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Arkisto heinäkuu 2007

Kestävyysurheilusta vielä
29.07.2007 13:42:35

Kun pääsin kunnon nettiyhteyden ääreen kotona, tein joitain
korjauksia ja lisäyksiä
kestävyysurhelilujuttuun. Siihen on nyt lisätty mm. linkit
tapahtumien sivuille.

Kuulin loman alkupäivinä juttua tapahtumasta nimeltä
Gigathlon 2007, mutta saksankielen puutteellisuudesta johtuen
jäi vähän epäselväksi, mistä siinä on kysymys. Arvata saattoi,
että se ei ole ihan suunnuntailiikuntaa. Nyt kun pääsin
tarkemmin tutkimaan, osoittautui, että Gigathlon on sellainen
kammotus, ettei sellaista osaisi edes keksiä.

Gigathlon on 7-päiväinen tapahtuma, siinä on lajeina uinti,
juoksu, rullaluistelu, maasto- ja maantiepyöräily.
Kokonaismatka on 1432km ja kokonaisnousu vähän vajaa
27km. Jokaisena päivänä on osuus kutakin lajia.

Esimerkiksi ensimmäisenä päivänä 12,5km uintia, 28km
(150m) rullaluistelua, 96km (1500m) maantiepyöräilyä, 40km
(650m) maastopyöräilyä ja 21km (450m) juoksua. Seuraavana
päivänä 31km (nousua 150m) rullaluistelua, 121km (2600m)
maantiepyöräilyä, 21km (850m) juoksua, 3km uintia ja 61km
(1100m) maastopyöräilyä.

Miten joku voi keksiä mitään tälläistä?!

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Top 5 -listat
27.07.2007 19:00:10

Nyt on Top 5 -listatkin kasassa, perusteluja voi yrittää kaivaa
jutuista.

Polut

1. Edelweissweg

2. Hörnliweg

3. Riffelalp - Riffelalp Panoramaweg - Riffelsee - Gornergrat
- Hohtälli

4. Gletschergartenweg
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5. Täsch - Täschalp - Ober Sattla - Sunnegga

Maisemat

1. Gornergrat 3100m

2. Oberrothorn 3414m

3. Höhbalmenstafel 2600m

4. Hörnlihütte 3260m

5. Klein Matterhorn 3883m

Nähtävyydet

1. Matterhorn Museum

2. Glacier Palace Klein Matterhorn

3. Gletschergarten

Kulkuneuvot

1. Gornergratbahn

2. Klein Matterhorn luftseilbahn

3. Schwarzsee gondelbahn

4. Rothorn luftseilbahn

5. Matterhorn Gotthard Bahn
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Tilastoja taas
27.07.2007 18:52:16

Nyt on sitten tehty tilastot valmiiksi, samalla vertailu viime
vuoteen, jolloin reissu tosin kesti kolme viikkoa eli se täytyy
ottaa huomioon, kun noita katselee.

Nähtyjä lintuja 28 (viime vuonna 38), kuvia 9 (14) linnusta,
eläimiä 10 (16), kuvia 6 (7) eläimestä. Kukkia on nähty,
kuvattu ja tunnistettu paljon, en ole laskenut.

Patikoitu 128km (252km), jossa on ollut nousua 12,8km
(19,4km) ja johon on mennyt aikaa 44 tuntia. Suurin korkeus
3414m (3650m) ja keskikorkeus 2540m (2035m).
Sykemittarin mukaan kalorikulutus oli vaellusten aikana
28800Kcal (32000). Mitä noista nyt sitten voi päätellä? Ainakin
sen, että nousua suhteessa matkaan on ollut enemmän, nyt
10% kuljetusta matkasta, viime vuonna 7,7%.
Keskikorkeudessa on iso ero. Eikä tässä edes näy se, kuinka
monta tuntia tai kilometriä on kuljettu esim. 3000 metrin
yläpuolella. Tänä vuonna kävin 3000 metrin yläpuolella 7
kertaa, viime vuonna vain kerran. Joka tapauksessa, täällä on
ollut raskaammat reitit, sen tuosta kai voi päätellä, energiaa on
kulunut täällä kahdessa viikossa melkein saman verran kuin
viime vuonna kolmessa.

Kuljettu junalla 3 kertaa (19), hammasratasjunalla 8 (38),
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kabiinilla/gondoolilla 27 (34), bussilla 0 (14), laivalla 0 (4) ja
standseilbahnilla 6 (1) eli yhteensä 44 (110) kertaa. Tämä taas
kertoo sen, että polun alkuun tai lopusta takaisin on tarvinnut
matkustaa selvästi vähemmän kuin Jungfraun alueella. Sen
toinen puoli on se, että vaellusalue täällä Zermattissa on
selvästi pienempi. Eli Jungfraun alueella jäi kolmessa
viikossakin kulkematta monia polkuja, joilla olisi päässyt
näkemään selkeästi uutta. Täällä oikeastaan kaikki oleellinen
on nähty kahdessa viikossa.

Kuvia on otettu 949 (1302).

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Kestävyysurheilun luvattu maa
27.07.2007 18:51:01

Tarkkennuksia, lisäysksiä ja korjauksia 29.7.07

Sveitsi, kuten Norjakin, on kestävyysurheilun ja armottoman
kovien kestävyysurheilutapahtumien luvattu maa.

Viime vuonna Wengenissä kerroin Jungfrau-marathonista,
jossa ensimmäisellä 25km on nousua 300m ja loppumatkalla
puolitoista kilometriä. Ja Inferno Halbmarathonista, jossa on
nousua 2200m ja maali hiukan alle kolmessa kilometrissä.

Mutta kyllä täälläkin osataan keksiä ja järjestää. Heinäkuun
alussa oli Zermatt Marathon, jossa juostaan ensin laaksoa ylös
St. Niklausista 1110m Zermattiin 1600m ja edelleen
Suneggaan, Riffelalpiin ja Riffelbergiin 2582m. Loppu on
todella jyrkkää, siihen saakka paremmin juostavaa.

Nyt tulevana sunnuntaina järjestetään Täschalplauf. Se on
ainoastaan 7,7km pitkä, juostaan Täschistä Täschalpiin,
nousua on noin 800m.

Elokuussa taas on Matterhornlauf Zermattista Schwarzseehen,
matkaa 12,5km ja nousua kilometri.

Jos siis kotoiset marathonit, puolikkaat ja muut hölkät eivät
tunnu miltään, näistä voi valita haastetta lisää. Sanotaan tosin,
että marathon ylämäkeen rasittaa niveliä paljon vähemmän
kuin tavallinen. Lieneekö tuo kuitenkaan ihan koko totuus.

Ja on täällä vielä mahdollisuus kisata sauvakävelyssä. Reitti
kulkee Riffelalpista Gornergratiin, väliajat Riffelbergistä ja
Rotenbodenista. Matkaa tulee 5,3km ja nousua 878m eli
16,6%. Homma on toteutettu suunnistajille tutulla
SportIdentillä. Eli siis kävelijä saa mukaansa sirukortin joka
tökätään lukijaan lähdössä, väliaikapaikoissa ja maalissa. Ja
tulokset voi sitten katsoa netistä, www.swisstopwalk.ch. Ja
tämä on siis systeemi, joka on käytössä koko kesän. Milloin
tämä keksitään Suomessa?

