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kuin petaat

E rän makuualustates-
tiin pyydettiin vaati-
ville vaelluksille so-
pivia täysimittaisia 

makuualustoja. 18 alustasta 
kaksi oli ilma/untuvatäytteisiä, 
12 oli itsestään täyttyviä ilma-
alustoja ja neljä solumuovista.

◼  TE K S T I  J A  K U V A T  M A T T I  R E K O L A

Hyvä makuualusta on tärkeä varuste maastossa yöpyvälle. 
Palelemisesta tai alustan kovuudesta johtuva valvominen 
voi kostautua ennenaikaisella väsymyksellä, vaarallisilla 
virhearvioinnilla tai porukan keskinäisellä riitelyllä.

Niin makaat

Laboratoriotestissä oli ver-
rokkeina joitakin vanhoja itses-
tään täyttyviä ja umpisolumuo-
visia alustoja. Mielenkiinnosta 
ja myyttien vahvistamiseksi la-
boratoriossa testattiin myös ha-
vuvuode ja poron talja.

Mikä tärkeintä 
makuualustoissa
Makuualustoja on monenlaisia 
niin muodoiltaan, malleiltaan 
kuin materiaaleiltaan. Jokainen 
vaeltaja joutuu tekemään va-
linnan omien retkeilytapojen-

sa, fyysisten ominaisuuksiensa, 
mieltymystensä sekä kukkaron 
mukaan. Vaatimukset voivat olla 
kovin ristiriitaiset, eikä ihanteel-
lista alustaa ole vielä keksitty.

Jos haluaa nukkumismuka-
vuutta, joutuu kantamaan pai-
navaa patjaa. Jos tavoittelee 
keveyttä, saa melko varmasti 
reumatismin. Talvivaelluksilla 
lumella tai jäällä nukuttaessa 
patjalta vaaditaan hyvää eris-
tyskykyä, kesällä riittää vähem-
pikin.

Yhden hyvän ominaisuu-
den korostaminen ei siis rii-
tä makuualustan paremmuu-
den osoittamiseen. Tällöinhän 
voitaisiin laatia taulukko, joka 

Lämpimänä päivänä voi 
maisemien ihailija jopa nukahtaa 
hyvälle makuualustalle.



▶▶ 

Ilma-alustoissa tärkeimpänä 
pidettiin mukavuutta/lämpi-
myyttä, toiseksi tärkeimpinä 
olivat keveys sekä kestävyys ja 
kolmanneksi käsittelyn helppo-
us. Hinnalla ei ollut merkitystä 
ja siitä voi päätellä, että pitkä-
aikaiseen harrastukseen hanki-
taan hyvä tuote hinnasta välit-
tämättä.

Itsestään täyttyvyyttä ei pi-
detty tärkeänä, joten retkeilijät 
ovat tottuneet vuosien aikana 

puhaltelemaan patjoja täyteen. 
Silloin kun itsestään täyttyvät 
olivat uutuuksia, olivat odotuk-
set tästä ihmeestä suuret. Alus-
taa kritisoitiin heti, jos sitä jou-
tui puhaltelemalla täyttämään.

Solumuovisissa arvostettiin 
myös mukavuus/eristyskyky 
tärkeimmäksi, samaten käytön 
huolettomuutta pidettiin arvos-
sa, mutta kestävyydellä ei ollut 
merkitystä. Tämä johtunee alus-
tojen edullisesta hinnasta.

Mitä testattiin

Alustojen lämpimyyttä tai eris-
tyskykyä on vaikea testata eri 
henkilöillä maastossa. Jopa 
omat kokemukseni yhdestä 
alustasta vaihtelivat samanlai-
sissa olosuhteissa eri aikoina 
palelemisesta miellyttävään.

Koehenkilöt ovat erilaisia, 
heillä on erilaiset makuupussit 
ja he ovat pukeutuneet erilail-
la. Ulkoiset olosuhteet vaihte-
levat, jos testataan yksi alusta 
per yö. Jos testaajat taas parin 
tunnin välein vaihtelisivat alus-
toja, niin sellaisessa hyppimi-
sessä tulee lämmin. Näin ollen 
vain laboratorion vakio-oloissa 
suoritetut testit antavat oikean 
kuvan verrattaessa eri alustojen 
eristävyyttä keskenään.

Käyttötestissä voidaan arvos-
tella alustojen nukkumismuka-
vuus sekä käsittelyn helppous. 
Mukavuutta voidaan testata 
epätasaisella maalla ja varsin-
kin kovalla tasaisella laverilla. 
Alustojen liukkauskin voidaan 
todeta melko helposti.

Käsittelyn helppous arvos-
tellaan itsestään täyttyvyydes-
tä, ilman puhaltamisesta tai 

   ERÄ Vaeltaja 5E/2007    31

Vertailussa 18 makuualustaa vaativille vaelluksille

Testileiri jäälakeudella. Ympärillä kilometreittäin aavaa selkää ja alla 60-80 senttiä jäätä. Näsi-
järven Koljonselällä on syvyyttä yli 50 metriä, joten reimarin luona matalikolla on turvallisempaa.

osoittaa mukavuuden ja läm-
pimyyden kannalta parhaaksi 
Bonnel-patjan. Keveyttä koros-
taen voidaan laatia taulukko, 
joka osoittaa tervapahvin par-
haaksi. Tervapahviakin ovat 
vaeltajat käyttäneet ja kehuneet, 
mutta todennäköisesti sitä on 
käytetty havujen päällä.

Testattaviin makuualustoihin 
tutustuivat kahden tamperelai-
sen retkeilyä harrastavan yh-
distyksen vaeltajat. Kyselyyn 
alustojen tärkeimmistä omi-
naisuuksista vastasi 31 henkeä. 
Ominaisuuksien arvostus oli lä-
hes yksimielistä, joskin retkei-
lyn eri tavat vaikuttivat mieli-
piteisiin.

”Jäätikkövaelluksilla” sopiva alustayhdistelmä (ilmapatja 
ja solumuovi) sekä kunnollinen talvimakuupussi takasivat läm-
pimän olon 18 asteen pakkasessa. Alustan päällä voi nauttia 
aamiaistakin lepoasennossa.



pumppaamisesta, tyhjentämi-
sestä, pakkaamisesta ja muista 
käsittelyyn vaikuttavista asiois-
ta. Eräiden alustojen käsiteltä-
vyys oli aivan uskomattoman 
rankkaa.

Kestävyystestiä ei alle vuo-
den testirupeamassa voida teh-
dä. Perusteellisessa kestävyys-
testissä kaikkia alustoja pitäisi 
tasapuolisesti repiä ja raastaa, 
hyppiä niiden päällä ja laskea 
mäkeä kunnes hajoavat.

Oikeampi tapa olisi kuljettaa 
niitä vuosikausia vaelluksilla. 
Esimerkiksi kirjoittajan ilma-
patja on hankittu 1999 ja se on 
kestänyt kesä- ja talvivaelluk-
silla kovaa käyttöä (50–90 vrk/
vuosi).

Ilmatäytteisten alustojen 
vuodot aiheutuvat pääasiassa 
käyttäjien toiminnasta eikä val-
mistusvirheistä. Tästä aihees-
ta saakin parhaimmat vihjeet 

retkeilyn keskustelupalstoilta 
verkossa, jossa kehut ja haukut 
perustuvat pitkäaikaisiin käyt-
tökokemuksiin. Testivuoden ai-
kana alustoissa ei havaittu mi-
tään vikoja.

Erilaisia ilma-alustoja
Ilmatäytteiset makuualustat oli-
vat alkujaan kantti kertaa kant-
teja, tasapaksuja ja liukkaita. 
Nykyään alustoja on muotoiltu 
kaventamalla niitä ala- ja ylä-
päästä ja pyöristämällä kulmia. 
Näin on saatu muutamia kym-
meniä grammoja kevyempiä.

Keveyttä on saatu myös alus-
tojen täytteisiin sijoitetuilla il-
maonteloilla. Runsaat ilmaonte-
lot heikentävät jäykkyyttä, joten 
itsestään täyttyvyys on huono.

Untuvatäytteinen ilmapatja 
Exped Downmat patja valit-
tiin Vuoden retkituotteeksi Eu-

roopassa (2002/03 European 
Outdoor Award). Se alkaa olla 
jo lähellä ihannetta. Muutama 
sata grammaa painosta ja kym-
menen euroa hinnasta pois se-
kä täydellinen varmuus vuota-
mattomuudesta, niin enempää 
ei voida toivoa.

Niillä, jotka ensimmäistä ker-
taa oikaisivat pitkälleen Exped 
Downmatille, oli naurussa pite-
lemistä. Nukkujan kääntyessä 
löysällä patjalla ilma siirtyy alta 
pois toiselle reunalle ja tämän 
seurauksena voi kierähtää pat-
jalta sivuun.

Tällä patjalla on tärkeää löy-
tää itselle sopiva täyttöaste. 
Kovaksi pumpattuna se ei ole 
mukava, mutta sopivasti löy-
sän patjan päällä on suorastaan 
rentouttavaa loikoilla selällään. 
Se muistuttaa hyvin paljon ve-
sipatjoja ilman edestakaisin vel-
lovaa aallokkoa.

Normaali retkipatjojen 52 cm 
leveys riittää leveäharteiselle-
kin, mutta seitsemän ja yhdek-
sän sentin korkeudet eivät sal-
li kovin levotonta nukkumista. 
Kirjoittajaakin tämä patja val-
votti viikon vaelluksella, kun 
pelkäsin korkealta putoamista.

Thermarest Prolite -alustat 
tulivat markkinoille 2005 ja nii-
tä on eri kokoisia naisille ja mie-
hille. Täytteenä on kimmoisaa 
vaahtomuovia, jonka ansiosta 
alustat ovat pehmeitä.

