahnenkamp huiputettu – ja lauantaita vietty 

 

Lauantaiksi ei ohjelmoitua toimintaa, tai siis olisi ollut pyöräilyä pitkin paikallisia pikkuteitä, mutta me jätimme 

väliin. Olimme VMP:n kanssa päättäneet mennä aamiaiselle vasta yhdeksäksi, ja sitten katsotaan, mitä tehdään. 

Ja kuinkas sitten kävikään? M. flunssassa, – tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta kun meidän kimpassa 

reissatessa M. matkan lopuksi sairastuu. Onko kyse siitä, että M. on meille allerginen vai että kun matkan loppu 

lähenee, M. reagoi eroon sairastumalla? Tätäpä sitä siinä aamiaisella sitten pohdittiin… 

 

No me kuitenkin päätimme lähteä kaksistaan kylille katselmaan moottoripyöriä, ja etsimään alppitakkia. Kunhan 

kävelykadun päähän pääsimme hoksasimme, että Harrikka-väki oli lähdössä yhteisajolle. Kun 200 pyörää asettuu 

peräkkäin ja sireenin merkin jälkeen käynnistää moottorit, on jylinä ja tunnelma aika huikea. (otin tuhottomasti 

kuvia, laittelen sitten matka/kuvasivulle niitäkin).  Ei kahta samanlaista prätkää. Merkillepantavaa, että noin 

http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/wilder-kaiser-taas-erilaista/#comments
http://www.satokangas.fi/blogi/category/kitzbuhel/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/aiheeton/
http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/hahnenkamp-huiputettu-ja-lauantaita-vietty/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/HD3.jpg
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kolmannes osallistujista oli  naisia. Nuoria naisia, harrikkajengihän on muutoin suhteellisen iäkästä. Tai siis 

meidän ikäistä.  :) 

 

Puoli tuntia katselimme pyöriä ja sitten Göesll´in kauppaan. Pehtoorille harmaa alppitakki, ja minä löysin 

villatakin ja siihen sopivan paidan. Olimme molemmat kovin tyytyväisiä. Sen kunniaksi prosecco Alpron. 

 

Ruokakauppaan seuraavaksi. Ei, en ostanut kotiin mitään herkkuja, vaan ostimme mansikoita, pari pretzeliä 

(suolarinkeleitä, jotka kuvassa näyttävät lenkinpätkiltä) ja piccolokuohuvat. Piknikeväät! 

Lähdimme kävelemään takaisin hotellille, viemään ostokset ja hakemaan ja pakkaamaan reppua. Ja sitten taas 

takaisin keskustaan (kävelmäänhän tälle lomalle on tultukin). Chizzossa olisi porukan 

läksiäislounas/tapaaminen/after bike, niille jotka olivat osallistuneet pyöräretkelle. Menimme siis sinne. M. oli 

myös kuntoutunut sen verran, että oli mukana.  Me emme lounastaneet, mutta katselimme ja kuuntelimme kun 

pari ”Lederhose”-miestä lauloivat, jodlasivat, ja jumppauttivat … 

 

Jätimme muut syömään ja lähdimme Hahnenkammin ala-asemalle. 

Kalle Palanderin lempirinteen huiputimme cabinilla. Käytiin seisomassa laskettelun maailmancupin 

lähtökopperrossa. Ja kyllä se oli todettava, että ei olisi minusta sitä rinnettä laskemaan. 

 

Maisemat mahtavat. Sää paras mahdollinen. Wilder Kaiser, Kitzbühlerer Horn, Gaisthorn – kaikki avautuivat 

edessämme. Henkeäsalpaava? Jotain sellaista – ja  kyllähän sitä ymmärsi olla tyytyväinen, kun siellä sai olla. 

Suurenmoista. 

 

Etsimme passelin paikan: ja kivestä saatiin kaunein piknik-pöytä ikinä! Vaatimattomat eväät siihen levittelimme 

ja nautimme: mansikoista, seurasta, maisemasta, olosta. 

