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� Kun olen viimeisen noin kym-
menen vuoden ajan käyttänyt lä-
hes poikkeuksetta kolmen hen-
gen telttaa ja sitä ennen varsin pal-
jon kahden hengen telttaa, tun-
sin tarvetta tutkia mitä etuja tai
haittoja olisi neljän hengen tel-
toilla pienempiin verrattuna.

Suomessa kaupan oleva vali-
koima osoittautui varsin aneemi-
seksi. Kun vanhat harjateltat ovat

Jos ryhmä retkeilijöitä lähtee talvella 
vaellukselle, kuinka isoa telttaa tarvitaan?
Onko geodeettinen parempi kuin 
tunneliteltta? Entä miten ne käyttäytyvät
tuulessa ja tuiskussa? Kovassa käytössä 
olivat tässä vertailussa neljän hengen 
talviteltat Fjällräven R/S 4 Akka, Hilleberg
Keron 4 GT ja Wechsel Summit.

KARI VAINIO

Iso talviteltt
kovaan käyt
Iso talviteltt
kovaan käyt
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poistuneet käytännössä koko-
naan valikoimista, jää jäljelle enää
kaksi telttatyyppiä, geodeettinen
ja tunneliteltta. Molemmilla on
omat hyvät ja huonot puolensa.

Valinnan varaa oli yllättävän vä-
hän ja kun heitimme yli laidan kai-
kenlaiset festariteltat, jäi vertai-
luun lopulta vain kolme mallia.
Kaksi tunnelitelttaa ja yksi geo-
deettinen, jonka joku toinen val-

mistaja olisi luokitellut ehkä vain
kolme henkilöä vetäväksi.

Geodeettiselle teltalle hankit-
tiin vielä verrokiksi The North Fa-
cen VE 25,jonka ominaisuudet oli-
vat hyvin tiedossa.

Telttojen keskinäisen parem-
muuden selvittämisen lisäksi ha-
lusin tutkia yleensäkin eri mallien
soveltuvuutta erilaisiin oloihin se-
kä teltan koon merkitystä. Tarkoi-

tuksena oli etsiä talvisella tuntu-
rialueella tapahtuvalle noin viikon
mittaiselle vaellukselle hyvin so-
veltuva majoite.

Lähes 30 yötä

Vertailu koostui neljästä noin vii-
kon mittaisesta ja kolmesta vii-
konlopun mittaisesta vaellukses-
ta.

Ensimmäinen suuntautui hel-
mikuun 2005 alussa Kilpisjärven
alueelle kokeneella kuuden hen-
gen ryhmällä. Varusteet kuljetet-
tiin ahkioissa. Olosuhteet olivat
kosteuden kannalta hyvät, mutta
pakkasta ei saatu riittävästi.

Toinen vaellus tehtiin Kebne-
kaisen alueelle maaliskuun 2005

alussa.Testaajia oli kahdeksan,jot-
ka kaikki olivat jo tehneet yhden
viikonlopun testin tammikuussa.
Pakkasta saatiin mukavasti ja ker-
taalleen teltat pystytettiin myrs-
kysäällä.

Kolmas kohde oli Sarek huhti-
kuussa 2005. Ryhmän koko oli yk-
sitoista henkeä. Huhtikuulle tyy-
pillisesti päivisin oli lämmintä ja
yöllä kuivaa pakkasta. Sarekin an-
kara maasto ja yöpymiset yli 700
metrin korkeudessa aiheuttivat
melkein joka yö navakoita tuulia.

Vuoristovaellus Mont Blancille
heinäkuussa 2005 kesti kuusi vuo-
rokautta ja kaikki yöt vietettiin tel-
toissa. Testaajia oli kaksitoista ja
teltat kannettiin rosnien päällä
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1 900 metristä 3 800 metrin kor-
keuteen.

Vuoden 2006 alkupuolella vii-
konloppuvaellukset tapahtuivat
Luumäen Kivijärvellä sekä Olha-
vanlammen jäällä Pohjois-Valke-
alassa.

Teltoille kertyi 29 yöpymisvuo-
rokautta, mikä vastannee keski-
vertoretkeilijän kahden vuoden
käyttöä.

Testaajia oli yhteensä 37, joista
kolme naisia.Ikähaitari vaihteli 75-
vuotiaasta konkarista 28-vuotia-
aseen. Osa oli ammattilaisia; erä-
oppaita,rajamiehiä ja sotilaita,osa
vain muutaman vuoden retkeil-
leitä.