Alustoja on kevennetty il-
maonteloilla. Esim. naisten 
mallissa (Prolite 4 Womens) on 
”strategiset” mitat otettu huo-
mioon, jolloin onteloja on har-
vemmassa lantion kohdalla. 
Omituista on, että suunnittelija 
on kuvitellut miehet tasapak-
suiksi pölkyiksi ja ilmaontelo-
ja on miesten malleissa tasaisin 
välein.

▶▶ Niin makaat kuin petaat
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Makuualustojen 
   paikkausniksejä
◼ Jos ilmatäytteiseen makuu-
alustaan tulee pienikin reikä, 
alkaa se tyhjentyä nukkujan 
painon alla. Samaten ilma/
untuvatäytteinen alusta litis-
tyy. Tyhjä alusta on muutaman 
millin paksuinen eikä sellaises-
sa ole eristyskykyä.

Itsestään täyttyvissä ilma-
alustoissa vaahtomuovi toimii 
vielä eristyskerroksena vaikka 
alustassa olisikin vuoto. Tosin 

nukkujan pakarat, lantio, har-
tiat ja olkapäät painavat eris-
tyksen litteäksi ja näiltä kohdin 
kylmyys johtuu kehoon. Ensi-
apuna näihin kriittisiin kohtiin 
voi asettaa vaatteita lisäeris-
teeksi.

Oikeilla tarvikkeilla alustan 
paikkaus ei ole ongelma muu-
ten kuin kylmissä oloissa. Lii-
mat kuivuvat lämpötiloista 
sekä ilman kosteudesta riippu-

en 5–15 minuutissa. Homma 
on ohitse puolessa tunnissa ja 
paikka pysyy.

Muutamien alustojen muka-
na seuraa paikkaustarvikkeet 
sekä -ohjeet ja hyvin varuste-
tuista liikkeistä niitä myydään 
erikseenkin, tosin suhteettoman 
kalliilla hinnalla.

Entäpä, jos oikeita paikkaus-
tarvikkeita ei ole muistettu ottaa 
vaelluksella mukaan? Silloin on 
pakko käyttää mielikuvitusta ja 
kokeiltava hätäpaikkaukseen 
kaikkea mahdollista ja mahdo-
tontakin.

Tähän pikatestiin keräsin eri-
laisia korjausvälineitäni, piste-
lin kirvelevin sydämin naska-
lilla reikiä vanhaan Thermarest 
Guide -alustaan ja reikien pääl-
le kokeilin eri paikkaustapoja.

Urheiluteippirulla löytynee 
jokaisen EA-tarvikkeista. Se ei 
pysy kiinni alustan pinnalla, 
koska nykyiset urheiluteipit 
ovat ”hellävaraisia”. Entiset 
itäsaksalaiset teipit pysyivät 
ihossa yhtä sitkeästi kuin Stasi 
niskassa.

Ilmastointiteippi on jokai-
sen vaeltajan yleiskorjausväli-

Ilmatäytteisen makuualustan pienikin vuotokohta 
paljastuu saippuakuplien avulla.

Erilaisia teippejä ja liimoja vaeltajan korjausvälinepussista. Pa-
remman puutteessa kaikkea kannattaa kokeilla hätäpaikkaukseen.



▶▶ 

Thermarestin Trail-sarjan ta-
saleveät alustat ovat Prolite-sar-
jaa hieman jäykempiä ja paina-
vampia, joten ne on tarkoitettu 

enemmänkin leirioloihin.
Haltin alustoissa täyte on 

jäykkää ja siitä syystä alusta 
täyttyy nopeasti ja eristää hy-

vin, mutta toisaalta käsittely 
on erittäin työlästä. Lisäilman 
puhaltaminen pienestä vent-
tiilistä pistää keuhkot lujille ja 
tyhjäksi puristaminen kestää 
kauan. Tyhjäksi rullattaessa on 
otettava polvet avuksi, jotta il-
man saa ulos.

McKinleyt ovat tasaleveitä, 
yksinkertaisia ja edullisia perus-
alustoja, jotka täyttyvät tyydyt-
tävästi. Pieni venttiili on hanka-
la, mutta kiinteät kiristyshihnat 
ovat mukavat ja tarpeelliset.

Artiach Micro-lite on muka-
van leveä ja muumiomaisek-
si muotoiltu ja Trekmat tavan-
omainen tasaleveä. Yllättävästi 
kumpikaan testialusta ei täytty-
nyt itsekseen sisätiloissa, oltu-
aan yli kaksi viikkoa käärössä. 
Kun alustat puhallettiin ker-
ran täyteen, rullattiin tyhjiksi 
ja tunnin päästä taas venttiilit 
avattiin, ne täyttyivät kohtuul-
lisesti.

Jack Wolfskin alusta on pit-
kä, leveä ja tarkoitettu lähinnä 
leirikäyttöön. Se painaa reilus-
ti yli kilon, mutta ei ole kovin 
jäykkä. Sen itsestään täyttymi-
nen ei ollut riittävää.

Lafuma-alustassa on keski-
tytty keveyteen ja pieneen ko-
koon. Se on ohut ja profi ililtaan 
äärimmilleen muotoiltu muu-
miomalli. Täytteessä on myös 
tiheästi ilmaonteloja.

Alustojen alapuolen kitkat 
on testattu laboratoriossa. Kol-
messa alustassa (Halti Antislip 
ja molemmat Thermarest Proli-
tet) on alapinnalla erityiset liu-
kuestopinnoitteet. Kitkatestissä 
näiden paremmuus tuli selke-
ästi esille.

Muut ilma-alustat voivat 
liukua enemmän tai vähem-
män teltan kaltevalla lattialla 
ja liukkaimmat nousevat lop-
puyöstä jo teltan seinää pitkin 
ylös. Yläpinnan kitka makuu-
pussia vasten on yleensä riittä-
vä. Käyttötestissä oli erikoista 
havaita eräiden alustojen ala- 
ja yläpinnan kitkojen ero. Jos 
alustan käänsi nurinpäin, oli 
alapuolen kitka suurempi kuin 
oikein päin ollessa.

Liukumista voi estää käyttä-
mällä mattojen liukuesteverk-
koa. Vielä parempi keino on Li-
quit Sole -liiman käyttäminen. 
Alustan alapintaan lantion ja 
harteiden kohdalle puristetaan 

tuubista reilun paksuisia poi-
kittaisia juovia tai täpliä, joista 
muodostuu kuivuttuaan nah-
keita nystyröitä.

Umpisolumuoviset 
alustat
Ilma-alustojen tultua on umpi-
solumuovisten alustojen kehi-
tys pysähtynyt. Lippulaivaksi 
ennen uppoamistaan taisi jäädä 
monissa testeissä hyvin pärjän-
nyt eristävä ja kestävä Karrimat 
Expedition. Nykyiset solumuo-
vialustat valmistetaan lähinnä 
sivutuotteina rakennus- ym. 
eristeitä tuottavissa fi rmoissa.

Artiach Light-plus on hyvin 
ohut ja kevyt, joten eristävyys-
kin oli testin heikoin. Se sopinee 
vain kesävaelluksille tai talvi-
vaelluksille toiseksi alustaksi. 
Materiaalikin on arkaa kulu-
tukselle, helposti repeytyvää ja 
kimmotonta, sillä alustaan tul-
lut taitos ei oikene enää. Heik-
koliimainen maalarinteippikin 
repi alustan pinnan mukaansa.

Termonovalta testissä oli kol-
me solumuovista alustaa. Niistä 
Sanitized on vasta markkinoil-
le tuleva uutuus. Se on lämpö-
muovattu poikittaisille urille ja 
valmistettu Favosoftista, PE-so-
lumuovista, joka on eräällä lisä-
aineella saatu pehmeämmäksi 
ja kevyemmäksi.

Termonova valmistaa erilai-
sia alustoja asiakkaiden omien 
toiveiden mukaan, mm. Tuntu-
rihaukan Partiokaupoille. Alus-
toihin saadaan lämpömuovauk-
sella logo tai muita kuvioita ja 
ne voidaan myös pinnoittaa 
kankaalla tai PE-fi lmillä. Tyyli-
kästä olisikin nukkua havuvuo-
detta kuvaavalla fi lmillä pinnoi-
tetulla solumuovialustalla.

Solumuovialustat ovat ke-
vyitä ja edullisia (hinnat alka-
vat viidestä eurosta). Jäykem-
mät niistä ovat myös erittäin 
kestäviä.

Rullatavarana solumuovi 
maksaa paksuudesta riippuen 
3–4 euroa neliömetriltä. Monet 
vaeltajat käyttävät talvitelttai-
lussa lattian peittävää ohutta 
solumuovialustaa. Sen päälle 
vielä paksumpi solumuovi- tai 
ilma-alusta, niin eristys on nor-
maalioloissa riittävä.

Äärimmäisiin oloihinkin voi-
daan valmistuttaa solumuovista 
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ne. Mutta tavallinen halpa 
teippi ei tartu kiinni ma-
kuualustaan omalla liimal-
laan, mutta ehkä pikaliiman 
kanssa, jos sellaista on mat-
kassa.

Powertape-teippi (Plas-
tic Padding) pysyy kiinni ja 
tukkii vuodon. Se on ilmas-
tointiteippiä kalliimpaa, 
mutta paljon hyödyllisem-
pää kantaa mukana.

Pikaliima pitää jo muuta-
man sekunnin kuluttua. Lii-
ma yksistään ei täytä reikää 
umpeen, joten sen kanssa on 
käytettävä jotain ilmatiivistä 
paikkaa. Liimasin itse Casco 
Pikaliimalla urheiluteippiä 
kahteen kerrokseen ja paik-
ka pysyi ilmatiiviinä.