 

K & M lähtivät cabinilla alas, me pehtoorin kanssa päätimme kävellä. Silläkin uhalla, että polvitukeni jäi hotellille. 

Kaksi ja puolituntia oli merkitty viittaan laskeutumisajaksi, olimme vähän nopeampia. Välillä taival tylsää soraista 

metsäautotietä, välillä kaunista metsäistä polkua. Vähän jälkeen viiden olimme takaisin Kitzbühelin keskustassa, 

kahden hengen After hike, ja sitten hotellille. Melkein heti päästiinkin illalliselle.  
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Astorian ruokasalissa oli porukka vaihtunut, kovin oli hiljaista 

tämä uusi vierasjoukko. Me söimme. Yksi parhaista 

kokonaisuuksista tällä viikolla. Matkan hintaan kuuluu siis 

puolihoito, mikä tarkoittaa, että joka ilta klo 19 hotellin 

ruokasalissa meille on varattu sama, ”oma” pöytä, jossa saamme 

neljän ruokalajin illallisen. Alkupalat, keitto, pääruoka 

(valittavana liha, kala tai tarvis) ja jälkiruoka. Myös juustoja on 

tarjolla. 

 

Minähän periaatteessa vastustan tällaista “pakkosyömistä”, 

mieluiten reissuissa haetaan paikallisten suosimia ruokapaikkoja 

tai jotain erikoista, eikä hotellien ravintoloissa syödä suin 

surminkaan, mutta tällä matkalla – kaikki? – on toisin. Vaelluksen 

jälkeen on oltu siinä kuuden maissa hotellilla, ja ihan 

kohtuullisesti liikkuneena, joten lähes kilometrin päähän 

keskustaan lähteminen olisi ollut vähän työlästä tai ehkä ei 

ainakaan kovin innostavaa. 

 

Hotellin ruokasalissa oma pöytä ja erinomainen ruoka, joka kuuluu matkan hintaan, on ollut vallan hulppea juttu. 

Semminkin kun laskeskeltiin, että yhden illallisen sapuska vastaavantasoisessa a la carte -ravintolassa olisi 

yhdeltä maksanut about 50 euroa –   ja 7 x 50 egeä on jo paljon rahaa! 

 

Jokainen pöytäkunta saa omat viininsä ”säilöön”, jos viiniä jää niin se viedään talteen ja pullo tuodaan 

seuraavana iltana uudelleen pöytään. Kätevää. Viini ei luonnollisestikaan sisälly hintaan, mutta pullollinen 

itävaltalaista kelpo Grüner veltlineriä tai punaista Zwilgtiä maksaa alle 20 – 30 euroa. Suomessa vastaavat viinit 

ravintolassa tuplasti. Muutoinkin ravintola/kahvila/hütte -hinnat reilusti alle Suomen. 

Viimeisen illallisen jälkeen vielä istuskeltiin parvekkeella, … pakkaaminen jäi aamuun.  

Kirjoitettu kello 23:29 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Wilder-Kaiser.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Hahnenkammilta-.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Wilder-Kaiser.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Hahnenkammilta-.jpg
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SU 17.7.2011 

Hotelli Astoria, Kitzbühel – Rantapelto, tasan 12 tuntia 

Kotona ollaan. Kaikki hyvin. 

Huiputuksia huippureissulla tehty. Ja matkasivulle kuvakertomus tästäkin reissusta vielä tulee. 

http://www.satokangas.fi/Matka 

 

 

_____________________________________ 

 

 

Kirkkaan kuulaana sunnuntaiaamuna kirkonkellot soittavat messuun, samaan aikaan kun Harrikat starttailevat 

paluumatkalle ja me hotellihuoneen parvekkeelta vielä viimeisen kerran katselemme Hahnenkammin huipulle… 

(kuvat kannattaa klikkailla suuremmiksi) 

 