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Mansikkimusiikkia ja edelweisseja
27.07.2007 18:49:48
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Tämä päivä alkoi yhdessä mielessä ihan eri tavalla kuin kaikki
muut. Matka nimittäin alkoi alaspäin, junalla laaksoa alaspäin
Täschiin. Siitä eteenpäin siinä ei sitten ollutkaan mitään
erikoista, Täschistä 1438m Ober Sattlaan 2693m noustiin yhtä
kyytiä vailla pienintäkään alamäkeä, aikaa siihen meni kolme
tuntia. Noin 2000 metriin polku kulki metsässä ja koska se oli
laakso itärinnettä, aurinko ei päässyt paistamaan ja oli
mukavan viileää. Ja nousukin oli sopivan loivaa tai jyrkkää,
miten se nyt haluaa ajatella.

Ensimmäisellä evästauolla Täschalpin jälkeen 2200 metrissä
sai kuunnella sitä oikeaa ja aitoa mansikkimusiikkia, kun
nelisenkymmentä lehmää laidunsi Täschbach-joen varressa.
Toissa päivänä kirjoitin, että Zermattissa on lehmiä ainoastaan
Stafelalpissa, mikä kyllä pitää paikkansa, Täschalpin ei enää
lasketa kuuluvan Zermattiin.

Jonkin matkaa Ober Sattlan jälkeen tultaessa alaspäin kohti
Tufternia ja Zermattia, oli paljon edelweisseja, niin paljon, että
en jaksanut enää laskea, vaikka kaikenlaista tuleekin laskettua.

Sunnuntaiaamuna vajaa kaksi viikkoa sitten reissu alkoi
patikoinnin osalta matkalla standseilbahnilla Sunneggaan ja
sieltä kävellen Tufterniin. Tänään reissu päättyi patikoinnin
osalta kävelyllä Tufternista Sunneggaan ja matkalla
standseilbahnilla alas Zermattiin.

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Gletschergarten
26.07.2007 19:32:11

Täältä löytyy sellainenkin kun Gletschergarten eli suoraan
käännettynä jäätikköpuutarha. Ei se kuitenkaan mikään
puutarha ole vaan alue, jossa on liuta hiidenkirnuja.
Hiidenkirnu muuten on saksaksi Gletschertöpfe, englanniksi
glacial pothole ja ranskaksi marmites glaciaires.

Eihän nuo paikalliset kirnut nyt kovin kummoisiakaan ole
vaikkapa Askolan kirnuihin verrattuna, mutta täällä ne kaiketi
ovat jonkinmoinen harvinaisuus, nykyiset jäätiköt tietysti
helposti tekevät niistä selvää. Alueella oli lisäksi useita tauluja
sekä jääkaudesta että nykyisestä jäätikön koon muutoksesta.

Tänään löytyi taas kokonaista neljä edelweissia. Aika
hankalissa paikoissa ne tuntuvat kasvavan, nämäkin olivat tosi
jyrkässä rinteessä, jossa polku kiemurteli ylöspäin.

Ja näkyi niitä hauskannäköisiä vuohia, joiden etuosa on musta
ja takaosa valkoinen, ihan kuin olisivat työtäneet päänsä
mustaan maalipurkkiin. Niitä oli viime kesänä Wengenissä ja
niistä pitäisi löytyä kuva tjeld.net:stä. Nyt niille on lyötynyt
tarkempi nimi kuin pelkkä vuohi, se on englanniksi black-
necked Valaisian goat tai jotain sinne päin. Se on siis ihan
paikallinen otus, Valais on nimittäin Wallis englanniksi ja
ranskaksi myös, tämä kantooni siis.

Täällä on muuten suljettu useita polkuja toistaiseksi
vyöryvaaran takia. Esimerkiksi kolme neljästä polusta
Riffelbergin ja Riffelalpin välillä on suljettu, ainoastaan radan
vartta kulkevaa polkua pääsee kulkemaan ja tietysti junalla.
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Junasta näkyi, että ainakin yhdellä noista poluista oli
tapahtunut kivivyöry. Sulkeminen on varsin tuore tapaus,
koska kuljin yhtä noista poluista viime viikon tiistaina, silloin
ne kaikki olivat auki.

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Kieliä ja murteita
25.07.2007 21:02:07

Voi tätä kielten ja murteiden sotkua täällä Sveitsissä. Kun
Berner Oberlandissa kaikki tervehtivät sanomalla 'gryyse' tai
sitten englanniksi 'hello', täällä on toisin. Täällä paikallinen
(Wallis) tervehdys on 'gryytsi'. Eli yksi sanoo 'gryytsi', toinen
'gryyse', kolmas 'hello', neljäs 'bon jour', viides 'guten tag' ja
kuudes 'gryys got'. Mutta ei se mitään, pääasiahan on, että
jotain sanotaan. Itse käytän viime kesänä Wengenissä (Berner
Oberland) opittua 'gryyse'. Aamulla sentään kaikki sanovat
'morge'.
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Edelweissweg
25.07.2007 21:00:25

Tämän päivän reitin nimi oli Edelweissweg. Nimestään
huolimatta löysin polun varresta tasan kaksi edelweissia, joka
toki on kaksi enemmän kuin tähän mennessä yhteensä. Olen
nyt elämäni aikana nähnyt kokonaista viisi edelweissia ja niistä
kaikista on tietysti kuva...

No, koskapa täällä olisi polun nimestä päätellä, mitä siellä voi
nähdä. Mutta tämä polku oli kyllä kaikkiaan oikein hieno, oli
tosi paljon kukkia, alkumatkasta oli oikein teemapolku kukista.
Ja oli hienoja maisemia, paikka, josta näkyi kerralla suurin osa
alueen yli 4000-metsistä vuorista. Ja oli nousua melko
riittävästi yhden lenkin tarpeisiin, sitä kertyi kaikkiaan 1900
metriä. Oli oikein reilu aamuherätys, kun lähti tallaamaan
mäkeä ylös tuohon kylän yläpuolella olevaan paikkaan
nimeltään Höhbalmenstafel, jonne on matkaa linnuntietä vain
1.5km, vaikka se on kilometrin korkeammalla. Polkua pitkin
sinne tuli matkaa 4.5km.

Niitä tosi kauniita Sempervivum-kukkia löytyi vielä kolmaskin
laji, S. alpinus. Se on selvästi isompi kuin muut.

Ja löytyi viimein mansikkeja! Osoittautui, että Zermattissa on
nykyään vain yhdellä tilalla lehmiä. Stafelalp-niminen tila on
2200 metrissä laaksoa muutama kilometri Zermattista
eteenpäin. Siellä lähellä tuli lehmiä vastaan polulla.
Ensimmäinen meinasi tulla päälle, piti käyttää sitä viime
kesänä Sveitsin matkailuviranomaisten antamaa neuvoa ja
motata sitä turpaan, mansikkia siis. Se auttoi.

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Korjaus: Riedelalp -> Riffelalp
24.07.2007 21:53:02

Muutaman päivän takaisessa Hakkimetsä-jutussa oli virhe
paikannimessä, paikan pitää olla Riffelalp eikä Riedelalp. En
tiedä, onko tuollaista paikkaa kuin Riedelalp, todennäköisesti
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on. Sen sijaan paikka nimeltä Riederalp on, jopa täällä Wallisin
kantoonissa.

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Ravintolahintoja
24.07.2007 21:39:50

Ravintolahintakatsaus on tosi puutteellinen, koska olen syönyt
lähinnä keittoa ravintoloissa tuolla jossain ylhäällä. Eli kylällä
en ole syönyt mitään. Yksi hinta on kyllä bongattu, joku myy
grillattuja bratwursteja pääkadun varressa, hinta 6 SFr eli
3.65e. Kyllä siinä tulee grillimakkaralle hintaa.