Kumiliimaa ja -paikkoja 
on pyöräretkeilijöillä aina 
mukana ja ehkä myös ku-
misaapasvaeltajillakin. Il-
mapatjan tekstiilipinnalla 
paikka pysyi kiinni ja oli 
tiivis, mutta irtosi myöhem-
min kevyesti hieromalla.

Repair extreme -liima 
(Plastic Padding) on ”super-
vahva” yleisliima. Makuu-
alustan reiän päälle levitetty 
ohut kerros kuivuu muuta-
massa tunnissa ja paikkaus 
on tiivis. Paikkalappua voi 

myös käyttää.
Kontakt-liima (Plastic 

Padding) kuivui muutamas-
sa tunnissa ja muodosti rei-
än päälle tiiviin kalvon.

LiquiSole-liima (Casco) 
muodosti jo muutaman 
tunnin kuluttua tiiviin ker-
roksen reiän päälle. Se sopii 
kaikenlaisiin korjauksiin ja 
pienempien reikien pääl-
le ei tarvita edes paikkaa. 
Sillä voi tiivistää kenkien 
vuotokohtia, paikata kumi-
saappaita, telttaa, kalvoasun 
pintareikää ja lukemattomia 
muita pikkuvaurioita. Liqui-
Sole -juovat makuualustan 
alapinnalla hartian ja lantion 
kohdalla estävät tehokkaas-
ti alustan liukumista teltan 
lattialla. Haittana on ilman 
kosteudesta riippuva pitkä 
kuivumisaika 16–48 tuntia.

Parempiakin erikois-
teippejä sekä -liimoja on 
varmasti olemassa, mut-
ta vaeltaja ei rautakauppaa 
mukanaan kuljeta. Liiman 
kanssa toimivan ja ilmatii-
viin paikkalapun keksimi-
nen voi retkillä olla vaikeaa. 
Jos ei muuta keksi niin pe-
rinteisesti paikka on leikat-
tu makuualustan alapäästä 
yläpään reikään. ◻

Testialustojen erilaiset venttiilit. 
Vasemmalta McKinley, Halti, Artiach, Lafuma (Exped ja 
Jack Wolfskin samanlaiset) ja Thermrest.
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erikoisalustoja. Esim. Laskuvar-
jojääkärikillan arktisilla vaelluk-
silla eräillä on ollut paksu ”tela-
ketjualusta””.

Venttiilit
Testipatjoissa oli neljää eri mal-
lista venttiiliä.

Expedissä, Lafumassa ja 
Wolfskinissä on samanlaiset iso-
kokoiset muoviventtiilit ja Ex-
pedin pumppupussi sopii myös 
molempiin muihin. Jack Wolfs-
kin alusta täyttyy yhdellä pus-
sillisella ilmaa.

Pumppupussin liittämises-
sä venttiiliin on omat niksinsä. 
Liitoskappaleita täytyy puris-
taa voimakkaasti yhteen kahden 
käden sormilla kunnes kuuluu 
selvä naksahdus. Vasta silloin 
venttiili pysyy pumppauksen 
aikana kiinni. Kaikilla ihmisillä 
ei vain ole niin paljon sormivoi-
mia, että tämä onnistuisi.

Haltin ja McKinleyn venttii-
leiden rakenne on sama. Mes-
sinkisen rungon päällä on pieni 

kierrettävä muovitulppa. Vent-
tiilin sulkemisessa oli testin ai-
kana ongelmia, kun tulppa me-

ni kierteisiin vinoon ja ilmaa 
suhisi ulos. Huolellisuudella, 
tarkkailulla sekä käytännön 
tuomalla kokemuksella ongel-
ma poistuu.

Artiachin pienissä muovivent-
tiileissä on suojahattu roskia es-
tämässä. Venttiilit ovat kaksi-
osaisia, sisempi on kierrettävä 
ja ulompi vapaasti pyörivä. Hy-
vä oivallus, koska täyden alus-
tan venttiiliä kiinni kierrettäes-
sä tulppana oleva kieli ei pyöri 
mukana.

Thermaresteissä on helppo-
käyttöiset pitkänomaiset muo-
viventtiilit.

Isokokoiseen venttiiliin pu-
haltaminen ja sen sulkeminen 
sujuu pienempää helpommin. 
Samaten alustaa tyhjäksi puris-
tettaessa ilma poistuu ison vent-
tiilin kautta nopeasti.

Venttiilitkin saattavat vuotaa, 
mikä on kyllä harvinaista. Erään 
suuren retkeilyvarusteliikkeen 

Makuualustat 
   rinkkalautoissa
◼ Kymmeniä vuosia sitten opetettiin 
käyttämään laavu- tai rinkkalautan 
rakentamisessa avuksi risuja tai ha-
vuja. Silloin vaeltajat käyttivät ma-
kuualustoina vaahtomuovilevyjä eikä 
voitu kuvitellakaan, että tällaista vettä 
hörppäävää ”pesusientä” käytettäisiin 
avuksi lautassa.

Nykyään tilanne on toinen. Alustat 
ovat vettä imemättömiä, ilmavia, ke-
vyitä ja niiden käyttäminen lautassa 
lisää kantavuutta ja tukevuutta.

Eri asia on sitten, kannattaako laut-
taa tehdä. Reittinsä järkevästi suunnit-

telemalla löytää muutaman kilometrin kä-
velyn jälkeen kahlauspaikat.

Toisaalta sellaiset vaeltajat eivät turhia 
kävele, jotka muutamassa minuutissa osaa-
vat valmistaa rinkkalautan. Erävaelluksen 
SM-kilpailuissa tilapäislauttojen valmistus-
nopeus on huipussaan ja kokeneimmat par-
tiot repäisevät lautan valmiiksi alta viiden 
minuutin.

Lautta rakennetaan kahdesta pienestä 
repusta, makuualustoista, muovisäkeistä, 
teleskooppisista vaellussauvoista ja kevyes-
tä laavuvaatteesta. Partion toinen jäsen uh-
rataan köliksi. Hän asettuu lautan pohjalle 

makuulle ja toinen asettuu hänen päälleen 
istuvaan asentoon. Molemmat sitten me-
lovat käsin pienillä ranneliikkeillä ja kieli 
keskellä suuta.

Normaalilla tunturivaelluksella ei ole 
niin kiirettä, vaan lautta voidaan rakentaa 
huolellisesti tukevaksi ja testata ennen var-
sinaista ylitystä.

Makuualustojen vertailutilaisuudessa 
Taivalpirtillä Erävaelluksen moninkertai-
set Suomen mestarit Matti Alonen ja Pertti 
Hartman esittivät, miten tukeva laavulaut-
ta rakennetaan rinkoista sekä makuualus-
toista.

Rakentamisessa tarvitaan kolme noin 
1,5-metristä riukua. Yhden maahan ase-

▶▶ Niin makaat kuin petaat

Lautan runko on koottu ja seuraava 
vaihe on laavukankaan kääriminen.

Laavukankaan reunoilla ja alla olevat 
riu’ut sidotaan päistään kiinni. Keskelle 
jätetään istuma-aukko.

Varovaisen vesillelaskun jälkeen voi-
daan todeta, että lautta kelluu. Taskusta 
purkautuvan pakettinarun toinen pää on 
vaelluskumppanin kädessä.

Mitä monimutkaisempi ja teknisempi varuste, sitä epävarmem-
paa sen käyttö on kovissa olosuhteissa. Testin jälkeen omasta 
uudesta  Exped Downmat alustasta särkyi venttiili. Alusta sekä  
pumppupussi eivät pysyneet kiinni täytön aikana, joten venttiilit 
tuli liitettyä yhteen kunnolla voimaa käyttäen. Irrotuksessa 
alustan venttiilin hattu jäi käsiin. Tämän venttiilin pystyi sulke-
maan täysin, mutta täyttäminen ei siitä onnistu. Onneksi 
Expedissä on kaksi venttiiliä.
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myyjä kertoi, että useimmat 
vuodot johtuvat venttiilien sär-
kymisestä, kun niitä väännel-
lään liian tiukkaan kiinni.

Ilma-alustojen 
täyttäminen
Kaikkien ilmatäytteisten alusto-
jen kohdalla pätee sama sääntö. 
Kun maltat rauhassa odottaa, 
pääset vähemmällä työllä.

Jäykemmät (= painavat) it-
sestään täyttyvät alustat ovat 
täynnä muutamassa minuutis-
sa, mutta joustavampien (= ke-
vyet, ontelorakenteiset) täytty-
minen kestää kauemmin.

Yksikään ei tule itsekseen 
tarpeeksi kovaksi. Tämä on to-
siasia, johon on sopeuduttava. 
Alustoihin joutuu vielä puhal-
tamaan ilmaa 3–7 kertaa, jotta 
saavutetaan haluttu täyttöaste. 
Oikeaan täyttöasteeseen eli ko-
vuuteen vaikuttaa ihmisten eri-

laisuus (huono selkä, ulkonevat 
lantioluut, nukkumisasento) ja 
se on jokaisen itse etsittävä.

Alustojen vaahtomuovitäyt-
teen rakenne ja muotoilu vai-
kuttavat toimivuuteen. Jäykkä 
ja painava Halti Basecamp täyt-
tyi ”viheltäen” eli imaisi ilmat 
sisäänsä viidessä minuutissa 
ja oli kevyelle ihmiselle sopi-
van kova. Ohut ja kevyt Lafu-
ma Trekking täyttyi heikosti ja 
jäi ohueksi (alle 1 cm). Siihen oli 
puhallettava lisäilmaa 4–5 ker-
taa, että saavutettiin täysi 2,5 cm 
paksuus ja sopiva kovuus.

Myös lämpötila vaikuttaa 
täyttymiseen, sillä kylmässä 
materiaalit ovat jäykempiä, ei-
vätkä palaudu yhtä nopeasti 
kuin lämpimässä.

