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ETELÄINEN ISFJORD – HUIPPUVUORET KESÄLLÄ 
 
 

 
 
Huippuvuoret ei ole vain hiihtämiseen, vaan saaret soveltuvat erinomaisesti myös kesäiseen patikkaretkeen. 
Isfjord-vuono tarjoaa niin upeaa arktista luontoa kuin mielenkiintoista historiaakin. Maisemat ovat kohdallaan, 
eivätkä hyttyset häiritse. 
 
Tällä viikon vaelluksella kuljetaan Isfjordin etelärantaa Longyearbyenin kaupungin liepeiltä aina vuonon suulle 
Kapp Linneen saakka. Matkaa kertyy noin 100 kilometriä ja reitille mahtuu upeita maisemia, geologisesti 
kiinnostavia alueita ja runsaasti historiaa, jota voi verrata nykyajan menoon Barentsburgin kaivoskylässä. 
Matka päättyy Isfjord Radioon, joka toimii nyt valokaapaleiden aikakaudella hotellina. Kapp Linne on myös 
lintujen suojelualue ja onpa siellä ajoittain ollut myös mursuja ottamassa aurinkoa ja jääkarhuja 
käyskentelemässä. 
 

 
 
Tarjolla olisi siis aikalailla täyslaidallinen arktista, leppoisassa viikon paketissa. 
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Aikataulu ja reitti 
 
Vaellus alkaa Longyearbystä ja päättyy samaan paikkaan. Vaellus kestää viikon ja sen aikana kuljetaan noin 
100km. Öistä neljä vietetään teltoissa ja kaksi sisätiloissa. 
 

 
 
24.7. Lähtö Longyerbyenistä aamupäivällä. Kuljemme lyhyehkön päivän laaksojen läpi ja vuorten yli länteen ja 
yövymme teltoissa vuorilla. 
 
25.7. Laskeudumme rantaviivalle ja tutustumme vanhaan hylättyyn Grumantin kaivoskylään. Matka jatkuu 
rantaviivaa ja vanhaa junarataa mukaillen. Yöpyminen teltoissa. 
 
26.7. Jatkamme rantaa mukaillen Colesbuktan hylättyyn satamaan ja edelleen kohti länttä. Yöpyminen 
teltoissa. 
 

 
 
27.7. Seuraamme rantaviivaa Barentsburgiin, joka on toiminnassa oleva venäläinen kaivoskylä. Täällä 
yövymme sisämajoituksessa ja retkiruokaan on mahdollista hankkia vaihtelua ravintolasta. 
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28.7. Kierrämme Grönfjorden vuonon perukan, jonka jälkeen voimme valita jatkaako rantaa pitkin vai 
oikaistako laakson kautta kohti Kapp Linneä. Yöpyminen teltoissa. 
 
 

 
 
29.7. Viimeisenä päivänä kuljemme Linnevatnet-järven kautta viimeiseen niemen kärkeen eli Kapp Linneen, 
jossa seisoo Isfjord Radion entinen radioasema. Viimeinen yö vietetään hotellina toimivalla radioasemalla. 
Paikallisia raaka-aineita hyödyntävä hotellin keittiö on kerännyt runsaasti kehuja. 
 
30.7. Aamiaisen jälkeen voimme tehdä päiväretken Kapp Linnen ympäristöön ennen kuin vene noutaa meidän 
iltapäivällä takaisin Longyerbyhyn. Paluukyyti rib-veneellä on jo itsessään hieno elämys ja tarjoaa toisenlaisen 
perspektiivin kulkemaamme rantareittiin! 
 
Hinta 
 
Vaelluksen hinta riippuu osallistujamäärästä. Osa kuluista on kiinteitä ja mikäli mukaan saadaan enemmän 
lähtijöitä, siirrän alennusta mielellään myös teille vaeltajille. Minimiryhmäkoko vaellukselle on kolme henkeä ja 
maksimi kahdeksan, jotta sovimme majoituspaikkoihin ja veneeseen. 
 
3-4 henkeä: 1790 eur/hlö (ALV 0) 
5-6 henkeä: 1640 eur/hlö (ALV 0) 
7-8 henkeä: 1490 eur/hlö (ALV 0) 
 
Vaelluksen hinta sisältää: 

- konsultoinnin ja neuvonnan ennen vaellusta 
- opastuksen vaelluksen aikana 
- etsintä- ja pelastusvakuutuksen 
- ryhmäkohtaisen turvallisuusvarustuksen 

(jääkarhutuvallisuus-, ensiapu- ja viestivälineet) 
- vaelluksen aikaiset yöpymiset sisätiloissa 

(Barentsburgissa ja Kapp Linnessä, 2hlö huoneet) 
- päivällinen ja aamiainen Isfjord Radiossa (pl. alkoholijuomat) 
- kuljetuksen Longyearbyenistä vaelluksen aloituspisteeseen 24.7. (autokuljetus) 
- kuljetuksen Kapp Linnestä takaisin Longyerbyeniin 30.7. (venekuljetus) 
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Hinta ei sisällä: 
- matkoja Huippuvuorille (kts. lennot esim. SAS:lla tai Norwegianilla) 
- majoitusta Longyerbyenissä ennen ja jälkeen vaelluksen 
- aterioita tai juomia (pl. ateriat Kapp Linnessä) 
- henkilökohtaisia vaellusvarusteita, ruokia tai retkikeittimen polttoaineita 
- henkilökohtaista matkavakuutusta 
- asioita, joiden ei erikseen mainita sisältyvän hintaan 

 
Joitain vaellusvarusteita on vuokrattavissa osallistujille edulliseen hintaan ja luonnollisesti neuvon mielelläni 
myös matkustamiseen, majoitukseen ja muuhun liittyvissä asioissa. 
 
Ennakkovalmistelut 
 
Vaikka kysymys ei ole varsinaisesti pitkäkestoisesta arktisesta retkikunnasta, on tähänkin vaellukseen syytä 
valmistautua huolella. 
 
Ennen vaellusta (kesä-heinäkuun aikana) järjestetään asiasta kiinnostuneille tapaamispäivä, jossa voidaan 
keskustella vaelluksesta sekä perehtyä jääkarhuturvallisuuteen liittyen hälytyslankoihin ja aseenkäsittelyyn. 
Kaikkien osallistujien kanssa pidetään vähintään Skype-palaveri ennen vaellusta. 
 
Ja luonnollisestikin konsultointi ja neuvonta sähköpostitse tai puhelimitse kaikkiin vaellukseen liittyvissä 
asioissa kuuluu hintaan. 
 
Lisäksi suosittelen pienimuotoista henkilökohtaista vaellustreeniä keväästä alkaen (esimerkiksi (sauva)kävelyä 
repun/rinkan kanssa) erityisesti niille, jotka eivät muuten liiku aktiivisesti. Vaelluksen alussa rinkka painaa noin 
20 kg ja sen kanssa kävellään pisimmillään noin kahdeksan tunnin ja 20 kilometrin päivämatkoja. 
 
Varmista paikkasi vaelluksella ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen jaakko.heikka@gmail.com. Paikat 
varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja loput siirtyvät varasijoille. Minimiryhmäkoko on 1+3 henkeä. Matkan 
toteutuminen varmistuu toukokuun loppuun mennessä. 
 

 
 
Terveisin, 
Jaakko ”Korpi-Jaakko” Heikka 
- - - 
sähköposti: jaakko.heikka@gmail.com 
puhelin: 050 329 6463 
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