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T elttailu on sulan maan aikana ai-
van yliveto majoitusratkaisu niin 
vesiretkeilijälle kuin patikoijalle-
kin. Sen erinomaisuus autiotupiin 

nähden perustuu siihen, että pahimman 
hyttyskauden aikanakin pystyy helposti 
varmistamaan, ettei sisällä teltassa ole ai-
nuttakaan verenimijää.

Samalla teltassa on hyvin läheisessä yhte-
ydessä ympäröivän luonnon ääniin. Linnut 
laulavat, puut humisevat, aaltojen äänet ja 
kosken kohinat kuuluvat. Ja sateen ropina 
on hyvin tunnelmallista.

Eräs upeimpia luontokokemuksia jäi 
mieleeni Pihlajavedellä, kun kehrääjä alkoi 
yöllä Kongonsaaressa laulaa aivan teltan 

Kahdeksan vinkkiä 
telttapaikan valintaan

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

Hyvän leiripaikan 
valinta voi tuntua 
yksinkertaiselta. 
Etsi mahdollisimman 
tasainen paikka ja 
iske siihen teltta 
pystyyn. Mutta jos 
haluat nukkua yösi 
taatusti hyvin ja 
häiriöttä, noudata 
vielä näitä kahdeksaa 
käytännön vinkkiä.

8
Nuotiopiirissä Risto Knuuttila (vas.), Markku 
Lappalainen ja Pekka Laine. Taustalla Markun teltta.



▶▶ 

kulmalla. Linnun ääni oli sanoinkuvaamat-
toman voimakas ja tunnelmallinen. Ei yh-
tään häirinnyt, että siihen tietenkin heräsi.

Leiripaikka kannattaa siis aina valita huo-
lellisesti, sillä oikeat ratkaisut tekevät yön-
vietosta paljon mukavampaa.

Älä häiritse 
muita

Ensimmäinen asia on tietenkin selvittää, 
onko aiottu teltan sija alueella, joka kuu-
luu jokamiehenoikeuksien piiriin vai onko 
leiriytymiselle olemassa jotain rajoituksia.

Varsinkin vesiretkeilijän tulee olla tark-

kana, ettei pystytä leiriä liian lähelle jonkun 
kesämökkiä tai asumusta eikä ole nouse-
massa maihin kielletylle luonnonsuojelu- 
tai sotilasalueelle.

Jokamiehenoikeuksien käyttämisen pe-
rusehto on tietty harmittomuus maanomis-
tajan ja paikallisten asukkaiden kannalta. 
Leiripaikka ei saa olla suorassa näkö- tai 
kuuloyhteydessä lähimpään pihapiiriin.

Vaihtelu 
virkistää

On luonnollista, että retkeilijä pyrkii valitse-
maan yöpymispaikkansa yleensä niin, että 
sillä on maisemallista arvoa ja tietenkin vettä 
pitäisi olla saatavissa. Usein halutaan myös 
mahdollisuus tulen ääressä istuskeluun.

Mutta kannattaa satsata yöpymispaik-
kojen vaihtelevuuteenkin. Esimerkiksi 
tunturiseuduilla retkeen tulee lisää ulot-
tuvuuksia, kun jonkin yön viettää järven 
tai lammen rannalla, toisen tunturipuron 
varrella ylämaissa ja kolmannen vaikkapa 
suuren joen rannalla.

Vesiretkeilijällä on samantapaisia mah-
dollisuuksia vaihteluun. Jossain on leiri-
paikka suuren selkäveden äärellä, toinen 

saariston suojassa, jossain on hiekkarantoja, 
toisissa paikoissa hienoja silokallioita nu-
kuttavaksi.

Tarkista, mistä 
aurinko nousee

Erityisesti kesällä on syytä ajatella, kuinka 
varhain aamulla teltta on alttiina auringon-
säteille. Kun auringonpaiste osuu telttaan, 
se lämpiää lähes välittömästi liian kuumak-
si paikaksi nukkua.

Ilmansuunnilla on väliä myös silloin, kun 
nukkumaan mennessä sataa. Ei ole aivan 
tavatonta, että sää selkenee yön kuluessa.