Ilma-alustat puhalletaan kaik-
ki samalla tekniikalla. Venttiili 
auki, ilmaa keuhkoihin, puhal-
lus, kieli tulpaksi, ilmaa keuh-
koihin nenän kautta, puhallus, 

kieli tulpaksi jne. Lopuksi yritetään pi-
tää kieli tulppana, kun venttiiliä kier-
retään kiinni.

Jokailtainen puhallusjumppa tekee 
vaeltajan keuhkoille hyvää ja menee 
huomaamatta. Mutta jos joutuu puhal-
tamaan 12 alustaa peräkkäin, alkaa ar-
vostamaan tässäkin vähäpätöisessä asi-
assa käytön helppoutta.

Expedinkin täyttöä nopeuttaa, kun 
se pakkauksesta ottamisen jälkeen le-
vitetään, venttiilit avataan, ravistellaan 
ja annetaan jonkin aikaa itsekseen pa-
lautua. Tällöin 6–10 pumppauskertaa 
riittää täyttöasteen saavuttamiseen.

Ja huomio! Exped-patjoihin ei saa 
puhaltaa, sillä patjan sisälle menevä 
kosteus kastelee untuvat ja talvella 
kosteus myös jäätyy.

Käytännössä pumppaus tapahtuu 
seuraavasti. Alustan toinen venttiili on 
kiinni ja toinen auki. Avonaiseen vent-
tiiliin liitetään pumppupussi. Pussin 
avoin pää painetaan yhteen ja sitä rul-
lataan muutamia kierroksia venttiiliä 
kohti. Pussi pullistuu ilmasta ja edel-
leen rullaamalla ilma pakotetaan vent-
tiilin kautta patjaan. Prosessia voidaan 

nopeuttaa painamalla toisella kädellä 
pussia litteäksi. Sitten pussi rullataan 
auki ja ravistellaan kädellä sisäpuolelta, 
jolloin se täyttyy ilmalla.

Näitä vaiheita toistetaan kunnes alusta 
on sopivasti täyttynyt. Venttiili kierre-
tään kiinni naksaukseen asti ja pump-
pupussi irrotetaan.

Kesällä kovassa sateessa ja talvella 
kovassa tuulessa alustat täytetään mie-
luummin teltan sisällä. Itsestään täytty-
vät voidaan kyllä puhaltaa täyteen, vaik-
ka niiden päällä loikoillaankin. Sen sijaan 
Expedin pumppaaminen on ahtaassa tel-
tassa vaikeaa, sillä pumppupussi vaatii 
lisätilaa yli puoli metriä. Kahden hengen 
taistelu patjojen kanssa ahtaassa teltassa 
ei toistu kovin monta kertaa.

Vaativissa oloissa onkin kätevämpää 
heittää teltan sisälle ohut solumuovi ko-
ko lattiaksi ja toinen makuualustaksi, jol-
loin koti on valmis.

Pakkauspussit
Kaikkien testialustojen pakkauspussit 
eivät suojaa rinkan ulkopuolella kulje-
tettavaa makuualustaa vaurioilta. Jäy-

tetun riu’un päälle levitetään vedenpitävä 
laavuvaate. Riuku jää siten keskikohdalle 
köliksi. Täyteen puhalletut makuualustat 
asetetaan kankaan keskelle riukuun nähden 
poikittain ja sitten rinkat tämän kuvitellun 
veneen keulaan ja perään myös poikittain. 
Rinkkojen väliin jätetään melojalle istuma-
aukko.

Rinkat voidaan pakata vedenpitävään 
kanoottisäkkiin tai jätesäkkiin, jolloin nii-
hin tulee kantavuutta enemmän. Rinkkojen 
pituus määrittää lautan leveyden, joten ne 
kannattaa pakata teltta- ja makuupussikää-
röillä mahdollisimman pitkiksi.

Laavukankaan reunoihin asetetaan kaksi 
riukua ja niillä rullataan kangas rinkkojen 
päälle. Makuualustoista muodostuvat täl-
löin tukevat laidat. Kaikkien kolmen riu’un 
päät sidotaan yhteen ja lautta on valmis.

Vesillelasku suoritetaan riu’uista kanta-
malla ja meloja asettuu lauttaan varovasti ja 
rantapuista tukea ottaen. Melominen tapah-
tuu yhdellä pitkällä riu’ulla kajakkityyliin 
tai kahdella lyhyellä kepillä räpiköiden.

Tällaisella lautalla voidaan tehdä lyhyitä 
ylityksiä virtaamattomissa tai hyvin heik-
kovirtaisissa vesistöissä. Vaikka laavuvaa-
te olisikin ”vedenpitävää” materiaalia, niin 
pohjalle aina tulee jonkin verran vuotovet-
tä.

Mutta suuremmissakaan vuodoissa ei ole 
hätäpäivää, sillä rinkat ja makuualustat es-
tävät uppoamisen. ◻

Näinkin voi käydä. Makuualusta muuttuu ilmapalloksi. 
Pintakankaat irtoavat sisustan vaahtomuovista ja paikalle 
muodostuu laajeneva kupla. Alusta on käyttökelvoton.
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kimpien alustojen pussit ovat 
myös raivostuttavan tiukkoja. 
Kompressiohihnat on keksitty 
jo viime vuosituhannella, mik-
sei niitä käytetä? Jo McKinleyn 
kiinteät hihnat helpottivat pak-
kaamista suuresti.

Aktiivisesti retkeilevän kan-
nattaa itse valmistaa retkeilyä 
helpottavia apuvarusteita. It-
se olen ommellut ilma-alustal-
leni tukevan ja vedenpitävän 
suojapussin vanhoista perho-
kalastajien kahluuhousuista. 
Ilma-alustan alla käytän aina 
paljaalla maalla sekä lavereilla 
maavarakangasta.

Makuualustojen 
käyttö

Ilmatäytteisten alustojen huo-
lellinen käyttö takaa niille pit-
kän kestoiän. Hinnatkin ovat jo 
sitä luokkaa, että luulisi käyttä-
jien vähän katsovan, miten pe-
tinsä petaavat.

Kesäoloissa alustaa ei saisi 
laittaa suoraan maahan, jossa 
risut ja terävät kivenmurut saat-
tavat hieroa siihen reiän. Eikä 
edes autiotuvan laverille, josta 
muutenkin tulee tikkuja taka-
puoleen.

Toinen yleinen piittaamatto-

muus on alustan kuljettaminen 
rinkan ulkopuolella ilman suo-
jaa. Kaiken huippu on internetis-
tä löytynyt maininta, jossa eräs 
valitti, kuinka kissojen ja koirien 
kynnet puhkovat alustan.

Retken jälkeen alusta pyy-
hitään laimealla saippualiu-
oksella. Samalla voi tarkkailla 
mahdollisia vuotokohtien il-
makuplia ja tehdä paikkaukset. 
Alustat säilytetään varastos-
sa venttiilit avoimina löysässä 
käärössä.

Solumuovialustojen käyttö on 
huolettomampaa, mutta eivät 
nekään kestä mitä vaan. Suu-

rikokoisina ne pakataan rinkan 
ulkopuolelle yleensä poikittain 
yläosaan, jossa ne ovat alttiina 
kaikille vaurioille. Tiheä tun-
turikoivikko tai kelon oksa voi 
repäistä alustaan ison palkeen-
kielen. Halvat ja heikot alustat 
ovat varsinkin vaelluskilpailu-
jen jälkeen olleet riekaleisia.

Säilytyspaikka kotioloissa 
on syytä valita tarkoin. Vanha 
umpisolumuovinen Karrimat 
Expedition alustani kärsi kovia 
ulkovarastossa. Myyrät järsivät 
vaaleanvihreän alapuolen reu-
nan, mutta tummanvihreä ylä-
puoli oli koskematon.

Exped Downmat 9

Hinta: 179 €  Paino: 1 086 g
Mitat: 178 x 52 x 9 cm
Pakkauskoko: 16 x 30 cm (12,1 l) 
Ominaisuudet: Pumpattava ilmapat-
ja, täytteenä 250 g untuvaa. Tasaleveä 
malli, pitkittäiset ilmalokerot, kaksi isoa 
venttiiliä. Täytetään pakkauspussilla 
pumppaamalla.
Tarvikkeet: Pakkaus/pumppupussi, paik-
kaustarvikkeet.
Kiitämme:
+ erittäin hyvää eristyskykyä
+ hyvää nukkumismukavuutta
+ helppoa käsiteltävyyttä
Moitimme:
– arkuutta vaurioille
– hyödyttömyyttä vuotavana
– kovaa hintaa

Erän suositus: Exped Downmat 9 on 
hyvä alusta vaativien olojen retkeilyyn 
(vuotovarauksin).

★ ★ ★ ★ ★  TESTIVOITTAJA

Exped Downmat 7

Hinta: 155 €  Paino: 976 g
Mitat: 178 x 52 x 7 cm
Pakkauskoko: 15 x 30 cm (10,6 l)
Ominaisuudet: Pumpattava ilmapat-
ja, täytteenä 170 g untuvaa. Tasaleveä 
malli, pitkittäiset ilmalokerot, kaksi isoa 
venttiiliä. Täytetään pakkauspussilla 
pumppaamalla.
Tarvikkeet: Pakkaus/pumppupussi, paik-
kaustarvikkeet.
Kiitämme:
+ melko hyvää eristyskykyä
+ hyvää nukkumismukavuutta
+ helppoa käsiteltävyyttä
Moitimme:
– arkuutta vaurioille
– hyödyttömyyttä vuotavana
– kovaa hintaa

Erän suositus: Exped Downmat 7 on hy-
vä alusta kaikenlaiseen retkeilyyn (vuo-
tovarauksin).