Nämä ravintolahinnat ovat seuraavista ravintoloista koottu:
Kulmhotel Gornergrat, Bergrestaurant Riffelberg,
Bergrestaurant Schwarzsee, Bergrestaurant Rothorn,
Bergrestaurant Trockener Steg. Keitto maksaa 4.50-5.50, noin
15x15cm kokoinen pizzapala 4.85, puolen litran
mineraalivesipullo 2.40, 0.3dl limu 2.40 ja puolen litran limu
3.60. Hinnat euroja.

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Ruokakorin hintavertailu
24.07.2007 21:24:07

Nyt on sitten kasassa se luvattu ruokakorin hintavertailu.
Vertailussa mukana Coop Wengen, K-Market Sirkan kauppa
Levi ja Coop Zermatt. Täytyy sanoa, että tulos hiukan yllättää.
Täytyykin ottaa tähän mukaan vielä Prisma Tikkurila.

Tuote Wengen Levi Zermatt

Maito 1 litra 0.90 0.75 0.85

Juusto 500g 5.10 4.30 4.55

Hiivaleipä 1kg 1.50 6.50 1.45

Tuoremehu 1 litra 0.80 0.70 0.80

Porkkana 1kg 2.80 0.90 1.25

Bratwurst/Kabanossi 500g 3.85 3.00 3.30

Omena 1kg 2.35 1.90 1.65

Kurkku kpl 1.00 1.60 0.95

Suklaa 100g 0.60 0.95 0.50

Kahvi 250g 1.90 1.50 1.75

Voi 250g 2.15 1.25 2.00

Makaroni 500g 0.45 0.75 0.30

Naudan jauheliha 500g 6.40 3.50 5.15

Yht. 29.80 27.60 24.50

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Turistina turistien joukossa
24.07.2007 21:18:38

Tänään oli lepopäivä patikoinnista ja siirryin tavalliseksi
turistiksi turistien joukkoon. Miten muuten turisti oikein
määritellään? Ainakin joskus sanotaan, että turisti on se, kun
kulkee kadulla kameran ja kartan kanssa. Sitten on sama
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matkailija, onko sillä ja turistilla eroa?

Suomessa patikoijaa ei missään nimessä kutsuta turistiksi.
Toisin on esim. Norjassa, jossa tunturissa vaeltaville on oma
sanansa 'fotturist'. Täällä Sveitsissä tuntuu siltä, että kaikki,
jotka ovat yhdenkin yön poissa kotoaan hotellissa tms. ovat
turisteja.

Täälläkin on paljon erilaisia turisteja. Yksi ryhmä on sellaiset,
jotka tulevat Zermattiin vain yhdeksi päiväksi ja matkustavat
vaikkapa junalla ylös Gornergratiin. Nämä, erityisesti Aasiasta
tulevat, ovat usein liikuttavan tohkeissaan Matterhornin
näkemisestä ja kuvaamisesta. Voi sitä ryntäilyn määrää
junassa, kun pilvipeite vähänkin raottuu ja vähän enemmän
vuorta tulee näkyviin. Matterhorn ei ole viikkoon näkynyt
kunnolla, vaikka muuten onkin ollut pääosin hyvä sää.

Sitten on ryhmä turisteja, jotka menevät junalla tai hissillä ylös
ja kävelevät lyhyemmän tai pidemmän reitin alaspäin. Nämä
asuvat Zermattissa vähintään pari yötä, osa viikon tai kaksikin.
Näillä on paljon paremmat mahdollisuudet nähdä Matterhorn ja
kaikkea muutakin.

Seuraava ryhmä, jotka ovat tulleet tänne patikoimaan viikoksi
tai pariksi. Nämä käyttävät hyödyksi alueen hissejä ja junia,
menevät yleensä aina ylös hissillä tai junalla ja kävelevät alas.

Sitten on ryhmä, joka on muuten samanlainen kuin edellinen,
mutta kävelee ylös ja tulee hissillä tai junalla alas. Itse kuulun
tähän hyvin harvalukuiseen joukkoon, täällä suurin osa kävelee
aina alaspäin.

On sitten vielä yksi ryhmä, vuorikiipeilijät, jotka usein viipyvät
täällä pidempään ja kiipeävät yhdelle tai useammalle vuorelle.
Lopun aikaa sitten yleensä patikoivat, ylämäkeen.

Vuorikiipeilijöistä Zermattin turismi on oikeastaan alkanukin.
1850- ja 1860-luvuilla täällä kävi paljon vuorikiipeilijöitä,
eniten Englannista. Noina vuosina noustiin ensimmäiset nousut
peräti 19:lle alueen yli 4000-metrisistä vuorista. Kun vuonna
1865 onnistuttiin nousemaan ensimmäistä kertaa
Matterhornille ja kun noista seitsemästä huipulle päässeestä
vain kolme selvisi hengissä alas, vuoret rupesivat
kiinnostamaan ns. tavallisia ihmisiä ja turismi Zermattissa alkoi
kasvaa nopeasti. Rautatie tänne valmistui vuonna 1891.

Tänä päivänä Zermattissa on 116 hotellia ja 1800
lomahuoneistoa (siis apartment), vuodepaikkoja kaikkiaan
14000.

Ai niin, se jutun otsikko... Menin siis ensin junalla Täschiin 5km
laaksoa alaspäin. Ei siellä mitään erityistä nähtävää ollut,
tavallinen alppikylä. Siellä on suuret parkkihallit, johon
Zermattiin tulevat voivat jättää autonsa ja työntää tavaransa
suoraan kärryllä sisään junaan ja Zermattissa ulos. Pysäköinti
maksaa 59 euroa viikko ja päälle vielä junaliput. Jos pysäköi
vähän kauemmaksi ja jopa ulos, selviää halvemmalla.

Sitten menin lounaalle Gornergratiin, jossa ei tällä kertaa ollut
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alppikaurista. Ja lopuksi vielä käynti Matterhorn Museumissa,
josta osa tämänkin jutun tiedoista on peräisin.

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Pähkinähakit
23.07.2007 21:37:54

Tänään osuin teemapolulle, jossa kerrottiin paikallisista
pähkinähakeista. Polku kulki samalaisessa metsässä kuin
muutama päivä sitten, mutta toisella puolella laaksoa, tällä
kertaa Furin ja Schwarzseen välillä.

Ne lehtikuusta muistutavat puut eivät olekaan lehtikuusia.
Vaan laji on 'Swiss stone pine'. Pähkinähakit syövät juuri
noiden puiden käpyjen siemeniä. Hakit paitsi syövät suoraan
siemeniä, piilottavat niitä ympäri metsää varastoihin talven
varalle ihan niinkuin orava (oravasta tulikin mieleen, kun yksi
orava kuljetti poikastaan kadun yli kyllällä, pois sähköautojen
seasta). Hakeilla kuulemma on hyvä muisti toisin kuin oravalla
ja ne muistavat piilot. Ja parempi onkin, koska hakit elävät
varastojensa varassa koko talven.

Pähkinähakkeja metsästettiin ennen,koska uskottiin niiden
hävittävän ennen pitkää koko metsän ja puulajin, koska niiden
uskottiin syövän kaikki siemenet. 1950-luvulla metsästys
loppui, kun tutkimus osoitti, että puille on hakeista ihan yhtä
paljon hyötyä kuin puista hakeille. Koska Swiss stone pine:n
siemenet ovat muiden havupuiden siemeniä painavampia, ne
eivät leviä samalla tavalla tuulen mukana. Pähkinähakit
tekevät siis sen, minkä tuuli tekee muille havupuille.

Ja tuulesta taas tuli mieleen, että tänään tuuli aika lailla. Pari
hissiäkin jouduttiin sulkemaan.

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Formulat vs. Tour de France
23.07.2007 21:36:34

Eilen iltapäivällä tehty kanavasurffaus toi tulokseksi, että
formulat tulivat suorana 7 kanavalta ja Tour de France viideltä.
Eli 37 kanavalta tuli muuta.

