Jääkiipeilytoimintaa Pirunkallion jääputouksella järjestää Oy Adventure
Partners Ltd. Pirunkallion jääputous on toteutettu Helsingin kaupungilta
vuokratulla alueella.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
www.adventurepartners.fi, outofoffice@adventurepartners.fi
Pirunkallion jääputouksen käyttöehdot
1) Kiipeily Pirunkallion jääputouksella tapahtuu aina omalla vastuulla.
2) Jääputouksella kiipeilevän terveydentila tulee olla sellainen ettei
kohtuulliseen raskas liikunta tai kiipeilytoiminnan luonne itsessään
aiheuta vaaraa. Päihtyneenä kiipeily Pirunkallion jääputoksella on
ehdottomasti kiellettyä.
3) Pirunkallion jääputouksella voivat itsenäisesti kiipeillä ainoastaan
kiipeilyluvan saaneet henkilöt. Kiipeilylupa myönnetään kun
a) tarvittavien turvallisuusasioiden hallinta on osoitettu näyttökokeella
b) kiipeilymaksu on hoidettu.
4) Kiipeillessä Pirunkallion jääputouksella tulee noudattaa näyttökokeen
yhteydessä annettua turvallisuus- ja käyttöohjeistusta.
5) Kiipeily on sallittua Pirunkallion jääputouksella joka päivä kello 6-21
välisenä aikana. Näiden aikojen ulkopuolella ei kiipeilytoimintaa tule
alueella harrastaa.
6) Sääolosuhteet kevättalvella määrittävät jääkiipeilykauden
7) Adventure Partners Oy on kurssi- tai opastoiminnassaan etuoikeutettu
käyttämään tarvitsemiaan kiipeilylinjoja.
Pirunkallion jääputouksen turvallisuus- ja käyttöohjeistus






Pirunkallion jääputouksella kiivettäessä on käytettävä kiipeilytoimintaa
varten suunniteltuja asianmukaisia putoamis- ja henkilönsuojaimia. Sekä
varmistajan että kiipeilijän on käytettävä kiipeilykypärää. Kasvoja ja silmiä
suojaavan visiirin käyttöä suositellaan.
Jääraudoilla kävely alueen kiinteiden rakenteiden, erityisesti uimaseuran
rakennuksissa ja laitureilla, on kielletty. Laita raudat jalkaan vasta putouksen
läheisyydessä.
Kiipeily tulee tehdä jäätä ja alueen kasvillisuutta säästäen.
Putoavalta jäältä on suojauduttava sijoittumalla varmistamaan riittävän
etäälle kiipeilijöistä sekä valitsemalla kiipeilyä varten linja, jonka
välittömässä läheisyydessä ei ole muita kiipeilijöitä tai muita ihmisiä.















Lippusiiman rajaaman alueen sisäpuolella saa liikkua vain asianmukaisesti
suojautuneina.
Yläköysikiipeillessä tulee käyttää vain kallion laelle tarkoitusta varten
asennettuja pulttiankkureita. Kulku kallion päälle tapahtuu kävellen
pääseinämän luoteisreunasta lähtevää polkua pitkin.
Kallion yläreunalla toimittaessa on kiinnityttävä ankkuripisteeseen ja
käytettävä jäärautoja. Ankkuripisteelle mentäessä on toimittava erityisen
varovasti ja tarvittaessa varmistettava kulku köyden avulla. Noin viiden
metrin päässä kallion reunasta, pääputouksen yläpuolella, on tähän
tarkoitukseen käytettävissä oleva ankkuripiste.
Ankkureiden rakentamisessa tulee huomioida, että yläköysi ei hankaa tai
paina jäädytysputkistoja. Köysi tulee tarvittaessa viedä putkien ali.
Köyttä pitkin laskeuduttaessa on käytettävä back-up-varmistusta;
esimerkiksi prusik-solmua tai ”palomiesvarmistusta”.
Yläköydellä kiivettäessä on köysi pidettävä riittävän tiukalla.
Aina ennen kiipeilyn aloittamista tulee tehdä ristiintarkistus.
Alaköysikiipeilyä voivat harrastaa ainoastaan näyttökokeessa siihen luvan
saaneet henkilöt. Alaköysikiipeillessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta
ja putoaminen on ehdottomasti kiellettyä!
Köydettä yli metrin korkeuteen kiipeäminen on Pirunkallion jääputouksella
kielletty.
Kiipeilyajat itsenäisesti Pirunkallion jääputouksella toimittaessa ovat
päivittäin kello 6-21.
Pirunkallion jääputouksella, kuten muillakin ulkokiipeilypaikoilla,
toimittaessa tulee noudattaa hyviä tapoja: Kiinnitä huomiota siihen ettet jätä
jälkeesi mitään roskia ja että toimintasi on mahdollisimman hiljaista.
Erityisesti tulee huomioida alueen asukkaat ja muut toimijat kuten
avantouimarit.
Ota huomioon autoa pysäköidessäsi Pikkukoskentien koillispäässä olevan
mäen liukkaus, jolle otetaan “vauhtia” P-paikalta. Mikäli tilaa P-paikalla ei ole,
parkkeeraa mäen päällä olevan tien varteen, älä mäkeen. Uimaseuran
rakennukselle asti ajo on kielletty.

Briefly in English
1) Climbing at Pirunkallion happens always solely at your own risk.
2) You need a climbing permit before you may climb at Pirunkallio. In order
to get a permit, you need to;
a. Demonstrate required safety skills to Adventure Partners
instructor
b. Pay the climbing fee in our web shop.
3) Pirunkallio is open for climbing between 6-21
4) Use a helmet. Eye protection is recommended.
5) Show courtesy to other users of the area!
More information
www.adventurepartners.fi, outofoffice@adventurepartners.fi