★ ★ ★ ★ 

Thermarest Prolite 4

Hinta: 134,90 €  Paino: 741 g
Mitat: 183 x 51 x 3,5 cm
Pakkauskoko: 16 x 30 cm (12,1 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä il-
mapatja, jossa ilmaonteloja. Alapäähän 
hieman kapeneva, pyöristetyt kulmat. 
Keskikokoinen venttiili. Alapinnalla liu-
kuesteet.
Tarvikkeet: Pakkauspussi.
Kiitämme:
+ melko hyvää eristyskykyä (arvioitu)
+ hyvää nukkumismukavuutta
+ helppoa käsiteltävyyttä
+ liukumattomuutta
+ keveyttä
Moitimme:
– kovaa hintaa
– heikkoa täyttymistä

Erän suositus: Thermarest Prolite 4 on 
mukava ja kevyt alusta kolmen vuoden-
ajan vaelluksille.

★ ★ ★ ★ 

Exped Downmat 7 ja pakkaus/pumppupussi. Downmat 9 on 
samanlainen, mutta paksumpi.

 Thermarest Prolite 4 (alla) ja Thermarest Women’s Prolite 4.
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Loppuarvostelu
Ilmatäytteiset ja umpisolu-
muoviset alustat ovat ominai-
suuksiltaan täysin erilaisia, jo-
ten niitä on loppuarvostelussa 
tarkasteltava erikseen omissa 
ryhmissään. Ilma-alustat ovat 
3–8 kertaa paksumpia kuin yk-
sittäinen solumuovialusta, joten 
eristävyydessä on eroa. Mutta 
jos otetaan saman paksuinen 

pino solumuovialustoja, niin 
silloin niiden eristävyys olisi 
omaa luokkaansa, kuten myös 
käärön paksuus.

Alustat on mitattu ja punnit-
tu laboratoriotestin yhteydes-
sä ja ne saattavat poiketa maa-
hantuojien sekä jälleenmyyjien 
ilmoittamista arvoista. Leveys 
on mitattu muotoilluissa mal-
leissa leveimmältä kohdalta ja 

paino punnittu pakkauspussin 
kanssa.

Pakkauskoko on mitattu pa-
kattuna pussiinsa tai pussitto-
mien kohdalla tyhjäksi puris-
tetussa käärössä. Mitoista voi 
päätellä, millä tavalla alusta 
pakataan. Yli 50 cm leveät pa-
kataan taittamatta ja 27–33 cm 
leveät taitettuna puoliksi. Expe-
din 7 sentin alusta voidaan tait-
taa jopa kolmeen osaan.

Loppuarvostelussa on maa-
hantuojien ilmoittamat hinnat. 
Ilmatäytteisten alustojen hin-
tahaitari on laaja, 49,90–179 €. 
Tarjouksista ja tuttavan tuttavil-

ta kyselemällä löytyy myymä-
löitä, joista alustoja saa hyvin 
edullisesti.

Alustakohtaisissa arvosteluis-
sa kiitämme parhaita ominai-
suuksia ja moitimme huonoik-
si osoittautuneita. Käsiteltävyys 
tarkoittaa sitä, kuinka helppoa 
on täyttäminen ja tyhjentämi-
nen. Nukkumismukavuus on 
arvosteltu eristävyyden sekä 
pehmeyden mukaan.

Käyttäjätestissä on punnit-
tu eri alustojen soveltuvuut-
ta vaellukselle, jossa yövytään 
teltassa ja kannetaan varusteet 
rinkassa. Toisaalla on laborato-

Thermarest Women’s Prolite 4

Hinta: 134,90 €  Paino: 717 g
Mitat: 168 x 51 x 3,8 cm
Pakkauskoko: 16 x 28 cm (11,3 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä il-
mapatja, jossa ilmaonteloja. Alapäähän 
hieman kapeneva, pyöristetyt kulmat. 
Keskikokoinen venttiili. Alapinnalla liu-
kuesteet.
Tarvikkeet: Pakkauspussi.
Kiitämme:
+ melko hyvää eristyskykyä (arvioitu)
+ hyvää nukkumismukavuutta
+ helppoa käsiteltävyyttä
+ liukumattomuutta
+ keveyttä
Moitimme:
– kovaa hintaa
– heikkoa täyttymistä

Erän suositus: Thermarest Women’s Pro-
lite 4 on mukava ja kevyt alusta kolmen 
vuodenajan vaelluksille naisille ja nuorille.

★ ★ ★ ★ 

Thermarest Trail comfort

Hinta: 99,80 €   Paino: 1 051 g
Mitat: 183 x 51 x 4 cm
Pakkauskoko: 15 x 52 cm (18,4 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä ilma-
patja, jossa ilmaonteloja. Tasaleveä malli. 
Keskikokoinen venttiili.
Tarvikkeet: ei ole
Kiitämme:
+ paksuutta ja pehmeyttä
+ keskivertoa eristyskykyä
+ melko nopeaa täyttymistä
+ hyvää nukkumismukavuutta
+ helppoa käsiteltävyyttä
Moitimme:
– alapuolen liukkautta

Erän suositus: Thermarest Trail com-
fort on hyvä kolmen vuodenajan alusta. 
Hangelle tarvitaan lisäksi ohuempi solu-
muovialusta.

★ ★ ★ ★ 

Thermarest Women’s Trail Lite 

Hinta: 67,90 €   Paino: 871 g
Mitat: 183 x 51 x 3 cm
Pakkauskoko: 14 x 52 cm (16 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä ilma-
patja, jossa ilmaonteloja. Tasaleveä malli. 
Keskikokoinen venttiili.
Tarvikkeet: ei ole
Kiitämme:
+ pehmeyttä
+ keskivertoa eristyskykyä
+ melko nopeaa täyttymistä
+ hyvää nukkumismukavuutta
+ helppoa käsiteltävyyttä
Moitimme:
– alapuolen liukkautta

Erän suositus: Thermarest Women’s Trail 
Lite on hyvä kolmen vuodenajan alusta 
naisille ja myös nuorille. Hangelle tarvi-
taan lisäksi ohuempi solumuovialusta.

★ ★ ★ ★ 

Thermarest Trail Comfort (alla) ja Thermarest Women’s Trail lite.Testialustat pakkauskoossa. Eturivissä vasemmalta: 
Thermarest Women’s Prolite 4, Halti Antislip, Lafuma Trekking, 
Artiach Micro-lite. Keskirivissä: Artiach Trekmat, Thermarest 
Prolite 4, Exped Downmat 7, Exped Downmat 9, McKinley Pack 
light, Termonova duo sinimusta, Artiach Light-plus. 
Takarivissä: Halti Basecamp, Thermarest Trail Comfort, 
Thermarest Women’s Trail lite, Jack Wolfskin Wolfmat, McKinley 
Camper, Tunturihaukka, Favosoft Sanitized.
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Halti Basecamp

Hinta: 69,90 €   Paino: 1 389 g
Mitat: 180 x 51 x 3,5 cm
Pakkauskoko: 17 x 52 cm (23,6 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä ilma-
patja. Tasaleveä malli, yläosassa pul-
leampi tyyny. Messinkirunkoinen pieni 
venttiili.
Tarvikkeet: Pakkauspussi.
Kiitämme:
+ hyvää eristyskykyä
+ erittäin nopeaa täyttymistä
+ hyvää nukkumismukavuutta
Moitimme:
– painoa
– erittäin raskasta käsiteltävyyttä

Erän suositus: Halti Basecamp on hyvä 
makuualusta leirioloihin eli retkelle, jossa 
pääpaino on leirissä olossa ja mukavuu-
dessa, jota tällä saa pienellä hinnalla.

★ ★ ★

Ilm
at

äy
tt

ei
se

t 
m

ak
uu

al
us

ta
t

▶▶ Niin makaat kuin petaat

Jack Wolfskin Wolfmat long

Hinta: 84,95 €   Paino: 1 151 g
Mitat: 195 x 62 x 3 cm
Pakkauskoko: 15 x 62 cm (21,9 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä il-
mapatja. Tasaleveä malli. Isokokoinen 
venttiili.
Tarvikkeet: Pakkauspussi.
Kiitämme:
+ nopeaa täyttymistä
+ hyvää eristyskykyä
+ kohtuullista nukkumismukavuutta
Moitimme:
– painoa
– keskiraskasta käsiteltävyyttä

Erän suositus: Jack Wolfskin Wolfmat 
long on painava ja isokokoinen alusta, 
joka sopii parhaiten leirioloihin.

★ ★ ★

Halti Antislip

Hinta: 79,90 €   Paino: 853 g
Mitat: 181 x 51 x 2,5 cm
Pakkauskoko: 19 x 28 cm (15,9 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä ilma-
patja. Ylä- ja alapäästä kavennettu. Mes-
sinkirunkoinen pieni venttiili. Alapinnalla 
liukuesteet.
Tarvikkeet: Pakkauspussi.
Kiitämme:
+ liukumattomuutta
+ nopeaa täyttyvyyttä
+ hyvää nukkumismukavuutta
Moitimme:
– raskasta käsiteltävyyttä
– pientä venttiiliä

Erän suositus: Halti Antislip on kokoonsa 
nähden painava alusta ja sopii parhaiten 
lyhyille vaelluksille.

★ ★ ★

Halti Basecamp (alla) ja Halti Antislip. Jack Wolfskin Wolfmat long (alla) ja Lafuma Trekking.

riotestin tulokset ja sen mukaan 
saatu paremmuusjärjestys.

Talvinen vaellus telttayöpy-
misineen vaatii useimmiten 
kahden alustan yhdistelmää ja 
ahkiota kuljettamiseen.

Tähdet on annettu molempien 
testien perusteella. Testivoitta-
jasta ei ollut epäselvyyttä, mutta 
hyvä ostos -mainintaa voidaan 
perustella monella tavalla. Tässä 
testissä painotettiin hinta/omi-
naisuus-suhdetta.