Jokainen perehdytettiin ennen
testiä tehtäväänsä. Saadut tiedot
kirjattiin välittömästi reissun pää-
tyttyä lomakkeelle.Vapaamuotoi-
sen lausunnon lisäksi jokainen tes-
taaja täytti KOV-analyysin, jonka
osat olivat sisätilat, absidit, pysty-
tettävyys, tuulenkesto, soveltu-
vuus talvivaellukselle, kuljetetta-
vuus,kestävyys,paino ja hinta.Tes-
taajien lukumäärä ja eri oloissa
suoritetut testit takasivat mah-
dollisimman objektiivisen tulok-
sen.

Eräitä materiaalien yksityiskoh-
tiin liittyviä asioita kysyttiin suo-
raan valmistajilta. Näiden tietojen
oikeellisuutta ei tarkastettu.

Geodeettinen teltta

Geodeettinen teltta on kupoli-
teltta, jossa on sivukaaret paran-
tamassa muotoa.Yleensä niissä on
kaksi absidia,joista suurempaa on

laajennettu vielä yhden kaaren
avulla.

Geodeettiselle teltalle on tyy-
pillistä hyvä tuulen/myrskyn kes-
to, vaikka tuulen suunta muut-
tuisikin. Malli kestää yöllä sata-
neen rännän painon hyvin ja va-

luttaa lumet katolta pois.
Teltta on sisältä ryhdikkään nä-

köinen ja sisäteltan kangas on ki-
reä.Keskiosassa on riittävästi tilaa
eikä suurenkaan miehen tarvitse
nöyristellä, vaan hän voi istua sel-
kä suorana.Tästä huolimatta sisä-

tilat ovat erittäin ahtaat neljälle ei-
kä tilaa voi kasvattaa.

Myös absidit ovat ahtaat, mutta
sitä kompensoi, että aika suuren
osan varusteista voi ottaa sisätelt-
taan molemmille sivuille paikkoi-
hin, joissa teltan muoto ei mah-
dollista nukkumista.

Suurempaa absidia ei voi käyt-
tää kunnolla varusteiden säilytyk-
seen, koska sitä kautta kuljetaan

� Kun eräälle suomalaisretkikun-
nalle tapahtui traaginen onnetto-
muus 1997 Grönlannissa, se johti
vastaavaa matkaa valmistelevassa
omassa retkikunnassamme onnet-
tomuuden analysoinnin. Päädyim-
me myös suunnittelemaan,mitä pi-
täisi tehdä, jotta emme joudu vas-
taavaan tilanteeseen.

Seuraavana talvena harjoittelim-
me telttojen pystytystä Utissa kes-
kiraskaan MI-8 helikopterin leijues-
sa yläpuolella. Se sai aikaan 38 m/s
tuulen. Kokeita jatkettiin lumitykin
viimassa Kouvolassa.

Näin syntyi menetelmä pakata
tunneliteltta helposti pystytettä-
vässä muodossa ahkioon. Se ta-
pahtuu seuraavasti:

Kaaret teipataan ilmastointitei-
pillä kiinteiksi ja vain yksi kat-
kaisukohta jätetään auki. Kohdan
paikka riippuu ahkion pituudesta.

Kaaret työnnetään tunneleihin ja

kaari taitetaan auki olevasta kohdasta
teltan päälle.

Telttaan laitetaan sisälle koko teltan
pohjan levyinen umpisolupatja ja sen
päälle nukkujien omat patjat. Koko pa-

ketti kääritään rullalle ja pakataan ahki-
oon päällimmäiseksi.

Haltin reissun aikana vuosi sitten hel-
mikuussa kehitimme vastaavan sovel-
luksen geodeettiselle teltalle.

Siinä kaaret teipataan ja molem-
piin päihin jätetään avoin kat-
kaisukohta. Kulmakaaret työnne-
tään tunneleihin, mutta sivuille tu-
levat kaaret ja absidin kaari paka-
taan irrallisina teltan päälle.

Leiripatjat säilytetään teltan si-
sällä kuten tunneliteltassakin.

Päällysteltta sidotaan sisätelttaan
kiinni, jos se on mahdollista. Se on-
nistuu esimerkiksi TNF VE 25:ssä,
mutta testin Wechselissä ei.Tällä ta-
voin pakattu teltta on nopeasti pys-
tytettävissä.