Nykyisten telttojen pohjakankaat ovat 
varsin vedenpitäviä. Mutta vaikka vesi ei 
läpäisisikään pohjakangasta, luonnon ve-
sisängyssä ei ole kiva nukkua. Kylmäkin 
siinä tulee.

Siksi on hyvä katsoa etukäteen, ettei teltta 
ole notkelmassa, johon sadevesi kerääntyy. 
Loivassa rinteessä teltan sivuille voi tehdä 
matalat ojat, joita pitkin esimerkiksi katol-
ta valuva vesi pääsee virtaamaan. Ainakin 
voimakkaalla ukkossateella asialla on mer-
kitystä.

Ennen teltan pystyttämistä siivoa paik-
ka oksista, kävyistä ja pikkukivistä. Tutki 
myös, ettei maassa ole kohollaan olevaa 
juurakkoa tai kiveä.

Erityisesti kuivalla säällä älä pystytä telt-
taasi jäkälikköön tai muuhun helposti ku-
luvaan paikkaan.

Etsi tuulelta 
suojaa

Jos haluaa tai joutuu yöpymään avotuntu-
rissa tai puuttomalla luodolla, teltta on kii-
lattava erittäin lujasti paikalleen. Ihan jokai-
sella telttatyypillä se ei onnistu.
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◀ Neljän retkiveikon leiri Sotavaaranojalla. Viihtyisä painanne 
tarjoaa yhteisyyden tunnetta, mutta jättää jokaiselle omaa rauhaa. Ohikulkija 
havaitsee leirin vain osuessaan suoraan painanteen reunalle.
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Eräällä vaelluksella meitä nukkui kolme 
Pekka Laineen vaellusteltassa. Silloin 
louevaate toimi kätevänä varusvarastona. 
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On vastenmielistä herätä siihen, että 
voimakkaassa sateessa ja tuulessa teltta 
romahtaa kasaan ja nukkujat havaitsevat 
olevansa valtoimenaan lepattavan märän 
telttakankaan ainoina ankkureina. Ja vaikka 
ei kävisi noin huonosti, teltan sisällä ei nu-
ku kukaan, jos tuuli pääsee paukuttamaan 
liian löysäksi jätettyä kangasta.

Lisäksi tuuli jäähdyttää telttaa voimak-
kaasti. Telttakangas ei voi olla täysin ilma-
tiivis, koska sisällä täytyy kyetä hengittä-
mään ja sinne muodostuvan kosteuden 
täytyy päästä haihtumaan pois.

Mitä kylmempi yö, sitä tärkeämpi on 
suojautua tuulelta ja varustautua riittävän 
hyvällä makuupussilla. Varhaiskesän tai 
syksyn yöt voivat olla ankara kokemus, jos 
paikka on valittu väärin.

Kalliolle vai 
kanervikkoon?

Kesäisillä soutu- ja melontaretkillä olen ha-
vainnut, että parhaat unet saa usein tasai-
sella avokalliolla, jos on käytettävissä edes 
kohtuullinen retkipatja.

Ainakin Saimaalla saarten maasto on 
usein niin louhikkoista, että tasaista telt-
tapaikkaa on muuten vaikea löytää. Hiek-
karannat ovat tietysti asia erikseen, mutta 
niitä on harvassa.

Olen bongannut avokallioita, jotka vie-
lä olisivat aamuauringolta suojassa ja mer-
kinnyt ne merikarttaan tulevien retkien tar-
peita varten. Usein kalliot ovat mannerjään 
etenemissuunnasta johtuen luoteeseen an-
tavia paikkoja ja aurinko nousee koillisesta 
tai idästä.

Kivenmurikoitten avulla olen aikoinaan 
saanut vanhanaikaisen harjateltankin tuke-
vasti kalliolle pystyyn. Nykyiset vaellustel-
tat, joissa kaaret jännittävät teltan muotoon-
sa, ovat tässä suhteessa paljon parempia, 
mutta nekin on viisainta ankkuroida myös 
naruilla.

Ettei kävisi kuten eräille ystävilleni, jotka 
jättivät pienen koiran tällaiseen itsekseen 
seisovaan, ankkuroimattomaan telttaan ja 
lähtivät iltakävelylle. He katsoivat, että koi-
ra tarvitsee lepoa ja suojaa sääskiltä.