Vaikka molemmat testit nos-
tivat eräät alustat muita parem-
miksi, niin kaikki muutkin testa-
tut ovat erittäin käyttökelpoisia. 
Erot ovat loppujen lopuksi hy-
vin pienet.

Retkeilyn erilaiset tavat (vael-
lus kesällä tai talvella, melonta, 
pyöräily, leirielämä) vaikuttavat 
valintaan. Vaikka lämpimyys ja 
mukavuus yleensä arvostetaan 

korkealle, niin monet kuitenkin 
valitsevat helppokäyttöisen se-
kä luotettavan ja halvan alus-
tan.

Ensi kertaa retkelle lähtevät 

tuskin hankkivat 100 euroa mak-
savaa ilmatäytteistä makuualus-
taa. Rahaa satsataan vasta sitten, 
kun retkeilystä tulee aktiivinen 
harrastus. Vaativilla arktisilla 
vaelluksilla ei oteta turhia riske-
jä, joten vuotoherkkiä ilmatäyt-
teisiä alustoja ei juuri kelpuuteta 
mukaan.

Arvosteluissa Erän suositus tar-
koittaa millaisiin oloihin voimme 
kyseistä alustaa suositella. Kevy-
emmät alustat sopivat rinkkasel-
käiselle vaeltajalle. Painavampia 
ja myös isokokoisempia alustoja 
ei pitkillä vaelluksilla viitsi kan-
taa, joten ne sopivatkin enem-
mänkin leirioloihin painottuville 
retkille. ◻

Kysy lähintä  myyjää

Artiach: Greendoor Oy, (09) 560 7420
Exped: Viave Oy, 010 617 7600
Favosoft Sanitized: Fagerdala Termonova Oy, (09) 295 9020
Halti: Halti Oy, (09) 852 081
Jack Wolfskin: Bonge Oy, (09) 701 4075
Lafuma: Vandernet Oy, 020 741 8330
McKinley: Keswell Oy, 010 534 0919
Termonova: Fagerdala Termonova Oy, (09) 295 9020
Thermarest: Viave Oy, 010 617 7600
Tunturihaukka: Fagerdala Termonova Oy, (09) 295 9020
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Artiach Trekmat

Hinta: 84 €   Paino: 998 g
Mitat: 185 x 52 x 3 cm
Pakkauskoko: 13 x 53 cm (14,1 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä ilma-
patja. Tasaleveä malli. Pieni venttiili suo-
jahatulla.
Tarvikkeet: Pakkauspussi.
Kiitämme:
+ melko hyvää eristyskykyä
+ kohtuullista nukkumismukavuutta
Moitimme:
– heikkoa täyttyvyyttä
– liukkautta
– melko raskasta käsiteltävyyttä

Erän suositus: Artiach Trekmat on edul-
linen alusta kolmen vuodenajan retkei-
lyyn.

★ ★ ★

Artiach Microlite

Hinta: 122 €   Paino: 838 g
Mitat: 187 x 60 x 3 cm
Pakkauskoko: 15 x 33 cm (11,7 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä il-
mapatja, jossa poikittaisia ilmakanavia. 
Alapäähän kapeneva, pyöristetyt kulmat. 
Pieni suojahatullinen venttiili.
Tarvikkeet: Kumilenkit ympärille.
Kiitämme:
+ mukavaa leveyttä
+ helppoa käsiteltävyyttä
+ keveyttä kokoonsa verrattuna
Moitimme:
– heikkoa eristyskykyä
– heikkoa täyttymistä
– huonoa nukkumismukavuutta

Erän suositus: Artiach Microlite on sopi-
va alusta kolmen vuodenajan retkeilyyn 
isolle henkilölle.

★ ★

McKinley Camper 180 air

Hinta: 49,90 €   Paino: 1 265 g
Mitat: 183 x 51 x 2,5 cm
Pakkauskoko: 14 x 53 cm (16,3 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä ilma-
patja. Tasaleveä malli. Messinkirunkoi-
nen pieni venttiili.
Tarvikkeet: Paikkaustarvikkeet
Kiitämme:
+ kiinteitä kiristyshihnoja
+ edullisuutta
+ kohtuullista nukkumismukavuutta
Moitimme:
– heikkoa eristyskykyä
– painoa
– melko raskasta käsiteltävyyttä

Erän suositus: McKinley Camper 180 air 
on edullinen alusta kolmen vuodenajan 
retkeilyyn. Hangelle tarvitaan lisäksi pak-
sumpi solumuovialusta.

★ ★

McKinley Pack light 180 air

Hinta: 79,90 €   Paino: 718 g
Mitat: 183 x 51 x 2,5 cm
Pakkauskoko: 15 x 28 cm (9,9 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä ilma-
patja, jossa ilmaonteloja. Tasaleveä malli. 
Messinkirunkoinen pieni venttiili.
Tarvikkeet: Pakkauspussi, paikkaustar-
vikkeet.
Kiitämme:
+ kiinteitä kiristyshihnoja
+ keveyttä
+ helppoa käsiteltävyyttä
Moitimme:
– heikkoa eristyskykyä
– pientä venttiiliä
– heikkoa täyttyvyyttä

Lafuma Trekking

Hinta: 69 €   Paino: 691 g
Mitat: 183 x 51 x 2,5 cm
Pakkauskoko: 15 x 27 cm (9,5 l)
Ominaisuudet: Itsestään täyttyvä ilma-
patja, jossa ilmaonteloja. Alapäähän ka-
peneva. Isokokoinen venttiili.

– huonoa nukkumismukavuutta

Erän suositus: McKinley Pack light 180 
air on kevyt ja yksinkertainen alusta kol-
men vuodenajan vaelluksille. Hangelle 
tarvitaan lisäksi paksumpi solumuovi-
alusta.

★ ★

Tarvikkeet: Pakkauspussi, paikkaustar-
vikkeet.
Kiitämme:
+ keveyttä
+ pientä pakkauskokoa
+ helppoa käsiteltävyyttä
Moitimme:
– heikkoa eristyskykyä
– heikkoa täyttyvyyttä
– huonoa nukkumismukavuutta

Erän suositus: Lafuma Trekking sopii 
vaelluksille, joilla varusteiden painoa pyri-
tään minimoimaan. Talvella toiseksi alus-
taksi tarvitaan paksumpi solumuovi.

★

Artiach Trekmat (alla) ja Artiach Microlite. McKinley Camper 180 air (alla) ja McKinley Pack Light.
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Favosoft Sanitized

Hinta: n. 30 €   Paino: 625 g
Mitat: 186 x 60 x 1 cm
Pakkauskoko: 18 x 60 cm (30,5 l)
Ominaisuudet: Tasaleveä. Lämpömuo-
vattu poikittaisilla urilla.
Tarvikkeet: Kuminauhat pakkaamiseen.
Kiitämme:
+ pehmeyttä
+ liukumattomuutta
+ huoletonta käyttöä
+ kohtuullista nukkumismukavuutta
Moitimme:
– isoa pakkauskokoa
– painoa
– vain kohtuullista eristyskykyä

Erän suositus: Favosoft Sanitized sopii ke-
sävaelluksille, kun mukavuus on tärkeää. 
Talvella erittäin hyvä toiseksi alustaksi.

★ ★ ★ 
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▶▶ Niin makaat kuin petaat

Termonova duo sini/musta

Hinta: 12–15 €   Paino: 381 g
Mitat: 178 x 51 x 1 cm
Pakkauskoko: 17 x 51 cm (23,1 l)
Ominaisuudet: Tasaleveä ja sileä. Kaksi-
värinen.
Tarvikkeet: Kuminauhat pakkaamiseen.
Kiitämme:
+ kestävää rakennetta
+ liukumattomuutta
+ huoletonta käyttöä
+ edullista hintaa
Moitimme:
– riittämätöntä eristyskykyä talvella (yk-
sistään)

Erän suositus: Termonova duo on kevyt 
ja kestävä alusta kesävaelluksille. Talvella 
kaksinkertaisena riittävän eristävä.

★ ★ 

Tunturihaukka

Hinta: 20 €   Paino: 370 g
Mitat: 188 x 51 x 1,2 cm
Pakkauskoko: 17 x 51 cm (22,7 l)
Ominaisuudet: Tasaleveä ja sileä. Yksi-
värinen.
Tarvikkeet: Kuminauhat pakkaamiseen.
Kiitämme:
+ kestävää rakennetta
+ liukumattomuutta
+ huoletonta käyttöä
+ edullista hintaa
Moitimme:
– riittämätöntä eristyskykyä talvella (yk-
sistään)

Erän suositus: Tunturihaukka on kevyt 
ja kestävä alusta kesävaelluksille. Talvella 
kaksinkertaisena riittävän eristävä.

★ ★

Solumuoviset alustat (alhaalta ylös): Favosoft Sanitized, 
Termonova duo sini/musta, Tunturihaukka, Artiach Light-plus.