Pystytyksessä käytetään kiiloina
suksia, sauvoja, ahkioita, jäähakku-
ja ja lumella täytettyjä säkkejä dead-
manin tapaan.

Viime vuoden Hillebergin kata-
logissa oli kuva yllä olevasta pak-
kausmenetelmästä.Bo Hilleberg on
ollut tietoinen asiasta vuoden 1999
lopusta, kun hän sai retkikuntaam-
me koskevan kertomuksen. Onkin
mielenkiintoista nähdä tuleeko tä-
mä keksintö maailmalla tunnetuk-
si ruotsalaisena vai suomalaisena.
Saunahan meni jo.

Teltan pakkaami-
nen ahkioon

Teltta on kääritty rullalle ja se pakataan ahkioon päällimmäiseksi.

Keskellä leiriä olevan Fjällräven Akkan muoto on sellainen, että se
kerää märkää lunta katolle. Lumi alkaa yön aikana painaa telttaa
kasaan.
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sisään ja ulos.Pienempään saa hy-
vin rinkat sääsuojaan ja repuilla on
helppo asioida takaoven kautta
teltasta poistumatta.

Geodeettinen teltta on hanka-
la pystyttää varsinkin myrskyssä,
kun kaaret joutuu työntämään ris-
tikkäin tunneleihinsa ja sisä- ja ul-
koteltta pystytetään erikseen.Toi-
saalta erillinen sisä- ja ulkoteltta
mahdollistavat tarvittaessa teltan
jakamisen melko lailla tasan kol-
men henkilön reppuun. Lisäksi
hellesäällä voidaan käyttää pel-
kästään viileää sisätelttaa.

Tunneliteltta

Tunneliteltta on nimensä mukai-
sesti tunnelin muotoinen pötkö,
jossa on varusteiden säilytystilat
yleensä molemmissa päissä nuk-
kumatilaa.

Se on helppo ja nopea pystyt-
tää säässä kuin säässä. Myrskyssä,
jossa geodeettista telttaa joutui
neljä henkilöä pitelemään, mo-
lemmat testin tunneliteltat nou-
sivat pystyyn kahden hengen voi-
min.

Ahkiovaelluksella, kun teltta on
pakattu rullaksi ahkion päälle,pys-
tytys on niin helppoa ja nopeaa,
että se kannattaa tehdä jopa lou-
nastauolle.

Tunneliteltan myrskyn sieto on

myös erinomainen, jos tuulen
suunta on etukäteen tiedossa. Jos
myrsky kääntyy henkäilemään
yön aikana sivulta, se painaa kaa-
ret niin luokille,että edessä on tel-
tan pystytys uudestaan. Minulle

on käynyt näin ainoastaan kaksi
kertaa.

Sisätilat ovat nukkumisen kan-
nalta erinomaiset. Jostain syystä
kaikkien tietämieni tunnelien si-
säteltat lötköttävät ryhdittöminä.
Jos teltan päälle kasaantuu mär-
kää lunta,se painaa telttaa ryttyyn.

Kun tutustuin aikoinaan 1980-
luvun puolivälissä laajennettuun
absidiin, miellyin siihen ennen
kaikkea talviretkeilyssä. Mutta su-
lan maan aikaan se tietää lisäpai-
noa yhden kaaren ja lisäkankaan
verran, eikä siitä saada silloin vas-
taavaa hyötyä.

Materiaalit

Mallista riippumatta teltan hei-
koin kohta ovat kaaret.Takavuosi-
na lähes kaikki huippuvalmistajat
käyttivät Eastonin kaaria, mutta
nyt ovat tulleet mukaan uudet
merkit.

Hilleberg siirtyi vuosituhannen
vaihteessa korealaisen DAC:n kaa-
riin. Ensimmäiset niistä eivät juu-
ri häikäisseet laadullaan,mutta ny-
kyiset osoittautuivat kelvollisiksi.

� Hillebergin sisä- ja ulkoteltan väliin on sulanut lunta. Osa vesi-
pisaroista tippui sisäteltan kankaan läpi teltassa asujien päälle.

Geodeettisen teltan pystytys myrskyssä on taitolaji. Neljä henkeä
sai testiteltan pystyyn vasta aikansa ponnisteltuaan. Samaan 
aikaan tunneliteltan pystytys onnistui kahden henkilön voimin.
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Neljän hengen tunneliteltan kaa-
ret joutuvat suuremmalle rasituk-
selle kuin pienempien tunnelei-
den. Olennainen kestävyyden tae
on huolellinen pystytys ja harus-
ten virittäminen tiukalle.