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Viikkotilasto
22.07.2007 20:36:48

Kun viime vuonna Wengenissä tuli kasautua viikottain erilaisia
tilastoja, täytyyhän perinnettä jatkaa täälläkin.

Nähtyjä lintuja tähän, tai siis eilisen jälkeen, mennessä 23
(viime vuonna 30), eläimiä samalla tulkinnalla kuin viime
vuonna 8 (12), kukkia en ole laskenut. Toimituksen huom.
missä on kaikki lehmät, ensimmäistäkään mansikkia ei ole
näkynyt.

Patikoitu yhteensä 69km (86km), jolla on ollut nousua 6200m
(6600m). Aikaa on kulunut 23.50h (22.45), taukoineen
matkalla on oltu 27.30h (27.00). Suurin korkeus on ollut
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3273m (2705m) ja keskikorkeus 2700m (1790m).

Matkassa on siis oltu suunnilleen yhtä kauan kuin viime
vuonna, mutta päästy vähemmän eteenpäin ja vähän
vähemmän ylöspäin. Tähän lienee selityksenä se, että nyt on
liikuttu keskimäärin melkein kilometriä korkeammalla kuin
viime vuonna.
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Pilvien yläpuolella
22.07.2007 20:35:37

Tänään oli iltapäivään saakka sellainen sää, että pilvien
yläreuna oli noin 2800 metrissä, sen yläpuolella paistoi
aurinko. Niinpä päivän reittikin kannatti suunnitella sellaiseksi,
että saisi kulkea pilvien yläpuolella.

Päivä oli juuri sopiva kiivetä Oberrothornille, 3414m. Lähtö oli
Unterrothornilta 3103m, jonne pääsee hissillä. Matka ei ollut
tänään pitkä ja nousuakin kertyi vain reilu 500 metriä, mutta
maisemat pilvien yläpuolella olivat sitäkin komeammat.

Ja jottei sarjamme Euroopan korkein jäisi tänäänkään vaille
uutta mainintaa, polku Oberrothornille on Euroopan korkein.
Tarkoittaa siis sitä, että tuota ylemmäs ei Euroopassa kävellen
pääse, vuorikiipeily ja jäätikkövaellus ovat sitten asia erikseen.
Oberrothornille voisi toki kiivetä alhaalta kylällä saakka, mutta
tällä kelillä oli paras tapa mennä hissillä niin ylös kuin pääsee.
Reitin keskikorkeus oli 3150m eli jonkinlainen ennätys
lajissaan sekin lienee.

Huipulla tein tuttavuutta parin alppinaakan kanssa ja pääsin
kuvaamaan niitä laajakulmalla metrin päästä. No,
myönnettäköön, että vähän niitä piti lahjoa leivänmuruilla.

Päivän sää poikkesi siinäkin mielessä aikaisemmista, että oli
aika viileää. Kylällä oli iltapäivällä noin +15 ja Unterrothornin
hissiasemalla mittari näytti vain +4, Oberrothornilla oli
varmaan nollan pinnassa. Klein Matterhornilla näkyi olevan
päivälläkin -3.
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Alpenstern
21.07.2007 16:48:43

Paikka, jossa täällä Zermattissa asun, on Hotel & Apartment
Alpenstern. Minulla on alppitalon ylimmässä kerroksessa oleva
pieni huoneisto, olisikohan parikymmentä neliötä. Keittiö on ja
tietysti kylpyhuone.

Aika monessa paikassahan merinäköala on se, joka maksaa ja
josta maksetaan. Ei silloin kysellä, mikä se toinen vaihtoehto
on. Täällä Zermattissa, 1600 metriä meren pinnan yläpuolella,
missähän se lähin merenranta mahtaakaan olla, kaiketi se on
Välimeri Italiassa, ei ole tietoakaan mistää merinäköalasta.
Täällä Zermattissa Matterhorn-näköala on se, joka maksaa ja
josta maksetaan. Minä en maksanut ja saan nyt sitten tyytyä
katselemaan vuoria Dom 4545m ja Hobärghorn 4219m. Niin,
jos eilisestä jutusta jäi jotain mieleen, Dom on Sveitsin toiseksi
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korkein vuori ja 67m korkeampi kuin Matterhorn. Onhan
Matterhorn komeampi, mutta silti, kannattaako siitä maksaa...

Täältä on käveltävää Gornergratbahnin asemalle 400m,
päärautatieasema on edellisen vieressä, toisessa suunnassa
olevalle Sunneggan standseilbahnin ala-asemalle myös 400
metriä ja Klein Matterhornin ja Schwartzseen hissiasemalle
1.5km. Pääkatu, Bahnhofstrasse alkaa rautatieasemalta.
Mikään ei siis ole kaukana.

Ja Alpensternissä on muuten sauna, poreallas ja kylmäallas.
Eikä mikä tahansa sauna, kyllä Suomessa on paljon huonompia
saunoja, ei sähkösauna oikeastaan voi olla parempi.
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Alppikauris poikineen
21.07.2007 16:47:26

Sääennusteet lupailivat, että aamupäivän aikana alkaa
varsinainen 'rääkkekää'. Tai no, ihan varma en ole tuosta jo
viime kesänä tv:n SF Meteo -lähetyksestä bongatusta termistä,
mutta kun sitä nytkin käytettiin yhdessä ukkosen, rakeiden ja
sateen yhteydessä, kurjaa keliä se kaiketi tarkoittaa. Eilen se
tuli myös muodossa 'rääkekys'. Niinpä sitten lähdin
liikenteeseen jo ennen kahdeksaa. Kello on nyt 15.30 ja
aurinko paistaa edelleen.

Kukkia alkaa nyt olla paljon, kun sää on lämmennyt. Kukkia on
paljon erilaisia ja erivärisiä, mutta muutamaa ei vaan väsy
ihmettelemästä ja kuvaamasta. Yksi on kauniin sininen
Gentiana bavarica. Ja sitten Sempervivum montanum ja S.
arachnoideum, niistä ei enää kukka hienommaksi tule.
Kahdesta ensimmäisestä löytyy kuva tjeld.net:stä.

Päädyin taas Gornergratille, taas eri polkua eri suunnasta.
Tänään siellä ei ollut yhtä alppikaurista vaan peräti kolme, emo
poikineen, kun alkuviikosta oli oikein komeasarvinen uros. Ei
voi kuin ihmetellä, miten hirmuisilla kalliojyrkänteillä voi
liikkua niin kuin alppikauriit liikkuvat. Ja kun alppikauriit oli
saatu kuvattua, en ollut todellakaan ainoa kuvaaja, paikalle tuli
vielä murmeli. Murmeleita näkyikin aamun aikana paljon,
mutta kuvia sain vasta Gornergratilla.
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Hakkimetsä
20.07.2007 20:14:17

Kun viime kesänä Wengenissä lopulta tajusin, että ne kaikki
pähkinähakin oloiset linnut olivat pähkinähakkeja, nyt niitä on
ollut helpompi huomata. Melkein joka päivä niitä on näkynyt ja
kuulunut, jos ei kävellessä niin hissistä tai junasta.

Tänään lähdin tallustelemaan alhaalta kylästä asti ihan ilman
hissiä tai junaa. Päädyin lopulta 1660 metrin nousun jälkeen
Gornergratille ja tulin junalla alas. Mutta mielenkiintoisin pätkä
oli tänään metsä alkumatkasta.

Rinne kasvoi todella komeaa metsää heti kylän yläpuolelta aina
2300 metriin. Puusto oli pääasiassa lehtikuusta ja mäntyä.