Ilmatäytteiset alustat
Artiach Microlite: Max. lämpötila: 24,5ºC,  keskiarvo: 22,6ºC
Nimetön, sininen: Max. lämpötila: 22,8ºC, Keskiarvo: 21,2ºC
Artiach Trek-Mat: Max. lämpötila: 23,0ºC, keskiarvo: 21,4ºC
Jack Wolfskin Wolfmat long: Max. lämpötila: 22,7ºC, 
keskiarvo: 21,2ºC
Lafuma Trekking: Max. lämpötila: 24,4ºC, keskiarvo: 22,6ºC
Metzeler Thermo: Max. lämpötila: 23ºC, keskiarvo: 21,5ºC
McKinley Camper 180 Air: Max. lämpötila: 23,5ºC, 
keskiarvo: 21,9ºC
McKinley Packlight: Max. lämpötila: 24,6ºC, keskiarvo: 22,8ºC
Halti Antislip: Max. lämpötila: 23,0ºC, keskiarvo: 21,5ºC
Halti Basecamp: Max. lämpötila: 21,9ºC, keskiarvo: 20,7ºC
Thermarest Trailcomfort: Max. lämpötila: 22,9ºC, 
keskiarvo: 21,5ºC
Thermarest Trail-Lite Womens: Max. lämpötila: 23,3ºC, 
keskiarvo: 21,6ºC

MAKUUALUSTAT LABORATORIOMITTAUKSISSA

Untuvatäytteiset
Exped Downmat 7: Max. lämpötila: 23,8ºC, keskiarvo: 22,1ºC
Exped Downmat 9: Max. lämpötila: 23,5ºC, keskiarvo: 20,9ºC

Solumuoviset
Fawosoft Sanitized: Max. lämpötila: 26,3ºC, keskiarvo: 24,6ºC
Fawosoft sinimusta: Max. lämpötila: 26,5ºC, keskiarvo: 24,7ºC
Artiach light plus: Max. lämpötila: 26,8ºC, keskiarvo: 25,0ºC
Tunturihaukka: Max. lämpötila: 27,3ºC, keskiarvo: 24,9ºC
Tunturisusi: Max. lämpötila: 26,1ºC, keskiarvo: 24,3ºC

Muut
Porontalja: Max. lämpötila: 25,8ºC, keskiarvo: 22,9ºC
Havupatja+avaruushuopa: Max. lämpötila: 22,5ºC, 
keskiarvo: 20,4ºC

Vertailu
Artiach Microlite (itsetäyttyvänä): Max. lämpötila: 25,9ºC, 
keskilämpötila: 24,0ºC
Artiach Microlite (puhallettuna): Max. lämpötila: 24,5ºC , 
keskilämpötila: 22,6ºC
Jack Wolfskin Wolfmat long (itsetäyttyvänä): Max. lämpötila: 
25,6ºC,  keskilämpötila: 23,6ºC
Jack Wolfskin Wolfmat long (puhallettuna): Max. lämpötila: 
22,7ºC, keskilämpötila: 21,2ºC

Artiach Microlite itsetäyttyvänäV
er

ta
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Artiach Light-plus

Hinta: 42 €   Paino: 162 g
Mitat: 185 x 55 x 1,2 cm 
Pakkauskoko: 15 x 55 cm (19,4 l)
Ominaisuudet: Tasaleveä. Ylä- ja alapin-
ta lämpömuovattu nystyröille ja urille.
Tarvikkeet: Kuminauhat pakkaamiseen.
Kiitämme:
+ keveyttä
Moitimme:
– huonoa eristyskykyä
– heikkoa materiaalia
– huikeaa hintaa

Erän suositus: Artiach Light-plus sopii 
kesävaelluksille, kun halutaan kevyt-
tä kantamusta. Talvivaelluksille toiseksi 
alustaksi paksun ilmapatjan kanssa.

★ 

 L aboratorion lämpökameran 
avulla oli tarkoitus paljastaa, 
kuinka hyvin testin makuu-
alustat estävät ruumiinlämpöä 

karkaamasta alustan läpi, eli toisinpäin, 
miten alusta eristää nukkujan maasta tu-
levalta kylmyydeltä.

Valitettavasti kaksi alustaa (Therma-
rest Women’s Prolite 4 ja Thermarest 
Prolite 4) tuli testiin niin myöhään, että 
lämpökuvausta ei niiden osalta ennätet-
ty tehdä.

Eristävyys mitattiin 75 kg painavan 
ja 185 cm pitkän koehenkilön maatessa 
selällään mikrofl eece-alusasussaan suo-
rana keskellä makuualustaa, joka lepäsi 
tukevaan telineeseen tiukaksi pingote-
tun kevytpeitteen päällä.

Telineen alle sijoitettiin suuri alumii-
nilevy sellaiseen sopivaan kulmaan, että 
patjan pohjasta tuleva lämpösäteily hei-
jastui muutaman metrin päässä olevaan 
lämpökameran linssiin.

Ensimmäiset kuvaukset tehtiin itses-
tään täyttyneille makuualustoille ilman 
ylimääräistä ilmanpainetta. Patjojen vä-
häinen ilmamäärä, huono eristävyys se-
kä epämukavuus aiheuttivat niin huono-
ja tuloksia, että kokeet päätettiin uusia. 
Seuraavaksi patjoihin puhallettiin lisää 

Makuualusta vai havuvuode?

TE K S T I  J A  K U V A T  H A N N U  R Ä I S Ä N E N
TE S T I R Y H M Ä  T I M O  J U U T I L A I N E N ,  A R I  S A V O L A I N E N , 
M A R T T I  N I S K A N E N ,  H A N N U  R Ä I S Ä N E N

Modernit makuualustat ovat rakenteeltaan ilmatäytteisiä 
ja sisällä voi olla myös untuvia tai muuta kuohkeaa ainetta. 
Parhaimmat kylmyydeltä, kosteudelta ja maaston kovuudelta 
eristävät makuualustan ainekset löytyvät kuitenkin 
luonnosta, kuusen oksista ja poron taljasta.

Lämpökameran kuvassa näkyvät selvästi makaavan koehenkilön lämpövuodot 
niissä kohdissa, joissa porontalja ei ole vartalon alla. Pohkeet, kantapäät ja osa 
päätä näky kuvassa selvästi muuta aluetta lämpimämpänä.

ilmaa kuten retkeilijät luonnossakin te-
kevät.

Patjojen täyttöastetta on hankala ku-
vata muuten kuin sanallisesti, sillä min-
käänlaisia mittauksia ei ilmanpaineiden 
osalta tehty. Kaikki alustat olivat kui-
tenkin saman henkilön puhaltamia, jot-
ta alustoihin saataisiin mahdollisimman 
vertailukelpoinen paine. Ilmaa puhallet-
tiin sen verran, että alustat tuntuivat ole-
van niin täynnä, että puhaltaminen vai-
keutui vastapaineen vuoksi.

Paksulti ilmaa
Kun koehenkilö oli asettunut makuu-
alustan päälle käynnistettiin myös läm-
pökamera, jolla otettiin kuva kerran 
minuutissa 10 minuutin ajan. Tuon en-
simmäisen kymmenen minuutin jälkeen 
lämpökameran kuvaama kuva ei enää 
juuri muuttunut. Keskinäinen vertailu 
tehtiin noiden kuvien perusteella.

Lopuksi koehenkilö laitettiin vertai-
lun vuoksi makaamaan porontaljalle 
sekä avaruuspeitteellä peitetylle havu-
patjalle.

Lämpökamerakuvista laskettiin tietyl-
tä alueelta mitattu keskilämpötila. Tämä 
menetelmä jättää huomioimatta yksittäi- ▶▶ 

Lämpökuvat
◼ Alustojen läpi vuotavan lämmön keski-
lämpötila on laskettu koehenkilön yläruu-
miin (ei päätä) kohdalla olevasta alueesta, 
joka näkyy kuvissa selvästi. Kuvissa näkyy 
myös mittausalueen ulkopuolella olevat 
lämmön vuotoalueet, pohkeiden, kanta-
päiden ja pään kohdalla.

Kunkin kuvan kohdalla on merkitty ku-
vasta mitattu maksimilämpötila sekä em. 
tavalla laskettu keskiarvo.

Kuvat vastaavat tilannetta, jossa koehen-
kilö on maannut makuualustan päällä ta-
san 10 minuuttia.

Lopussa on vertailtu kahden alustan 
kohdalla tilannetta erilaisilla alustan täyt-
töasteilla 10 minuutin makaamisen jälkeen. 
Ensimmäiseksi on kuvattu tilanne, jossa ma-
kuualusta on saanut täyttyä itsestään, toises-
sa kuvassa alustaa on täytetty puhaltamalla. 
Lisäilman vaikutus näkyy selkeästi.

◼ Katso kaikki lämpökamerakuvat
www. eralehti.fi  

Artiach Microlite puhallettuna
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set lämpövuodot, mutta antaa 
tarkan vertailutiedon riittävän 
laajalta ja mittauksen kannalta 
oleelliselta alueelta paremmin 
kuin pelkät maksimilämpötila-
mittaukset koko kuva-alalta.

Havupatja ja avaruuspei-
te muodostivat eristävyyden 
osalta lähes ylivoimaisen koko-
naisuuden. Sen läpi ”vuotava” 
lämpö oli em. tavalla mitattuna 
vain 20,4 astetta.

Seuraavat 14 sijaa menivät 12:
lle ilmatäytteiselle ja kahdelle 
untuvatäytteiselle makuualus-
talle. Kuudenneksi huonoin, 
mutta selvästi viittä viimeis-
tä parempi eristävyydeltään 
oli porontalja. Sen ongelmaksi 
koitui liian pieni koko, sillä koe-
henkilön jalat ulottuivat selvästi 
taljan ulkopuolelle.

Ilmatäytteisistä parhain eris-
tävyys oli Halti Basecampissa ja 
heti sen jälkeen sijoittui toinen 9 
cm paksu untuvatäytteinen Ex-
ped Downmat 9, jota kaksi sent-
tiä ohuemman Exped Downmat 
7:n keskilämpötila oli vain 1,2 
astetta huonompi.

Pitoa pohjaan
Kiinnostuksemme kohteena oli 
myös alustojen kitka. Sillä on 
merkitystä erityisesti silloin, 
kun patjan kanssa nukutaan 
kaltevalla alustalla. Tuloksena 
voi olla ankea herätys. Kitka-
käyttäytymiseen vaikuttaa tie-
tysti myös teltan pohjamateri-
aali.