Wechsel Summitissa olivat ko-
realaisen Yunanin Aluminiumin
8,8 mm Scandium-kaaret, jotka
kestivät normaalikäytön hyvin.
Vuoden testaamisen perusteella
ei ilmennyt selviä eroja näiden
kahden kaarivalmistajan välillä.

Myös Fjällräven käytti Yunan
Scandium-kaaria testiteltassa,
mutta uudemmassa mallissa on
minulle tuntemattoman DS-Out-
doorin valmistamat kaaret.

Miksi laadukkaiksi tiedettyjä
Eastonin kaaria ei sitten enää käy-
tetä yleisesti? Syitä on todennä-
köisesti kaksi.

Ensinnäkin toimitusvaikeudet,
sillä tiedon mukaan Eastonilta on
vaikea ostaa niin pieniä määriä
alumiiniputkea kuin telttavalmis-
tajat haluaisivat. Ja vaikka Easto-
nin 7075-alumiiniputki on erittäin
hyvä, se on jo toistakymmentä
vuotta vanha tuote, jonka kehit-
telyssä ei ole menty eteenpäin.

Hyväkään putki ei vielä ole täy-
dellinen ja niinpä korealaisille on
ollut tilaa kehittyä.On mielenkiin-
toista nähdä, ketkä jatkossa teke-
vät huipputelttojen kaaret.

Fjällräven Akkassa sekä päällys-
että sisäkangas ovat 30 Denierin
paksuista ripstop-polyesteria.
Päällyskangas oli käsitelty siliko-
nilla ja vedenpitävyys on tehtaan
ilmoituksen mukaan yli 4 000 mm.

Wechsel Summitin päällyskan-

gas on 40 Denierin paksuista rips-
top-nailonia, jonka vesipatsaan
kesto on 2 000 mm.Sisäkangas on
30 denierin ripstop-nailonia.

Hillebergin testiteltassa oli pääl-
lyskangas 45 denierin ripstop-nai-
lonia,mutta se on vaihdettu uusis-
sa malleissa viisi denieriä ohuem-
paan kankaaseen. Sisäkangas oli
30 denierin ripstop-nailonia ja se
on puolestaan vaihdettu hiukan
painavampaan 40 denierin kan-
kaaseen. Vaihdon perusteet olisi
mielenkiintoista tietää, koska ny-
kyinen sisäkangas on testien pe-

rusteella kestävä ja vaihdon seu-
rauksena paino vain kasvaa.

Kaikki testiteltat pitivät vettä,
mutta etenkin tunneleissa yöpy-
jien erittämästä kosteudesta kon-
densoituu vettä, joka tippuu välil-
lä pisaroina sisäteltan katosta.
Wechselissä pisarat liukuvat pa-
remmin seinää pitkin maahan.

Kankaiden kestävyysongel-
miakaan emme havainneet. Aino-
astaan Wechselin hyttysverkko ha-
pertui jo puolen vuoden käytön ai-
kana.

Jokainen valmistaja oli päätynyt

maakiiloissa erilaiseen malliin.
Wechselin perinteinen V-malli-

nen alumiinikiila toimii hyvin peh-
meässä maassa, mutta kovaan tai
kivikkoiseen maahan lyötynä se
vääntyy käyttökelvottomaksi. Hil-
lebergin kiila on kompromissi
pehmeän ja kivikkoisen maan kii-
lan välillä. Fjällrävenin siisti elok-
soitu kiila on puhdas kivikkoisen
maan kiila.

Kerran jään päällä yövyttäessä
Fjällrävenin kiilat menivät hyvin
vasarahakulla lyötynä jäähän,
mutta pulpahtivat itsekseen muu-

� Telttavalmistajien ohjeissa on
poikkeuksetta kielletty keittimen
tai avotulen käyttö teltassa.Kaikes-
ta huolimatta pitkillä talvivaelluk-
silla on pakko lämmittää sisätilaa
keittimellä ja kuivata sen lämmös-
sä varusteita.

Erä-lehti palaa asiaan tarkemman
tutkimuksen muodossa myöhem-
min, mutta kerron tässä yhteydes-
sä muutaman huomioitavan asian.

Ensinnäkin käytettävän keitti-
men ominaisuuksien pitää olla tie-
dossa.Riittävä rutiini keittimen käy-
tössä ja esilämmitysliekin koon tun-
teminen mahdollistaa esilämmi-
tyksen suorittamisen teltassa.