Sivu 11tjeld

06.08.2007 19:47:15http://tjeld.saunablog.fi/tjeld.php?blogid=1353&archive=2007-07&catid=4570

Olen jo muina päivinä huomannut, että pähkinähakit viihtyvät
lehtikuusimetsässä. Nyt hakkeja oli Findelbachin ja Riffelalpin
välillä niin paljon, etten jaksanut edes laskea.

Hakkien runsauden lisäksi paikassa on muutakin erikoista.
Päästään taas sarjaan Euroopan korkein, Riffelalpissa on
nimittäin korkein metsäraja Euroopassa, kunnon metsää
kasvaa noin 2300 metriin. Ja kyllä Riffelalp pääsee muussakin
Euroopan korkein -sarjaan. Siellä on nimittäin Euroopan
korkeimmalla kulkeva raitiotie, se kulkee Gornergratbahnin
asemalta 2211m Riffelalpin hotellille 2222m.
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Matterhorn & co.
20.07.2007 20:12:59

Ensimmäisenä päivänä listatut Matterhornia korkeammat
vuoret eivät ihan täysin pitäneet paikkansa, tai listasta puuttui
vuoria. Kun niitä, siis vuoria, on päässyt katsomaan eri
suunnista, ne alkavat tulla aika lailla tutuiksi. Oikean listan
mukaan Matterhorn on Zermattia ympäröivistä vuorista
kuudenneksi korkein. Mutta kuten jossain mainoksessa luki,
Matterhorn on "the mountain of Zermatt".

Kymmenen korkeinta vuorta, tämähän on kaikille kovin
hyödyllistä tietoa, sitä varmasti tarvitaan heti huomenna... :-)

1. Dufourspize 4634m

2. Dom 4545m

3. Liskamm 4527m

4. Weisshorn 4506m

5. Täschhorn 4490m

6. Matterhorn 4478m

7. Dent Blanche 4357m

8. Nadelhorn 4327m

9. Lenzspize 4294m

10. Stecknadelhorn 4241m
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Klein Matterhorn
19.07.2007 20:44:38

Sveitsiläisillä, kuten myös norjalaisilla, tuntuu olevan tarve
korostaa, että joku heidän asiansa on suurin. Norjalaisethan
eivät ole kovin vaatimattomia eli siellä on yleensä aina kaikki
maailman suurinta. On vaikka maailman pohjoisin
postitoimisto tai ravirata tai mitä ikinä vain voi keksiä.
Sveitsissä taas kaikki on yleensä Euroopan suurinta.
Miksiköhän muuten norjalaiset tai sveitsiläiset mainosta, että
heillä on kalleinta Euroopassa tai koko maailmassa...?
Erityisesti Norjassa tähän olisi hyvät mahdollisuudet, vaikka
Islanti eikä antaisi kovan vastuksen. Sveitsi ei kyllä
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maineestaan huolimatta pärjää kalleuskisassa.

Että mitenkö tämä taas mitenkään liittyy Klein Matterhorniin?
Kyllähän se liittyy, Klein Matterhorn kerää useammankin
Euroopan korkein -tittelin. Ensinnäkin, siellä on Euroopan
korkein hissiasema, 3883m. Siellä on Euroopan korkein
näköalatasanne. Itse asiassa Klein Matterhornin huipulla oleva
näköalatasanne on 3883 metrissä, hissiasema on louhittu
kallion sisään ehkä 50 metriä alemmaksi. Ja sitten siellä on
vielä jääpalatsi, joka on peräti maailman korkeimmalla oleva,
suuaukko on reilussa 3800 metrissä.

Kävin tänään, lepopäivänä, Klein Matterhornilla jo toista
kertaa. Täytyy sanoa, että näköalatasanteen portaita kiivetessä
ei olisi pahitteeksi, vaikka happea olisi vähän enemmän.
Muuten siellä liikkuminen oli helpompaa kuin maanantaina eli
sopeutumista on tapahtunut.

Maisemat ovat toki komeat, mutta sieltä ei kuitenkaan näe
juuri sellaista, jota ei näkisi 3000 metristä. Ja toisaalta aivan
vieressä oleva Breithorn 4164m peittää näkyvyyden Monte
Rosan suuntaan. Cervinian kylä kyllä näkyy Italian puolella. Eli
Klein Matterhornilla on ongelma: se on toisaalta liian korkea ja
toisaalta liian matala. Sinne ollaan rakentamassa jotain
pyramidimaista hirvitystä, jonka huippu tulee 4000 metriin.
No, ongelmansa kullakin.

Turisteja siellä toki riittää, mutta enemmän alppihiihtäjiä. Ai
niin, alppihiihtäjistä tuli mieleen, että siellä on Euroopan suurin
ja korkeimmalla oleva kesähiihtokeskus. Turisteja on paljon
enemmän esim. Gornergratilla. Ihan ilmaista tuolla ylhäällä
käyminen ei ole, lippu maksaa 52e. Tietysti ne, joilla on joko
Ski Pass tai Peak Pass, voivat käydä ylhäällä niin monta kertaa
kuin haluavat. Esim. minun 13 päivän Peak Pass maksaa noin
17e per päivä ja sillä saa kulkea niin paljon kuin ikinä haluaa
kaikilla alueen hisseillä ja junilla. Ja kun kerran saa, kävin
Klein Matterhornin jälkeen lounaalla Gornergratilla 3100m,
junalippu olisi maksanut ilman Peak Passia 46e. Tämä myös
osoittaa, että näissä alppipaikoissa kannattaa ostaa
jonkinlainen yleislippu, jos vaan viipyy useamman päivän.

Tänään muuten tulin Klein Matterhornilta alas samalla hissillä
Sveitsin ja Kroatian alppihiihtomaajoukkueiden kanssa.

Asiaan mitenkään liittymätön sivukommentti: Finnair
mainostaa Aasian yhteyksiään Sveitsiin ykköskanavalla SF
1:llä.
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Top 5
18.07.2007 17:58:04

No niin, nyt ensimmäinen versio luvatuista top5-listoista. Osa
on vielä vajaita.

Polut

1. Ridelalp - Ridelalp Panoramaweg - Gornergrat Hohtälli
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2. Hörnliweg

3. Matterhorn Glacier Trail + Gandegghütte

4. Blauherd - Stellisee - Unterrothorn

Maisemat

1. Gornergrat 3100m

2. Hörnlihütte 3260m

3. Unterrothorn 3103m

4. Gandegghütte 3030m

5. Klein Matterhorn 3883m

Nähtävyydet

1. Glacier Palace Klein Matterhorn

Kulkuneuvot

1. Gornergratbahn

2. Furi-Schwarzsee -gondooli

3. Klein Matterhorn -kabiini

4. Matterhorn Gothard Bahn

5. Sunnegga standseilbahn
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Hörnlihütte
18.07.2007 17:55:24

Tänään oli ohjelmassa vaellus Hörnlihüttelle. Kiipeilystä ja
Matterhornista kiinnostuneille Hörnlihütte on varmasti tuttu,
mutta useimmille ei kuitenkaan. Hörnlihütte on paikka, jossa
kaikki Matterhornille kiipeävät yöpyvät. Lisäksi sinne johtava
Hörnliweg on suosittu vaellusreitti.

Hörnlihütte sijaitsee 3260 metrin korkeudessa aivan
Matterhornin juurella. Juurella on tietysti suhteellinen käsite,
Sanotaanhan Zermattinkin sijaitsevan sen juurella ja
Schwarzseen voi myös hyvällä syyllä sanoa olevan sen juurella.
Niin tai näin, Hörnlihütteltä kuitenkin alkaa se varsinainen
vuorikiipeily ja sinne loppuu turistien kuljettava polku.