Kitkatesti suoritettiin yksin-
kertaisesti asettamalla koehen-
kilö täyteen puhalletun ma-
kuualustan kanssa lakatulle, 
puiselle alustalle, jota nostettiin 
tasaisella nopeudella kunnes 
patja lähti nukkuja mukanaan 
liukumaan. Testi toistettiin kol-
me kertaa ja ”kitkakulma” las-
kettiin niiden keskiarvona.

Eristävyystestistä poiketen 
solumuoviset alustat nappa-
sivat viisi kärkisijaa, sillä ne 
kestivät nostaa koehenkilöä 
parhaimmillaan yli 40 asteen 
kulmaan ennen liukua. Ilma- ja 
untuvatäytteisillä kääntökulma 
oli 20,1–24,4 astetta.

Kolmeen parhaaseen ilma-
täytteiseen patjaan, Thermarest 
Women’s Prolite 4, Thermarest 
Prolite 4 ja Halti Antislip, oli 
pohjaan lisätty liukumista estä-

vää pinnoitetta, minkä ansiosta 
ne erottuivat selvästi muusta 
joukosta.

Alustoista mitattiin myös nii-
den koko (pituus, leveys, pak-
suus) sekä paino suojapussin 
kanssa, mikäli alustalla oli sel-
lainen.

Solumuoviset olivat selväs-
ti ilmatäytteisiä kevyempiä, 
Artiach Light Plus jopa ylivoi-
mainen vain 162-grammaisena. 
Se on liki yhdeksäsosa testin 
painavimmasta, mutta eristä-
vyydeltään erinomaisesta Halti 
Basecampista. Toisaalta Artiach 
Light Plus jäi eristävyyskisassa 
selvästi viimeiseksi.

Ehkä jotain viitteitä ilmatäyt-
teisten makuualustojen kehityk-
sestä kertoo se, että kymmenen 
vuotta sitten ostettu Metzeler 
Thermo ja kuusi vuotta vanha, 
halpishallista ostettu ”nimetön 
sininen” painoivat kumpikin 
reilusti yli kilon, toisaalta ne 
pärjäsivät lämmöneristyksessä 
ihan kohtalaisesti (sijat 8. ja 3.). 
Kolmas verrokki, melko uusi 
Tunturisusi sen sijaan sijoittui 
painonsa puolesta neljänneksi, 
oli kitkakisan kärkikolmikossa 
ja eristi solumuovisista parhai-
ten (lämpövertailun 16.).

Makuualustojen laittaminen 
paremmuusjärjestykseen pel-
kästään laboratoriomittausten 
perusteella voi tuntua keino-
tekoiselta, mutta toimenpide 
perustuu selkeästi mitattaviin 
ominaisuuksiin ja mittaukset 
voi kuka tahansa halutessaan 
toistaa.

Kaikki ominaisuudet eivät 
kuitenkaan ole aivan samanar-
voisia, niinpä olemme painot-
taneet lämmöneristävyyden 
merkitystä kertoimella 0,50 
(50%), painoa kertoimella 0,35 
(35%) ja kitkaa kertoimella 0,15 
(15%). Painotus vastaa ”ei aivan 
kesäkeleissä” vaeltavan tarpei-
ta, mutta jokainen voi painot-
taa ominaisuuksia omien miel-
tymystensä mukaan.

Parhaat painotetut yhteispis-
teet, 8,2 p, saavutti untuvatäyt-
teinen Exped Downmat 9.

Seuraavat kaksi sijaa menevät 
Thermarest Women’s Prolite 4:
lle ja Thermarest Prolite 4:lle (8 
p). Tosin kumpikaan ei ehtinyt 
lämpökuvauksiin ja niille on 
jouduttu antamaan arvioidun 
tuntuman perusteella 7 pistet-

Makuualustan läpi vuotavan lämmön mittaaminen lämpö-
kameralla onnistuu hyvin käyttämällä alumiinilevyä heijasta-
maan lämpö kameraa kohti. Kaikki kameralla otetut kuvat 
skaalattiin samalle alueelle, jotta kuvia voi verrata keskenään.

Kitkaominaisuudet mitattiin kippaamalla alusta ja sillä 
makaava koehenkilö toisesta päästä niin korkealle, että alusta 
lähti liukuun makaaja mukanaan.

Erinomaisesti eristävä havuvuodepaketti rakennettiin laittamal-
la kuusenhavuja suomumaisesti useaan kerrokseen avaruus-
peitteen väliin. Kun tähän köllähtää makuupussinsa kanssa, 
ei kylmä kalva kuvetta ainakaan alhaalta päin.
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tä eristävyydestä. Näiden kah-
den patjan hyvä sijoitus perus-
tuu puolittain erittäin alhaiseen 
painoon ja suureen kitkaan.

Muiden ilma- ja untuvatäyt-
teisten pisteet osuivat haaruk-
kaan 6,3–7,7 p.

Viiden solumuovisen makuu-
alustan kärki oli kahden kaup-
paa, Tunturisuden ja Artiach 
Light Plussan (8 p), ja loput 
kolme ovat kaikki yhden pis-
teen sisällä.

Havupatja, porontalja ja ver-

rokkialustat jätettiin loppu-
arvostelusta kokonaan pois. 
Pehmeä ja hyvin eristävä ha-
vuvuode olisi jäänyt koko ki-
san hännille painonsa puolesta, 
sillä tarvikkeita varten pitää ol-
la yksi kantaja kahta nukkujaa 

varten. Toinen mahdollisuus on 
tehdä vuode paikan päällä ole-
vista tarpeista.

Muista, että oksia saa katkoa 
puista vain maanomistajan lu-
valla! ◻

p p g

Exped Downmat 9: Max. lämpötila: 23,5ºC, keskiarvo: 20,9ºC Artiach light plus: Max. lämpötila: 26,8ºC, keskiarvo: 25,0ºC

Exped Downmat 9 untuvatäyte 20,9 21,1 1086 178 x 52 x 9 178 x 52 x 9 9 7 8 8,2
Artiach Light Plus solumuovi 25 > 40 162 185 x 55 x 0,8-1,2 185 x 55 x 1,2 6 10 10 8,0
Thermarest Women’s Prolite 4 ilmatäyte ei mitat. 24,4 717 167 x 51 x 3,8 168 x 51 x 3,5 7 9 9 8,0
Thermarest Prolite 4 ilmatäyte ei mitat. 23,5 741 183 x 51 x 3,8 183 x 51 x3,5 7 9 9 8,0
Halti Antislip ilmatäyte 21,5 23,9 835 183 x 51 x 2,5 181 x 51 x 2,5 7 8 9 7,7
          
Artiach Trek-Mat ilmatäyte 21,4 20,3 998 185 x 50 x 3 185 x 52 x 3 8 7 7 7,5
Termonova duo sinimusta solumuovi 24,7 30,6 381 ei tiedossa 178 x 51 x 1 7 8 7 7,4
Thermarest Womens Trail Lite ilmatäyte 21,6 20,2 871 167 x 51 x 3,8 167 x 51 x 3 7 8 7 7,4
Halti Basecamp ilmatäyte 20,7 20,7 1389 183 x 51 x 3,85 180 x 51 x 3,5 9 5 7 7,3
Jack Wolfskin Wolfmat long ilmatäyte 21,2 21,1 1151 195 x 60 x 3 195 x 62 x 3 8 6 8 7,3
          
Tunturihaukka solumuovi 24,9 37,8 370 190 x 50 x 1,2 188 x 51 x 1,2 6 8 9 7,2
Fawosoft Sanitized solumuovi 24,6 > 40 625 ei tiedossa 186 x 60 1  7 6 10 7,1
Thermarest Trail Comfort ilmatäyte 21,5 20,1 1051 183 x 51 x 5 183 x 51 x 4 7 7 7 7,0
Lafuma Trekking ilmatäyte 22,6 21,1 691 183 x 51 x 2,5 183 x 51 x 2,5 5 9 8 6,9
Exped Downmat 7 untuvatäyte 22,1 21,2 976 178 x 52 x 7 178 x 52 x 7 6 7 8 6,7
          
McKinley Pack Light 180 Air ilmatäyte 22,8 20,5 718 183 x 51 x 2,5 183 x 51 x 2,5 5 9 7 6,7
Artiach Microlite ilmatäyte 22,6 20,9 838 190 x 60 x 3 187 x 60,5 x 3 5 8 8 6,5
McKinley Camper 180 Air ilmatäyte 21,9 20,9 1265 183 x 51 x 2,5 183 x 51 x 2,5 6 6 8 6,3
          
Tunturisusi, verrokki solumuovi 24,3 > 40 470 185 x 55 x 1,4 183 x 55 x 1,4 8 7 10 8,0
Havupatja + avaruushuopa muu 20,4 ei mit. ei mit. ei tiedossa ei mitat. ei  ei ei ei
Porontalja muu 22,9 ei mit. ei mit. ei tiedossa ei mitat. ei  ei ei ei
Nimetön, sininen, verrokki ilmatäyte 21,2 20,7 1385 ei tiedossa 188 x 64 x 2,5 8 5 7 6,8
Metzeler Thermo, verrokki ilmatäyte 21,5 20,2 1176 ei tiedossa 178 x 51 x 2,5 7 6 7 6,7

Keskilämpötila: mitä pienempi lämpötila (°C) sen parempi. Kulma: mitä isompi kulma, sen parempi. Paino: mitä isompi paino, sen parempi.   
Eristävyys: painotus 0,5, Paino: painotus 0,35. Kitka: painotus 0,15.  Parhaat arvot on merkitty punaisella, huonoin arvo sinisellä.

Makuualustojen laboratoriomittaukset
Alusta Alustatyyppi Eristävyys Kitka Paino Pit./ lev./ paks.  Pit./ lev./ paks.  Eristävyys Paino Kitka Arvosana
  kesk.  kulma  gram. ilmoitettu, cm mitattu, cm 
  Lt. (°C) asteina


