
 
HIIHTÄMÄSSÄ ITÄVALLASSA 2006 
 
NEVA järjesti matkan Alppien parhaimmistoon kuuluvalle murtomaahiihtoalueelle Itävallan 
Ramsauhun 20 hengen voimin 25.2. - 4.3.2006. Kokemukset olivat todella hyvät. 
 
Majoituimme Alppilaakson rinnepellolla sijaitsevaan suomalais-itävaltalaispariskunta Heikki ja 
Sabine Savisalon kodikkaaseen noin 25 henkilöä majoittavaan hotelliin. Sabinen ja Heikin 
lisäksi meitä palvelivat Sabinen äiti sekä pari reipasta sukulaisnuorukaista. Matkatoimisto You 
Travelin kautta hankittuun pakettiin kuului puolihoito, mikä tarkoitti aamiaista ja todella 
herkullista päivällistä Savisalon omasta keittiöstä. Omalta kohdaltani voin sanoa, että en ole 
koskaan syönyt kokonaista viikkoa niin korkeatasoisesti. Myös juomat oli valittu sopien kunkin 
illan ruokalistaan. Savisalosta löytyy enemmän sivuilta www.savisalo.com. 
 
Alueen 220 km laduista on 70 km luistelulle ja 150 km perinteiselle tyylille. Ladulle pääsi 
hotellin tuntumasta. Latuja hoidettiin erittäin hyvin, tosin siitä joutui myös maksamaan 
latumaksutarran muodossa 6 euroa päivässä tai 20 euroa viikossa. Silloin tällöin ladulla oli 
tarkastaja, joka katsoi että tarra on voimassa.  
 
Ladut kulkevat pitkin laakson peltoja ja niittyjä sekä nousevat kuusikkoisille rinteille. Reitit on 
viitoitettu hyvin ja luokiteltu vaikeusasteen mukaan. Siniset ja punaiset reitit ovat helppoja 
suomalaisille ja mustat ovat jyrkkiä ja mutkaisia. Hotellilta lähtien laakso kohosi salakavalasti 
saaden aikaan epäilyjä voitelun epäonnistumisesta tai huonosta kunnosta, mutta 
paluumatkalla sai vastaavasti sivakoida alamäkivoittoisesti noin 10 kilometriä. Lapin latuihin 
verrattuna matkantekoa hidasti hieman se, että maatiloille ja omakotitaloille menevien teiden 
ylityksiä oli joillakin latuosuuksilla varsin usein. 
 
Säät suosivat meitä. Aamulla oli yleensä hieman pakkasta, noin -7ºC, ja iltapäivät olivat 
nollan tienoilla. Aurinko paistoi joka päivä ainakin osan päivää niin, että aurinkolasit ja 
kasvojen rasvaaminen olivat tarpeen. Lunta oli kylän 1200 metrin korkeudella noin metri ja 
2000 metrissä pari metriä. Pitovoitelua joutui korjaamaan usein, koska lumi oli kuluttavaa. 
Alueella ei yleensäkään ole kovia pakkasia ja hyviä hiihtosäitä on jo tammikuulla. 
 
Latujen varsilla on tiheässä tasokkaita juoma- ja ruokapaikkoja. Osa niistä on ravintoloita 
pitkin kylän vartta ja osa maalaistalojen yhteydessä olevia vapaamuotoisia viihtyisiä paikkoja. 
Pidemmällä maastossa on alppimajoja tarjoten ruokaa, juomaa ja majoitusta hiihtäjien lisäksi 
kesävaeltajille. Tosin jotkut nevalaiset valittelivat, että paikallisissa juomissa oli lantrinkia liian 
vähän suomalaiseen makuun... Hintataso on edullisempi kuin Lapissa. Ladun varrelta löytyi 
jopa paikkoja, joista voi ottaa juomia itsepalveluna ja maksaa lippaaseen. 
 
Mahtaviin Schladmingin laskettelurinteisiin pääsee Savisalolta linja-autolla. Kabiinihissillä 
pääsee myös ympärivuotisena kilpahiihtäjien harjoittelupaikkana tunnetulle Dachsteinin 
jäätikölle 2700 m korkeuteen. Dachsteinin hissi on tekniikan ihmiselle melkoinen ilmestys sillä 
vaijeri roikkuu ilman ainuttakaan välitolppaa ylä- ja ala-aseman välillä niin että vaakasuoraa 
matkaa on 2 km ja nousua 1 km. Kulttuurin nälkään voi poiketa päiväretkelle Salzburgiin. 
 



Matkan kokonaishinta lentoineen kaikkineen tasoonsa nähden ei ollut mitenkään paha. 
Innokkaan Lapissa käyvän hiihtoharrastajan kannattaa kokeilla Itävalta vaihtoehtona edes 
kerran nähdäkseen henkeäsalpaavat maisemat ja alppimajakulttuuri. 
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Ramsaun hiihtoladut ovat hyvin hoidettuja ja merkittävä osa laduista kulkee helpossa 
maastossa. 
 
 

 
 
Vaativammat Ramsaun ladut kohoavat vuorten rinteille. 



 
 
Juoma- ja ruokapaikkoja on latujen varsilla riittämiin. 
 
 

 
 
Juomia löytyy jopa itsepalveluna. 



 
 
Dachsteinin jäätiköllä 2700 m korkeudessa on hiihtolatuja ympäri vuoden. 
 
 

 
 
Dachsteinilta (2700 m) on komeat näkymät silloin kun pilvet ovat poissa. Alhaalla Ramsaun 
kylää. 



 
 
Hotel Landhaus Savisalo (Alpit, Obere Leiten, Ramsau, Itävalta) sijaitsee etelään viettävällä 
pellon rinteellä. 
 
 

 
 
Savisalon oman keittiön ruoka on todella korkeatasoista ja herkullista. 



 

 
 
Ramsaun maatilat tarjoavat monenlaisia aktiviteetteja loman viettäjille. Tässä nevalaisia 
rekiajelulla kylän ympäri.  