Hörnliweg Schwarzseesta 2583m Hörnlihüttelle luokitellaan
luokkaan bergweg eli se on tavallista vaellusreittiä
(wanderweg) vaativampi, mutta ei kuitenkaan varsinainen
kiipeilyreitti. Reitti on 4.5km suuntaansa, täällä on matkatkin
ilmoitettu, ilmeisesti gps:llä mitattu. Viimeisellä pätkällä on
noin 500m matkalla (linnuntietä) nousua 330m eli mikään ihan
loiva se ei todellakaan ole.

Sille eiliselle alppikauriille veti hyvin vertoja 10-vuotias tyttö,
joka loikkasi hirmuista kyytiä ylös tuota lopun jyrkkää nousua.
Parikymmentä metriä perässä tulivat ilmeisesti isoveli ja isä.
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Hengityksestä kuuli, että kaikki oli pelissä. Nuo kaikki kolme
siis menivät heittämällä ohi ja minäkin olin sentään ohittanut
kymmeniä.

Hörnlihütten ympäristössä oli tosi paljon jääleinikkejä. Ja
jonkin verran lenteli alppinaakkoja. Ja maisemat, no, mitäpä
niistä, kyllähän niitä katseli...
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Steinbock
18.07.2007 17:54:28

Se steinbock on suomeksi alppikauris.
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Gornergrat
17.07.2007 20:15:50

Zermattista pääsee ns. julkisilla ylös eri puolille kylää,
vaihtoehtoina ovat Sunnegga - Rothorn, Gornergrat, Klein
Matterhorn ja Schwarzsee. Näistä Gornergrat on ainoa, johon
menee juna. Tai hammasratasjunahan se on, nousua kun tulee
sen verran paljon ja jyrkästi. Gornergratin aseman korkeus on
3089m eli aika lailla on noustavaa. Matka kestää 42 minuuttia.

Gornergratbahnin sanotaan olevan Euroopan korkeimmalle
menevä avorautatie. Jotainhan aina on keksittävä, jotta voi
sanoa vähintään Euroopan suurin. Klein Matterhornin
hissiasema muuten on Euroopan korkein hissiasema.
Jungfraujoch taas on Euroopan korkeimmalla oleva
rautatieasema, mutta siellähän juna meni tunnelissa. Ja tuossa
naapurilaaksossa Saastalissa on myös jonkinlainen junaviritys,
joka menee jäätikön alla 3500 metriin, Euroopan korkeimmaksi
sitäkin sanovat.

Gornergratbahn tuli testattua. Aamulla jäin pois Riffelalpissa
2211m, tallasin sitten ylös Gornergratille 3100m ja edelleen
huipulle nimeltä Hohtälli 3273m, joka oli ihan komea paikka
nimestään huolimatta tai juuri siksi... Tämän päivän reitillä
alkoi löytyä jo kunnolla kukkiakin. Ylhäällä lajeja ei ollut
montaa, mutta kukkia oli aika paljon, lähinnä Silene acaulis ja
Gentiana bavarica, noista pitäisi löytyä kuvat tjeld.netistä.

Päivän komein ilmestys oli steinbock, joka kiipesi ketterästi
kalliojyrkänteitä Gornergratille, jossa ilmeisesti juuri sitä varten
oli laitettu jonkinlainen pölkky, jota se kalusi ja nuoli.
Steinbockin suomenkielinen nimi on selvittelyssä, siis sikäli kun
sillä sellainen on.

Maisemat Gornergratilta olivat sitä luokkaa, että menee
kirkkaasti kaikkien aikojen top5-listalle.
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Autottomuudesta vielä
17.07.2007 20:13:53

Laskin aamulla huvikseni, montako sähköautoa näin, kun
kävelin aamulla puoli yhdeksän jälkeen kämpiltä
Gornergratbahnin asemalle. Matkaa kertyy ensin 100 metriä
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pientä, majapaikan Alpensternin pihaan päättyvää pientä katua
ja sitten 300 isompaa. Tuolla matkalla näin yhteensä 17
liikkuvaa ja suunnilleen saman verran pysäköityjä sähköautoja.
Tuosta ehkä saa käsitystä siitä, kuinka paljon niitä on.

Kyllä täällä paljon kuljetaan myös pyörällä. Pyöräilyhän on
ylipäänsä Sveitsissä iso asia, ehdottomasti suosituimpia
urheilulajeja. Kun nyt aamulla pääsin vauhtiin laskemisessa,
päätin laskea iltapäivällä, kuinka monelta kanavalta Ranskan
ympäriajo näkyi suorana. Se näkyi kuudelta kanavalta, kolme
saksaksi, kaksi ranskaksi ja yksi italiaksi. Eli Sveitsin omat
kanavat kolmella kielellä, Eurosport ja kanava Saksasta ja
Ranskasta. Ne, jotka eivät pyöräilystä tai urheilusta ylipäänsä
välitä, voivat lohduttautua sillä, että 43 kanavalta Zermattin
kaapeliverkossa näkyvistä 49 kanavasta ei tullut Ranskan
ympäriajoa suorana.
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Karu, karumpi, Matterhorn Glacier Trail
16.07.2007 20:10:47

Totuttautuminen korkealla olemiseen jatkui tänään varsin
helpolla, mutta korkealla kulkevalla reitillä. Matterhorn Glacier
Trail kulkee Schwartzeestä (2583m) Trockener Stegiin
(2939m). Noita paikkoja voi yrittää katsella Zermattin
nettisivuilta löytyvästä panoraamakuvasta.

Polku oli koko matkan karua kivikkoa, jossa ei kasvanut juuri
mitään, kaikki oli niin elotonta kuin vain voi olla. Vieressä
olevat jäätiköt varmasti aiheuttivat karuuden.

Kun tuota karua maisemaa oli katsellut pari tuntia, vastaan tuli
pieni valkoinen koira, kiltisti se kulki hihnassa polkua pitkin
kivikon keskellä.

Sää oli kuin eilen, paitsi että ylhäällä oli melkoinen tuuli, joten
takkia sai pitää päällä.
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Autoton kylä
16.07.2007 20:09:34

Kaikissa Zermattin matkailumainoksissa kerrotaan, että tämä
on autoton kylä. Täällä kulkee vain hevosten vetämiä kärryja
takseina ja hotellien sähköautoja, joilla asiakkaiden
matkatavarat saadaan kuljetettua asemalta.

Missään ei kerrota, että niiden hevosten vetämien kärryjen
lisäksi täällä on liuta sähköautoja takseina. Missään ei kerrota,
että kaikilla, joilla täällä on jonkinlainen yritys, on sähköauto.
Missään ei kerrota, että noilla sähköautoilla ajetaan ihmisten
seassa kylki kylkeä viistäen niin kovaa kuin ne kulkevat.

Ihan hyvähän se on, että ajetaan sähköautoilla eikä tavallisilla,
on saastettomampaa ja äänettömämpää, eikä kai ilman niitä
oikein pärjättäisi. Mutta ei se autoton kyllä ihan koko totuus
ole. Wengen on myös autoton kylä ja sielläkin sai pelätä
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jäävänsä auton alle, mutta täällä autoja on tosi paljon
verrattuna Wengeniin.
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Sunnegga - Rothorn, osa 2
15.07.2007 20:39:12

Ennen kuin lähdin Rothornilta hissillä alas, yritin tunnistaa yli
4000-metrisiä vuoria. Matterhorn näkyi melkein koko ajan,
muita olivat Breithorn, Castor ja Pollux sekä Sveitsin korkein
vuosi Dufourspize, joka on Monte Rosan korkein huippu.