Alkoholia käyttävä keitin ei pal-
jon kuivaa, joten paras on bensii-
niä käyttävä painekeitin, jossa on
suuri polttoainesäiliö.

On mahdollista, että normaali

bensiini tai polttoöljy ei sovellu teltas-
sa poltettavaksi,mutta pitkäaikaisen ko-
kemuksen perusteella voin todeta,että
puhdistettu bensiini eli white gas kyllä

soveltuu hyvin.
Teltassa saattaa olla joskus hapen

puutetta, mutta lisäilmaa saa avaamal-
la hiukan ovia.

Ehkä tärkein asia on,että keitin on
suojattu keitinlaatikolla, jota ilman
tulipalon mahdollisuus on liian suu-
ri.Pääosa retkivarusteista on sellai-
sia, että hipaisukin liekkiin tai kuu-
maan keittimeen tekee niihin reiän.

Ja kun telttaa lämmitetään,pitää
jonkun olla hereillä ja tarkkailla tul-
ta. Silloin tällöin on hyvä katsastaa
myös polttoainepullon ja keittimen
tiivistekohtia, ettei niistä vuoda
polttoainetta keitinlaatikkoon.

Kun käydään nukkumaan, keitin
sammutetaan ja katossa kuivatut
varusteet otetaan makuupussin si-
sään, jotteivät ne huurru yön aika-
na uudelleen.

Asia kannattaa kokeilla ensin pi-
hapiirissä. Onnistuneen kokeilun
jälkeen huomaa saavuttaneensa
uuden ulottuvuuden talvitelttai-
lussa.

Eräs kurssilaiseni totesi teltassa
Sarekissa 25 asteen pakkasessa:
”Hei, tämä on todella luksusta.”

Ankarasti 
kielletty!

Jos teltassa käytetään keitintä, se on syytä suojata keitinlaatikolla.

Oikean suuntaisesti pystytetty tunneliteltta kestää kovaakin tuulta, kun kaikki kaarten harukset on
pingotettu tiukkaan.
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taman minuutin kuluessa pois.
Vaikka maakiila onkin kompro-

missi, valitsisin itse perusvarus-
teiksi pehmeän maan kiilat. Käy-
tän nimittäin kivikossa, jäällä ja
routaisessa maassa halpoja 125
mm:n galvanoituja rautanauloja
kiiloina. Keep it simple!

Pakkauspusseina toimivat tyy-
pilliset säkit, mutta Fjällrävenin
pussin kehittämiseen on joku
käyttänyt hiukan aivolohkonsa va-
senta puolta ja tuloksena on toi-
miva kompressiopussi.Hillebergin
ja Wechselin säilytyspussit ovat
riittävän tilavat,mutta hiukan epä-
määräisiä muodoltaan.Kun siihen
lisätään kankaan liukkaus,tuli ros-
nan läpän alle pakatusta telttapa-

ketista pari kertaa salakka, joka
luiskahti kyydistä pois.

Kahdelle, kolmelle 
vai neljälle?

Minkä kokoinen teltta olisi ihan-
teellinen? Vastaus riippuu nukku-
jien määrää enemmän käyttötar-
koituksesta ja siitä, mitä ominai-
suuksia arvostaa.

Jos arvostaa keveyttä,valinta on
aika helppo.Kahden porukka käyt-
tää kahden hengen telttaa, kol-
men porukka kolmen hengen telt-
taa ja neljän hengen porukka nel-
jän hengen telttaa. Viidestä hen-
gestä ylöspäin käytetään useam-
paa telttaa samalla periaatteella.

Näin korkealle keveyden mer-

kitystä ei kannata arvostaa muu-
alla kuin vuoristovaelluksilla sekä
ehkä kesällä, sillä myös mukavuu-
della on merkitystä ainakin hen-
kisen vireyden ylläpitäjänä.

Pitkällä talvivaelluksella kolmen
hengen telttaan mahtuu muka-
vasti kaksi ja neljän hengen telt-
taan kolme. Näin telttaan sisään
saadaan käden ulottuville myös
osa asumisessa tarpeellisista va-
rusteista. Niinpä viiden hengen
ryhmän kannattaa valita yksi kol-
men ja yksi neljän hengen teltta,
jolloin ei olla toisten tiellä.