Teltta oli kangasmaalla suhteellisen kau-
kana virtaavasta joesta. Kun he palasivat, 
teltta löytyi joesta ja sen sisältä hukkunut 
koira. Ilmeisesti koira oli halunnut isäntä-
väen mukaan ja alkanut hyppiä seiniä vas-
ten. Näin teltta oli lähtenyt pyörimään ja 
päätynyt jokeen.

Ei polulle tai 
sen läheisyyteen

Älä pystytä telttaa polulle tai sen välittö-
mään läheisyyteen. Älä myöskään niin, että 
kiinnitysnarut kulkevat selvän polku-uran 
yli.

Muinaiset eränkävijätkin kunnioittivat 
polkuja.

Samuli Paulaharju kertoo kirjassaan Som-
pio: ”...piti vain muistaa, ettei pysähtynyt 
eikä tehnyt tulta vanhalle metsäpolulle, 
koska metsänhaltijat vaelsivat sitä myöten, 
eivätkä suvainneet, että heidän tielleen 
ruvettiin asennoimaan. Eikä saanut kysy-
mättä yöpyä entiseen asentosijaan. Sillä 
kaikissa asentopaikoissa oli haltija – se oli 
jäänyt niihin, kun erämiehet olivat lähte-
neet ja sammuttaneet tulen. Elävä ihminen 
oli siinä askaroinut tulen ääressä, nukkunut 
ja huokunut, eläväinen tuli oli siinä ihmi-
sen kumppanina liekehtinyt ja tarinoinut, 
pitkän yön tuhissut ja lämmittänyt. Jotakin 
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Vaellusteltta rantamökkinä 
Saariselän Kärppäjärvillä.

Tällaisella kangasmaalla kovastakaan 
sateesta ei ole haittaa.
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olentoa oli heistä jäänyt paikalle, jäänyt 
muutakin kuin nokisia kekäleitä.”

Paulaharju jatkaa, kuinka Lokan Olli köp-
pelehti Petäjänmaan komean asentokuusen 
alle, laski laukkunsa maahan ja kysäisi: 
”Saako tässä yhen yön olla?” Se ilmentää 
hienoa eräkulttuuria.

Vaikka et uskoisi haltijoihin, saat par-
haan rauhan, jos sijoitat telttasi niin, ett-
eivät muut kulkijat hämärissä kompastele 
telttaasi tai sen naruihin.

Itse olen yleensä valinnut paikan polun 
läheisyydestä niin, ettei polkua kulkeva ha-
vaitse leiriytymistäni muusta kuin korkein-
taan savun tuoksusta.

Merkityillä telttailupaikoilla ja autiotu-
pien pihapiirissä etsin myös syrjäisen sijan 
teltalleni. Ei ole mitään syytä, että sen pitäi-
si olla aivan nuotiopaikan vieressä.

Nuotiopiirissä on kyllä mukava viettää il-
taa muiden retkeilijöiden kanssa, mutta yö-
puulle vetäydyttyäni en halua enää kuun-
nella jäljelle jääneen seurueen turinointia. 
Silloin ei myöskään tarvitse välttämättä 
herätä siihen, kun ensimmäinen retkeilijä 
aamulla aloittaa askareensa.

Jos sinulla on suositulla retkeilyalueella 
yöpyessäsi sateella ja sateen jälkeen mah-
dollisuus valita teltan tai autiotuvan sisäma-
joituksen välillä, valitse teltta. Autiotupaa 
kannattaa toki käyttää hyväksi kastuneiden 
varusteiden kuivattamiseen, mutta nukku-
maan sinne ei ole viisasta mennä, jos teltta 
vain pitää vettä.

Kostealla säällä kaikki lähialueen retkei-
lijät kertyvät tuvalle kuivattelemaan. Kun 
varusteet on kuivattu ja lukuisat seurueet 
ovat syöneet sateelta suojassa, kämppä on 
muuttunut sellaiseksi pätsiksi, ettei siellä 
nuku kukaan kunnolla. 

Ajattele 
turvallisuuttasi

Kaikissa paikoissa, missä telttailu on joka-
miehen oikeuden nojalla sallittua, ei ole tur-
vallista yöpyä.