Täällä patikoidaan varsin korkealla, kun lähtöpaikkakin on
usein yli 2000 metrissä ja monessakin paikassa mennään yli
3000 metriin. On siis hyvä totutella korkeuteen alkuun vähän
lyhyemmillä lenkeillä. Yli 2800 metrissä huomasi tänään, että
korkealla ollaan.

Aurinko on paistanut tänään aamusta asti pilvettömältä
taivaalta. Kylällä oli lämmintä +26, 3100 metrissäkin +17,
mikä on tosi paljon, kun vielä reilu viikko sitten saattoi olla
päivälläkin jopa pakkasta. Wallisin ylin lämpötila näkyy olleen
tänään +34,2.
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Sunnegga - Rothorn
15.07.2007 20:25:40

Sunnegga 2288m, klo 14. Ensimmäisen päivän patikointi alkoi
Sunneggasta ja sinne se myös päättyi. Tänne pääsee
Zermattista muutamassa minuutissa koko matkan tunnelissa
kulkevalla standseilbahnilla, joka on englanniksi funicular,
suomeksi sinne ei taida olla nimeä.

Päivän lenkki kulki alkuun metsässä, täällä siis kasvaa metsää
vielä 2200 metrissä. Alppiruusuja kukkii vielä jonkin verran,
muita kukkia sitten sitäkin enemmän. Kun 2200 metrissä
kasvoi metsää, maasto muuttui jo 2700 metrissä karuksi
kivikoksi. Lenkki loppui Rothornin huipulle 3100 metriin.

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Hirmuinen härdelli
15.07.2007 19:33:56

Kuvitelkaa itsenne ruokakauppaan, sellaiseen pieneen
markettiin, ei mihinkään halliin mutta ei pieneen
lähikauppaankaan. Sellaiseen, missä hyllyjä on kauppa täynnä
ja ne ovat ihan täynnä, missä siis valikoima on huomattavan
laaja kaupan kokoon verrattuna.

Ostoslista on jotenkuten mietitty, mutta se on vaan päässä.
Tutussa kaupassa tavaroiden sijoittelu auttaa paitsi löytämään
myös muistamaan, nyt on kaikki toisin, mikään ei ole tuttua.
Kaikki tekstit kaupassa ovat vieraalla kielellä ja lähes kaikki
tavarat ovat oudon näköisiä ja nimisiä, joistain pitää arvailla,
onkohan tämä sitä miltä näyttää. Etkä voi edes tietää, onko
etsimääsi tavaraa ollenkaan koko kaupassa vai etkö vain löydä
sitä.
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Kaupassa säntäilee hyllyjen välissä edestakaisin vailla
minkäänlaista logiikkaa kanssasi pari sataa ihmistä
paristakymmenestä eri maasta ympäri maailmaa, kaikilla on
samanlaisia ongelmia lyötää ja muistaa.

Nyt tiedät, minkälaista on olla ruokaostoksilla parhaaseen
loma-aikaan Coop Zermattissa.
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McDonalds ja vuohet
15.07.2007 19:31:08

Bahnhofstrasse klo 9. Jos tuo eilen löydetty Mäkkäri on merkki
jostain, sivistyksestä vaiko juuri sen puutteesta, niin tänä
aamuna ihmiset, minä muiden mukana, sai ihmetellä
toisenlaista merkkiä. Satapäinen vuohilauma tallusteli kaikessa
rauhassa Zermattin pääkatua, Bahnhofstrassea. Ne olivat juuri
tulleet samalla kadulla olevan McDonaldsin ohi. Väittäisin, että
maailmasta ei ihan mahdottoman montaa paikkaa löydy, jossa
voi nähdä sadan vuohen kulkevan McDonaldsin ohi.

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Lämmintä
14.07.2007 22:42:12

Lämmintä täällä riittää. En tiedä, mitä Genevessä oli päivällä,
mutta huomiseksi näkyvät lupaavan sinne +34. Täällä oli
kuuden aikaan vielä +25 ja vielä ennen yhdeksää +19. Kun
Lausannessa oli keskiviikkona +11 kultaisen liigan
yleisurheilussa, niin kyllä sää on aika lailla muuttunut. Näin
muuten kävi viime vuonnakin juuri silloin kun tulin Sveitsiin...

Lähetetty ryhmään Zermatt 2007 | muokkaa

Matterhornin juurella
14.07.2007 22:34:10

Puoli kuuden maissa illalla juna sitten viimein saapui
Zermattiin. Matka Vispistä kesti yli tunnin, kun nousua riitti
melkein kilometri Mattertal-laaksoa ylös, Zermatt on siis 1600
metrissä. Juna ja rata, Matterhorn-Gothardbahn, on tavallisen
ja hammasratasversion risteytys eli muutamassa jyrkässä
kohdassa on hammasratasveto apuna.

Tuossa se nyt sitten on, Matterhorn, 4478m. Mutta ei se ole
ainoa korkea vuori täällä, kylän ympärillä on 29 yli 4000
metriä korkeaa vuorta, eikä edes korkein, sitä korkeampia ovat
Dufourspize 4634m, Dom 4545m ja Täschorn 4490m. Mutta
komea se on, Matterhorn nimittäin, ihan vastaava ilmestys
kuin Jungfrau Wengenistä nähtynä. Ja kuten Wengenissä,
täälläkin kylältä näkyy vain yksi todella korkea vuori, laakson
rinteet ovat sen verran jyrkät.

Kylään, tai mihinkään muuhunkaan, en ole vielä ehtinyt
paremmin tutustua, mutta sekin täällä on yhteistä Wengenin
kanssa, että kissoja tuntuu riittävän, eivät ne nyt toki Sissi
Piparkakulle vedä vertoja (terveisiä vaan Sissille), mutta
kissoja kumminkin. Erona Wengeniin taas on se, että täällä on
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Mäkkäri. Hampurilaiskiintiö on kyllä jo vähäksi aikaa syöty,
joten saanee olla rauhassa.
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Kohti Zermattia
14.07.2007 22:32:56

Istun Genevestä Brigiin menevässä InterRegio-junassa. Tämä
siis vastaa kai lähinnä suomalaista sinivaunuista pikajunaa,
paitsi että tässä on ilmastointi ja tämä kulkee tarkisti
aikataulussa niin kuin sveitsiläiset junat tapaavat tehdä.
Vertaus kyllä taitaa ontua siinä, että Suomessa juuri ne
pikajunat ovat niitä, jotka pysyvät aikataulussa. Reilun parin
tunnin matkustamisen jälkeen pitää vaihtaa junaa Visp-
nimisessä paikassa.

Genevessä oli heti aamulla lämmintä +28, joten kaupunkiin
tutustuessa ei kylmä tullut. Kiertelin rantoja, vanhaa kaupunkia
ja kävin hienossa ja isossa Parc la Grangen puistossa, jossa oli
mm. ruusupuutarha ja valtavia puita. Ja paljon nokivariksia.
Nokivaris on kotoisen variksen paikallinen versio, kokonaan
musta. Ja niitä hiirihaukkoja oli sielläkin.

Rantaa pitkin takaisin keskustaa kohti kävellessä osuin
paikalle, missä ruokittiin vesilintuja. Paikalla oli kyllä muutama
pullasorsa, mutta enemmistö paikalla olijoista oli nokikanoja ja
kyhmyjoutsenia.