Jos tavarat kuljetetaan ahkios-
sa, mukavuuteen voi satsata pal-
jonkin painon kustannuksella.Ke-
säaikaan tilanne on hiukan erilai-

nen, koska silloin voidaan huolet-
ta liikkua ulkona puolipukeissakin
touhuamassa.

Geodeettinen 
vai tunneli?

Vastaus otsikon kysymykseen riip-
puu oikeastaan pelkästään käyt-
töympäristöstä.

Vuoristo on geodeettisen teltan
ominta aluetta. Koska siellä kulje-
taan lähes pelkästään hyvällä sääl-
lä ja teltta pystytetään hyvän sään
vallitessa, eivät geodeettisen tel-
tan huonot puolet pääse haittaa-
maan.

Geodeettinen teltta soveltuu
hyvin myös metsävaelluksille.Kun
se voidaan lastata vielä kolmeen

� Yleensä teltta kannattaa 
ankkuroida suksia ja sauvoja
käyttäen.

� Kuvassa neliskulmaisesta
kankaasta ommeltu para.
Paraan laitetaan lunta, jonka
jälkeen se kaivetaan hankeen 
ja näin teltta on tukevasti 
ankkuroitu. Kevyt ja kätevä
ankkurointiväline, jos teltta 
jätetään pystyyn ja lähdetään
hiihtämään päiväsiltään jonne-
kin. Paran tapaan voi käyttää
mitä tahansa lumella täytettyä
säkkiä, vaikkapa makuupussin
suojapussia.

rosnaan,voidaan haluttaessa sääs-
tää kantamusten painossa.

Tunneliteltta on puolestaan täy-
sin ylivoimainen pitkillä talvivael-
luksilla, etenkin jos käytetään ah-
kiota. Se on helppo pystyttää vii-
massa,antaa hyvät tilat asumiseen
ja varusteiden säilyttämiseen.

Laajennettu etuabsidi lisää pai-
noa,joten jos pääosin vaelletaan ke-
sällä ja telttaa joudutaan kanta-
maan,kannattaa valita pienemmil-
lä absideilla varustettu versio. Jos
telttaa sen sijaan käytetään kesäi-
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Hilleberg 
Keron 4 GT

Hinta: 969 €
Paino: 5,3 kg
Malli: tunneliteltta,laajennettu ab-

sidi
Päällyskangas: Ripstop-nailon 45

denier, 3-kerrossilikonikäsitelty
Sisäkangas: Ripstop-nailon 30 de-

nier
Pohjakangas: Nailon 00 denier, 3-

kerros polyuretaanikäsitelty
Kaaret: DAC 9 mm
Arvio:Työn laatu erinomaista ja va-

litut materiaalit erittäin kestäviä.
Pystytys helppoa kovassakin tuu-
lessa ja kaikki säädöt voi tehdä
rukkaset käsissä.

Talvella on tarkoituksenmu-
kaista luoda lunta päällysteltan
helmaan, ettei lumi pääse pölly-
ämään sisä- ja ulkotelttojen vä-
liin aiheuttamaan kosteutta si-
sälle.Tuuletus toimii hyvin ja telt-
ta pysyy melko kuivana talviva-
elluksella.

Suuri absidi mahdollistaa kaik-
kien yön ja illan aikana tarvitta-
vien tavaroiden säilyttämisen kä-
den ulottuvilla. Pienempi absidi
soveltuu hyvin suojassa keittä-
miseen.

Eniten häiritsivät sisäteltan löy-
syys, kuivausnarujen puute sekä
pienet taskut.Mikään ei estäisi te-
kemästä lisää taskutilaa nykyis-
ten jatkeeksi. Kuivausnaruja on
helppo lisätä itse, mutta sen voi-
si tehdä tehtaallakin valmiiksi.
Maakiilat ovat jämäkät ja veto-
ketjut toimivat hyvin jäätyneinä-
kin.

Uudessa mallissa oviaukko on

Vaellustelttavertailu

Ominaisuus Fjällräven Hilleberg Wechsel 
Akka Keron 4 GT Summit

Sisätilat 8 9 7
Absidit 9 9 7
Pystytettävyys 9 9 7
Tuulenkesto 9 9 9
Talvisoveltuvuus 8 9 7
Kuljetettavuus 8 8 9
Kestävyys 9 9 8
Paino 8 7 8
Hinta 7 6 7
Yhteensä 554 560 506

Pisteytys
� Taulukossa on vertailtu telttojen keskeisimpiä ominaisuuksia sekä niiden
soveltuvuutta talvivaellukselle Kullekin ominaisuudelle on annettu painoarvo,
jolla kertomalla saadaan lopulliset pisteet.