  

http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/hotelli-astoria-kitzbuhel-rantapelto-tasan-12-tuntia/
http://www.satokangas.fi/Matka
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Hotellihuoneen-parvekkeelta.jpg
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 Kitzbühelin kaunis keskusta jäi taakse … 

  

Bussimatka Kitzbühelista Müncheniin kesti parisen tuntia, moottoritiet sunnuntaiaamusta huolimatta 

kohtuullisen täynnä. 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/K21.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Keskustasta.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/K21.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Keskustasta.jpg
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Meitä viikon vaelluksilla huipusti opastaneet nuoret naiset oli hyvästeltävä,  – mikä ei pehtoorille välttämättä 

ollut vain ikävä asia.     Ilman vaelluspakettia ei reissu olisi ollut puoleksikaan niin antoisa kuin oli. Sitä paitsi 

sarkasmi ja jutut passasivat meidän huumorintajuumme… Oppaiden lisäksi muukin porukka oli kelpo 

matkaseuraa, aina on mukava tutustua uusiin ihmisiin, eikä meitsin ei-niin-kovin-kovakuntoisen ollut vaikea 

pysyä patikoinnissa mukana. Haastetta oli, ja kun sen hanskasi, oli olo jokaisen patikkareissun jälkeen 

mahottoman mukava. 

 

Lufthansa ei pelittänyt  ihan joka kohdassa, ja välillä jo epäilimme, että ehdimmeköhän Helsinki-Vantaalla 

syödäkään, mutta ehdimme sentään hopusti pastaa ja äyriäisiä “uudessa” Delissä käydä nauttimassa. K & M 

jäivät Hesaan sukulaisiin. 

 

http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Heippa1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Munchenin-kentällä.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Heippa1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Munchenin-kentällä.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Heippa1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Munchenin-kentällä.jpg
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Me lensimme Ouluun ja laskeuduttaessa Oulunsaloon tajusin hyvin selkeästi, että lenkkimaastot ovat vastedes 

taas vähän tasaisempia (kuvan oik. yläreunassa on vakireittini) kuin perjantain Wilder Kaiserin rinteillä. 

 

  

Korkeuseroja ei saa  näkyviin. Wilder Kaiserin huiput ovat n. 2200 mpy. 

Kommentit (0) 

Kirjoitettu kello 23:49 

Aihe: Kitzbühel,Liikkuminen,Niitä näitä 

Muokkaa 

http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/hotelli-astoria-kitzbuhel-rantapelto-tasan-12-tuntia/#respond
http://www.satokangas.fi/blogi/category/kitzbuhel/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/liikkuminen/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/aiheeton/
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-admin/post.php?post=12012&action=edit
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Rantaviiva.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Wilder-Kaiser1.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Rantaviiva.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Wilder-Kaiser1.jpg
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BONUS  
TI 

19 

07 
2011 

Kaiserschmarren – itävaltalainen pannukakku 

 

… Ja sitten tein “nimpparikakuksi” Kaiserschmarrenia, jota me söimme Stainglwirtissä Itävallassa, ja moni 

patikointiporukasta söi kimpassa pannullisen yhdellä jos toisella hüttellä. Hyvää se oli siellä ja aika aidon 

makoista siitä tuli kotioloissa tänäänkin. 

Tällä pannukakulla on monta syntytarinaa, ja vielä enemmän reseptiversioita. Minä poimin yhden netistä, ja jätin 

rusinat pois, vähensin voin määrän kolmannekseen (ehkä vähän vaikutti makuun, mutta säästi myös kaloreissa), 

laitoin vähän enemmän munia. Nautimme kolmestaan noin puolet valmiista Kaiserschmarrenista, joten ohje 

lienee sopiva sopiva kuudelle. Jos poika olisi ollut kotona olisi pannari huvennut kokonaan. Junioria olikin nyt 

ikävä, oli kuitenkin vähän kuin juhlapäivä … 

Mutta siis se resepti 

Kaiserschmarren eli itävaltalainen pannukakku 

2,5 dl maitoa 

1,5 dl kermaa 

6 munan keltuaista 

2 tl vaniljasokeria tai yhden vaniljatangon siemenet 

1 tl suolaa 

120 g hienoa sokeria 

4  dl vehnäjauhoa 

6 munan valkuaista 

40 g (suolatonta) voita 

tomusokeria 

Tarjotaan yleensä luumuhillon kanssa. Meillä maistui kirsikkahillon ja hillahillon kanssa vallan mainiosti. 