Sorruin ruokapaikkaa valitessa taas, eilen illalla myös, aivan
hotellin kulmalla olevaan BurgerKingiin, Genevessä syöminen
kun ei ole ihan halpaa. Samalla tuli osoitettua, että paikallisten
englannintaito ei ole häävi, edes nuorten. Jos asia vähänkin
poikkeaa totutusta kaavasta, homma menee pieleen. Eilen
illalla tilaus meni oikeen. Nyt yritin jo tilatessa sanoa suoraan
medium size, ettei sitä tarvitsisi erikseen kysyä. No, tuo ei
näköjään ollutkaan enää ulkoa opitussa keskustelukulussa,
vaan jos asiakas sanoo suoraan koon, arvataan, että iso
halutaan. Ne jotka ovat joskus syöneet BurgerKingissä,
tietävät, minkä kokoinen ateria on DoubleWhopper menu king
size. Muille voi kertoa, että ihan pieni se ei ole. Mutta eipähän
ole nälkä.
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Continental Buffet Breakfast
14.07.2007 22:31:05

Hotel Suisse, Genéve, klo 8.30. Hotellissa oli tarjolla
Continental Buffet Breakfast niin kuin se hotellikirjassa lukee.
Mitä tuo sitten pitää sisällään, mitä siitä syntyy, kun melkein
ranskalaiset tarjoavat melkein ranskalaisen aamiaisen melkein
ranskassa. En ole tämän lähempänä ranskaa käynyt, saati
aamiaista syönyt, mutta kyllä tämä taisi muistutaa lähinnä
ranskalaista aamiaista itsepalveluna.

Nälkä siitä kyllä lähti ja hyvääkin oli. Mutta ei se kyllä ihan sitä
vastannut, mitä täällä Sveitsin ja Itävallan Alpeilla tarjoillaan,
saati sitten Suomessa tai Norjassa. Hauskin yksityiskohta oli
kahvikone itsepalveluna. Tuollaisillahan ne kaiketi kahvin
tekevät Alppien hotellien keittiöissä ja tuovat pöytään. Täällä
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piti mennä itse kupin kanssa hakemaan. Esim. Café au lait
syntyi reilussa minuutissa eli jonoahan siinä jo tuppasi
syntymään. Mutta kahvi oli kyllä hyvää.
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Lintuja
13.07.2007 23:45:29

Ensimmäinen tällä reissulla nähty otus, jos ei nyt lasketa
mukaan niitä koneessa nenä ikkunassa istuneita otuksia, oli
nenä ikkunassa kiitoradan sivusta bongattu tuulihaukka.
Toinen oli hotellihuoneesta kuultu sepelkyyhky. Mikä lie
citykyyhky ollut, kun huhuili aivan keskustassa, hotel Suisse on
nimittäin rautatieasemaa vastapäätä.

Muuta ihmeellistä löytyi rannasta. Järven rannassa ja joen
suulla oli valtavasti kyhmyjoutsenia, sata joutsenta ei ole
ainakaan yhtään yliarvioitu. Oikeastaan vielä ihmeellisempi
näky oli, kun liuta hiirihaukkoja saalisti rannan tuntumassa
talojen yllä ja välillä seassa. Eli yhdellä silmäyksellä saattoi
nähdä kymmeniä kyhmyjoutsenia, hienoa järvimaisemaa,
kauniita rakennuksia, saalistavia hiirihaukkoja ja taustalla
Jura-vuoristoa ja Mont Blancin.
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Geneve-tietoa
13.07.2007 23:44:03

Kaikki mitä aina olet halunnut tietää Genevestä, tai ehkä et
ole, mutta saat nyt tietää siitä huolimatta. Täällä ei olla
kaupungin historian suhteen kovin vaatimattomia, sanovat että
täällä on ollut asutusta jo ainakin 14 000 vuotta. Kaupunki
sijaitsee Geneve-järven, tai oikeastaan sen nimi on Lac Leman,
rannalla ja Rhone-joen suulla. Toisella puolella kaupunkia
näkyy Jura-vuosista ja toisella Alpit. Geneve muuten on
ranskaksi Geneve, saksaksi Genf ja englanniksi Geneva.

Täällä on noin 400 000 asukasta, joista kolmannes on
ulkomaalaisia. Kaupungissa asuu ihmisiä 157 eri maasta.
Täällä toimii kaikkiaan noin 200 kansainvälistä organisaatiota.
Eli vaikea on siis keksiä, miten joku paikka voisi olla enemmän
kansainvälinen. Omana kokemuksena voi sanoa, että
kansainvälisyys näkyy niin, että kaikki tekstit mitä kaupungilla
näkee, ovat pelkästään ranskaksi... :-)
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Vuoribongausta
13.07.2007 23:42:11

Kerrankin oli täysin pilvetönta, kun lentokone lähestyi Alppeja.
Ja istuin vieläpä oikealla puolella, tai siis en oikealla vaan
vasemmalla. Kone oli puolityhjä, tai sitten puolitäysi, mitähän
on noillakin eroa. Joka tapauksessa koneen vasemmalla
puolella istuvat olivat viimeisen puoli tuntia nenä ikkunassa.
Ihan niinkuin muinoin Ofotbanenin junassa Narvikissa.

Kun viime vuonna tuli Berner Oberlandin vuoria ihmeteltyä
kolme viikkoa, ajattelin yrittää tunnistaa tuttuja vuoria ja
paikkoja lentokoneesta. Ja näkyihän niitä tuttuja paikkoja.
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Ensin Thun ja Thunersee-järvi, sitten Eiger-Mönch-Jungfrau ja
vielä alueen korkein huippu Finsteraarhorn.

Mont Blanc näkyi komeasti lähempänä Geneveä ja se näkyy
myös keskustasta järven rannasta.
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Lentoasemalla
13.07.2007 15:11:52

Mitenkäs siinä aina käykin niin, että kun tulee ajoissa paikalle,
on turvatarkastuksessa kolmessa minuutissa. Ja kun ei tule
ajoissa... Kovastihan on uutisoitu, että kesällä on ollut ruuhkia,
mutta ei niitä ainakaan tänään ole.
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UV-indeksi
13.07.2007 12:04:24

Hyvät uutinen on se, että Zermattiin on luvassa hienoa säätä
koko 9 vrk ennustusjaksoksi. Huono uutinen taas on se, että
UV-indeksi vuoristossa on hirmuisen korkea, UV-
indeksiennusteessa Zermattiin, eli kartassa Walliser Alpen, UV-
indeksi yli 2000 metriin on hirmuinen 11+. Onneksi ei ole niin
kuuma eli voi pitää enemmän vaatteita päällä.
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Zermatt-linkkejä
09.07.2007 20:59:55

zermatt.ch

Sääennuste Zermattiin

Wallisin kantoni

Toblerone
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Zermatt 2007
09.07.2007 20:59:36

Parin viikon lomareissu suuntautuu tänäkin vuonna Sveitsin
Alpeille, tällä kertaa Zermattiin. Minulle Matterhornin juurella
sijaitseva Zermattin alppikylä on tuttu jo ainakin 25 vuoden
takaa vuorikiipeilyä käsittelevistä kirjoista. Nähtävästi
useimmille Zermatt tai Matterhorn ei ole tuttu mistään, silloin
voi mennä kauppaan katsomaan Toblerone-pakettia, siinä on
Matterhornin kuva ja itse suklaa saa muotonsa Matterhornista.

Blogissa tulee olemaan tarjolla tänäkin vuonna vastaava
matkapäiväkirja kuin viime vuonna Wengenistä. Hauskojen ja
enemmän tai vähemmän hyödyllisten tarinoiden lisäksi ainakin
Top5-listoja on tarkoitus kasata viime vuotiseen tapaan. Myös
ruokakorin hintavertailu Wengen - Levi saanee jatkoksi
Zermattin.

Jos Zermatt ja Matterhorn ei siis ole tuttu, tämän palstan
seuraajalle se tulee sitä olemaan heinäkuun loppuun
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mennessä. Matka alkaa ensi perjantaina yhden yön ja vajaan
päivän city-matkailulla Genevessä.
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