En puhu nyt petoeläimistä. Yhdenkään 
retkeilijän ei tiedetä kuolleen Suomessa 
telttaansa tai mihinkään muuhunkaan ret-
kimajoitteeseen tai taivasalle petoeläimen 
raatelemana. Ei edes häiriintyneen koiran.

Mutta vilkkailla paikoilla teltasta häviää 
helposti omaisuutta ja onhan telttaan mur-
hattukin ihmisiä.

Perussääntö on, että mitä vilkkaammalla 
paikalla telttailet jokamiehenoikeudella, sen 
suuremman riskin otat. Taajamien läheisyy-
dessä hakeudu virallisille leirintäalueille. 
Jos telttailet valtateiden varsilla vaikkapa 
pyöräretkellä, etsi suojainen paikka, josta 
jokainen ohikulkija ei sinua näe.

Kokemus osoittaa, että retkeily- ja luon-
nonsuojelualueilla voit telttailla turvallises-
ti siihen osoitetuilla paikoilla, vaikka siellä 
liikkuisi runsaasti ihmisiä.

Siivoa jälkesi
Siinä missä muinainen erämies pyrki vält-
tämään entisiä asentopaikkoja tai pyysi 
niiden käyttöön haltijoilta luvan, nyt keho-
tetaan käyttämään vanhoja leiripaikkoja. 
Näin vältetään se, ettei kaikkialla ole van-
hoja nuotion- ja teltanpohjia.

Kun lähdet telttapaikastasi, pyri siihen, 
ettei käynnistäsi jää mitään jälkiä.

Huolellinen retkeilijä nostaa nuotiosijan 
kohdalta turpeen pois, sammuttaa tulen 
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◼ Inari on hieno järvi uistelijalle, ly-
myäähän suuressa ja syvässä vedessä 
mukavasti taimenta, nieriää, harmaa-
nieriää ja järvilohta.

Maapuita tulentekoon löytyy ran-
tojen tuntumasta yllin kyllin, mutta 
yllättävä ongelma saattaa tulla eteen, 
kun on aika rantautua ja pystyttää 
teltta. Mistä löytää tasaista, kivetön-
tä maata telttapaikan verran järven 
rannasta.

Itse tunnen paremmin Inarin poh-
joisen osan ja Nitsijärven. Siellä ran-
nat ovat mahdottoman kivisiä. Kun 
uistelija vielä hakee teltanpaikkaa sel-
laisesta kohdasta, johon tuuli ei käy 
pahasti, sopivat kohdat ovat haku-
sessa. Rannan pitäisi myös olla sel-
lainen, että veneen saa vedettyä jo-
tenkin keulastaan maihin. Vaikeutta 
lisää edelleen, kun pitäisi saada kaksi 
telttaa lähekkäin.

Itse en ainakaan osannut varautua 
tähän pulmaan, kun kävin ensi kertaa 
Inarilla uistelemassa. Rannat tuntui-
vat olevan joko kivikoita tai märkää 
suota. Kun takana vielä oli pitkä ajo 
pohjoiseen ja venematka edelleen uis-
telupaikoille, väsymys painoi luomia 
jo aika tavalla tähystellessämme sopi-
vaa venerantaa ja leirinpaikkaa.

Lopulta se löytyi, mutta tässä suh-
teessa Inari ei ole ensikertalaiselle yh-
tä vieraanvarainen kuin kalasaalista 
antaessaan. ◻

R I S T O  J U S S I L A
Useasti käyttämämme leiritasanne Pälkkimäojan etelärannalla. Tilaa on usealle teltalle. 
Nuotiopiirin paikka on hienosti puron varressa.

Teltanpaikka 
haussa Inarilla

Pohjoisella Inarilla ja Nitsi-
järvellä leiripaikat ovat hakusessa. 
Tämä asentopaikka löytyi Nitsi-
järven eteläpäästä.

huolellisesti ja laittaa turpeen takaisin pai-
kalleen.

Erityisesti on syytä huolehtia siitä, että 
käymäläjätökset ja vessapaperit eivät jää 
näkösälle muistoksi yövierailusta. ◻
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