Yhdistä maito, kerma, munakeltuaiset, suola, 60 g sokeria, vanilja ja jauhot. Sekoita. 

Vatkaa munavalkuaiset ja loput sokeri kovaksi vaahdoksi, ja kääntele se perustaikinaan. 

Sulata voi korkeareunaisessa paistinpannussa ja kaada taikina siihen. 

Paista pari minuuttia pannulla ja laita sitten 200-asteiseen uuniin. Kypsennä noin 8 minuuttia. 

Revi tai leikkaa pannukakusta kaistaleita ja laita palaset takaisin pannuun. 

Tarjoile luumuhillon tai esimerkiksi omenasoseen kanssa. 

Tästä versiosta tuli aika paksu. Jos sen tekisi kokonaan uunissa ja uunipannulla niin lopputulos olisi varmasti 

“oikean” paksuinen Mutta olisiko maku sama, jollei ensin paistaisi liedellä? Hyvää tämä tanakampikin versio oli… 

http://www.stanglwirt.com/en/gaststube.html
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http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Kaiserschmarren-21.jpg
http://www.satokangas.fi/blogi/wp-content/uploads/Kaiserschmarren-21.jpg
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Entäs sitten se tämän pannarin tarina. 

Legendan mukaan keisari Franz Josef I (1830 – 1916) joutui vuoristossa myrskyyn ja pakeni paikalliseen hütteen. 

Talon emäntä  tekaisi tavallisista letuista tyyriimmän ja parannellun version, keisarille soveliaan. 

Yhden tarinan mukaan keisarin hovikokilta menivät yksinkertaisesti ohukaiset pieleen, mutta nerokkaana hän 

pelasti ruuan manteleiden, sokerin ja rusinoiden avulla ja tarjoili sen uutena luomuksena. 

Vähän tuon kaltaisen version yksi patikointiporukkamme jäsenkin keksi: pannari on tarttunut pannuun kiinni, ja 

mennyt turhan tummaksi, joten kokki on repinyt pannukakun irti pellistä, koonnut keoksi ja hunnuttanut 

tomusokerilla. 

Lumihuippuisista Alpeistakin tässä yhteydessä on puhuttu. “Virallisin” tarina lienee se että tämä ruokalaji 

kehitettiin keisarinna Elisabetin, joka tunnetaan paremmin nimellä Sissi, kunniaksi, hänen solmiessaan avioliiton 

keisarin kanssa vuonna 1854. 

Niin tai näin. Kelpo jälkkäri. 

  

Kommentit (0) 

Kirjoitettu kello 19:32 

Aihe: Kitzbühel,Niitä näitä,Resepti 

 

 

 

 

Huippu reissu!  

 

 

 

 

PALJON lisää kuvia (tulee piakkoin) sivulla  

http://www.satokangas.fi/Matka/Kitzbühel 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Sivun 5 kuvaan selitys: 

Lehden pahkurat? Äkämäpistiäisen tekosia. 

Äkämäpistiäisen (koko < 1mm) muninta saa kasvin muodostamaan pahkuran (=äkämä) munan 

ympärille. Äkämän suojissa munasta kuoriutuu toukka, joka saa ravintonsa kasvista ja varttuu pikku 

hiljaa siivekkääksi höntsikäksi. 

http://www.satokangas.fi/blogi/2011/07/kaiserschmarren-itavaltalainen-pannukakku/#respond
http://www.satokangas.fi/blogi/category/kitzbuhel/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/aiheeton/
http://www.satokangas.fi/blogi/category/resepti/