Voit tehdä Erä-lehden verkkosivuilla www.eralehti.fi yksilöllisen KOV-analyy-
sin testissä olleista teltoista muuttamalla kertoimia itsellesi sopivammiksi.

Pisteet on annettu kokonaislukuina siten, että 1 on huonoin ja 10 on paras.
Vertailtavat asiat ovat seuraavat:

Sisätilat 8: testaajien lausuntojen perusteella
Absidit 7: tilavuuden mukaan,suuren absidin painonlisäys huomioitu kentässä

teltan paino
Pystytettävyys 8: helppo pystytettävyys myös pimeässä ja myrskyssä on tär-

keä tekijä talvivaelluksella
Tuulenkesto 8: talviteltan pitää kestää kovaa tuulta
Soveltuvuus talvivaellukselle 9: testaajien antama kokonaisarvio, koko tes-

tin pääpaino oli talvivaeltamisessa
Kuljetettavuus 7: kuljettaminen rosnassa, ahkiota tai kanoottia käytettäessä

ominaisuudella ei merkitystä
Kestävyys 8: teltan käyttöikä on vuosia, joten yli vuoden kestäneessäkään

testissä ei saada riittävän tarkasti kestävyyttä selville
Paino 6: kompromissi ahkiota ja rosnaa käyttäneiden testaajien mielipiteistä
Hinta 5: kerroin varsin alhainen, koska kyseessä on vuosia palveleva varuste,

johon kannattaa panostaa

VaellusteltatVaellusteltatsin etupäässä kanoottivaelluksilla,
suuri absidi puoltaa paikkansa.

Vaellettaessa metsämaastossa
kesällä teltalle on olemassa myös
erittäin kilpailukykyinen vaihto-
ehto: laavu, joka painaa vain pie-
nen osan teltan painosta.Varmaan
aika monella retkeilijällä on mo-
lemmat majoitteet.

Hyvä teltta valitettavasti mak-
saa.Toisaalta minulla on silloin täl-
löin käytössä 20 vuotta sitten os-
tamani teltta,josta aikoinaan mak-
soin itseni kipeäksi. Siitä on uusit-
tu kaaret ja ommeltu pari paikkaa,
mutta käyttövuosia on tullut run-
saasti. Yksinkertainen jakolasku
vuosien lukumäärällä osoittaa te-
kemäni kaupan hyväksi.

Tuttavapiirissäni pari porukkaa
ovat perustaneet ”telttaosakeyh-
tiön”.Teltta on ostettu kimpassa ja
sitä käytetään joko yhdessä sa-
malla vaelluksella tai sitten erik-
seen. Homma näyttää toimivan ja
on harkitsemisen arvoinen, jos
kustannuksia halutaan jakaa ja
päästä silti nauttimaan hyvän tel-
tan ominaisuuksista.

muutettu U-muotoiseksi, sekä
ovi että hyttysverkko voidaan ir-
rottaa ja kaaret ovat millin van-
hoja paksummat.

Kiitämme:
+ materiaaleja ja työn laatua
+ sisätiloja
+ absideja
Moitimme:
– pieniä taskuja

Erän suositus: Hilleberg Keron GT
4 on huipputeltta, joka on par-
haimmillaan ahkiovaelluksilla se-
kä kanootin kanssa liikuttaessa.
Kesällä neljän hengen sopuisa
porukka mahtuu telttaan hyvin,
jolloin painossa säästää kahteen
pienempään telttaan verrattuna.
Talvella pitkällä reissulla tilaa riit-
tää paremmin vain kolmelle. Ei
vuoristovaelluksille.

Fjällräven 
R/S 4 Akka

Hinta: 549 €
Paino: 4,7 kg
Malli: tunneliteltta,laajennettu ab-

sidi
Päällyskangas: Ripstop-polyeste-

ri 30 denier, 2-kerrossilikonikäsi-
telty

Sisäkangas: Ripstop-polyesteri 30
denier

Pohjakangas: Nailon 70 denier
Kaaret: Yanun Scandium 8,8 mm,

2006 mallissa DS-Outdoor 9,2
mm

Arvio: Työn laatu hyvää ja mate-
riaalit korkealaatuisia. Pystytys
helppoa kovassakin tuulessa ja

Hilleberg Keron 4 GT
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Kysy lähintä 
myyjää

Fjällräven: Fjällräven Oy,
(09) 877 1133

Hilleberg: Greendoor Oy,
(09) 5607 4222

Wechsel: Ibex-Sport Oy,
(09) 3746 1800

kaikki säädöt voi tehdä rukkaset
käsissä.

Talvella on tarkoituksenmu-
kaista luoda lunta päällysteltan
helmaan, ettei lumi pääse pölly-
ämään sisä- ja ulkotelttojen vä-
liin.

Suuri absidi mahdollistaa kaik-
kien yön ja illan aikana tarvitta-
vien tavaroiden säilyttämisen kä-
den ulottuvilla. Pienempi abisidi
soveltuu hyvin suojassa keittä-
miseen.

Mataluudella on tavoiteltu pa-
rempaa tuulensietoa, mutta sa-
malla asumismukavuudesta on
jouduttu tinkimään.Leveä ja ma-

tala teltta kerää räntäsateella
myös lunta, joka painaa telttaa
kasaan.

Tuuletus toimii hyvin. Sisätelt-
ta oli löysä.Taskutiloja on liian vä-
hän. Maakiilat ovat tyylikkäät,
mutta eivät pidä pehmeässä
maassa. Oviaukkojen vetoketjut
voisi suunnitella uudestaan, jot-
ta niillä voisi säädellä paremmin
tuuletusta.

Uudessa mallissa toisen val-
mistajan kaaret.

Kiitämme:
+ materiaaleja ja työn laatua
+ sisätiloja
+ absideja

Moitimme
– mataluutta
– taskutiloja
– oviaukkojen käyttökelpoisuutta

Erän suositus: Fjällräven R/S 4 Ak-
ka on edullinen ja riittävän hyvä
teltta ympärivuotiseen käyttöön
perinteiseen retkeilyyn. Se on
hiukan ahdas neljälle, joten var-
sinkin talvella se on sopivampi
kolmelle.

Wechsel Summit
Hinta: 690 €
Paino: 4,7 kg
Malli: Geodeettinen teltta
Päällyskangas: Ripstop-nailon 40

denier, 2-kerrossilikonikäsitelty
Sisäkangas: Ripstop-nailon 30 de-

nier
Pohjakangas: Nailon 40 denier, 2-

kerros silikonikäsittely, irtopohja
nailon 70 denier

Kaaret: Yanun Scandium 8,8 mm
Arvio: Ompelutyön laatu hyvää ja

materiaalit kestäviä lukuun otta-
matta hyttysverkkoa, joka ha-
pertui testin aikana. Pystytys
myrskyssä vaikeaa ja pystytyk-
sessä normaalioloissakin moni-
mutkaista. Ulkoteltan kiinnittä-
minen kohmeisin sormin oli vai-
keaa.

Erillinen irtopohja eli footprint
meikäläisessä retkeilyssä tarpee-
ton.

Kaarien säilytyspussi on liian
pieni, joten yleensä kaaret kää-
rittiin suoraan telttapakkauksen
sisään.

Suurempaa absidia käytettiin
sisälle ja ulos kulkemiseen,jolloin
tavaroille jäi vain pienempi absi-
di. Tilat olivat niukat varusteille.
Suurempi absidi soveltuu hyvin
suojassa keittämiseen.

Tuuletusta on syytä parantaa,
sillä se sai runsaasti moitteita. Si-
sä- ja ulkoteltan kankaat painui-
vat toisiinsa kiinni, mutta sisä-
teltta on ryhdikäs ja riittävän kor-
kea.

Oven vetoketjut jumittuivat
säännöllisesti suojuskankaaseen.
Uudessa mallissa ei ole enää eril-
listä pohjaa, vaan nykyistä poh-
jakangasta vahvempi kiinteä
pohja.

Kiitämme:
+ tuulensietoa pystytettynä
+ keveyttä
Moitimme:
– pystytyksen monimutkaisuutta
– vetoketjujen jumiutumista
– heikkoa hyttysverkkokangasta

Erän suositus:Wechsel Summit on
hintaansa nähden kohtuullisen
hyvä teltta,kun lastentaudit kor-
jaantuvat.Vain nimellisesti neljän
hengen teltta, sillä asumaan
mahtuu kohtuullisesti vain kol-
me.Parhaimmillaan kesävaelluk-
silla ja vuoristossa.

Fjällräven R/S 4 Akka

Wechsel Summit


