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on voimakas 
elämysN

ykyihminen on 
voimakkaasti ta-
lottunut. Nuk-
kuessa minun ja 

maailman välissä pitää olla sei-
nät ja katto, mielellään lattiakin. 
Tai ainakin teltta luomassa il-
luusion turvallisesta pesästä.

Mutta ei ole kovin kauan siitä, 
kun jokaisen eränkävijän perus-
kokemus oli yöpyminen taiva-
salla kiroineen ja ihanuuksineen. 
Ennen kaikkea kiroineen.

Ei ollut autiotupaverkostoa 
päivämatkojen päässä toisis-

taan eikä yhden ihmisen muka-
na kulkevia telttoja. Erämaassa 
piti kuitenkin liikkua pitkiäkin 
aikoja. Monelle suomalaiselle se 
oli elämisen ehto.

Nykysuomen sanakirja an-
taakin sanalle ”taivasalla” vain 
ihmisen kannalta kielteisiä 
merkityksiä: ”päästiin taiva-
salta pirttiin sateen suojaan” 
tai ”ostetaan omat huoneosak-
keet, ettei taivasalle jäädä”. On 
siis syvällä kansanperinteessä, 
ettei taivasalla yövytä, ellei ole 
pakko.◼  TE K S T I  J A  K U V A T  P E R T T I  R O V A M O

Yöpyminen taivasalla on niin hieno 
kokemus, että jokaisen kannattaa 

kokea se edes kerran. Vaara piilee siinä, 
että jää koukkuun. Mutta paikka, aika ja 

varusteet pitää valita oikein.

Yö taivasalla



▶▶ 

Pakosta taivasalle 
tammikuussa

Ensimmäisen kerran jouduin 
yöpymään taivasalla eräänä 
tammikuisena yönä Kemiössä. 
Minut oli pyydetty alustajaksi 
seminaariin muistaakseni Tu-
run kaupungin omistamaan 
syrjäiseen nuorisokeskukseen.

Ajoin sinne illalla kymmenen 
maissa taksilla. Alustukseni pi-
ti olla heti seuraavana aamuna. 
Kun maksoin läheisellä park-
kipaikalla, hälytyskellojen oli-

si pitänyt soida. Kaikkialla oli 
liian pimeää.

Taksi meni menojaan ja pian 
minulle valkeni, ettei paikalla 
ollut ketään. Jäljistä näin, että 
siellä oli ollut runsaasti ihmi-
siä. Varmaksi en kuitenkaan 
voinut tietää, olinko tullut vää-
rään paikkaan vai oliko kysees-
sä jokin sekaannus.

Minulla ei ollut mukana tas-
kulamppua eikä eväitä, mutta 
onneksi erinomainen kaamos-
vaelluksiin sopiva makuupussi 
ja asialliset talviulkoiluun tar-
vittava vaatteet ja kengät.

Hetken harkitsin mitä teh-
dä. Etsiäkö lähin talo ja tilata 
sieltä taksi (matkapuhelimia ei 
vielä silloin ollut). Kello oli jo 
niin paljon, että tuntemattomi-
en oven rynkytteleminen saat-
toi herättää hyvin voimakkaita 
epäluuloja.

Päätin yöpyä paikan päällä. 
Tutkin pihapiirin rakennukset 

jana ja ryömin sen taakse ma-
kuupussiin.

Nukuin aika hyvin, vaikka-
kaan en yhtä levollisesti kuin 
erämaassa. Jokainen outo ääni 
havahdutti. Askarrutti, mitä ta-
pahtuisi, jos joku tulisi. Kuinka 
uskottava tarinani olisi.

Kun aamu valkeni, pakkasin 
kampsuni ja läksin kävelemään 
sinne, missä mielestäni kirkon-
kylä oli. Koulukyydillä pääsin 
kirkolle ja sieltä aikanaan Hel-
sinkiin.

Myöhemmin selvisi, että 
paikka oli oikea. Seminaaria 
oli kuitenkin päätetty lyhentää 
vuorokaudella, mutta kukaan 
ei tullut ilmoittaneeksi siitä vii-
meiselle alustajalle.

Vauvojen jalostavasta 
vaikutuksesta
Vapaaehtoisesti taisin yöpyä 
taivasalla – ilman louevaatetta 
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Yöpyminen taivasalla ilman minkäänlaista majoitetta
                    on helpointa keväällä tai syksyllä, kun pistävät 
          ja inisevät hyönteiset eivät ole ihmisen kiusana.

ulkoapäin. Löysin verannan, 
jossa oli seinää vasten pingis-
pöytä. Se sai toimia tuulensuo-

Laavu on kompromissi teltan tai pelkän taivaan alla nukkumisen väliltä. 
Kun oviaukko on viritetty korkealle voi tähtiä ja revontulia tiirailla suojaisemmasta paikasta. 
Leirinuotio täydentää laavun tunnelmaa.
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Kesällä ilmapatjan päällä saa 
hyvät unet veden äärellä, kun 
laineet soittavat kehtolaulua. 
Kylmälle kalliolle ilmapatja 
ei oikein sovellu, sillä viileys 

hohkaa sen läpi.



– ensimmäisen kerran joskus 
kevät- ja syysöinä kesämök-
kimme rantasaunan verannalla, 
kun lapset olivat aivan pieniä. 
Se oli oikeastaan ainoa paikka, 
missä sai yhtäjaksoisesti nukut-
tua, kun minulla oli nukkuma-
vuoro.

Ne olivat aivan upeita öitä. 
Oli hienoa katsella kevätkesän 
yönä suoraan makuupussista 
järvelle. Monet yölaulajalin-
nut pitivät yllä kaunista lurit-
teluaan ja joskus huuteli kuikka 
lahdella.

Syysöinä taas saattoi ihail-
la yläpuolellaan kaartuvaa 
Linnunrataa ja joskus nauttia 
järven yli johtavasta kuunsil-
lasta ja syysyön autiosta ää-
nettömyydestä. Jostain kaukaa 
kuului jonkin talon koirien hau-
kahtelua, joskus kaukainen au-
ton ääni.

Niinä öinä oivalsin, ettei mi-
nun ja maailman väliin välttä-
mättä tarvita erottavia kalvoja.

Ei silloin, kun se 
vaikuttaa helpolta
Äkkiä ajatellen keskikesän 
yö on parasta, mitä ihmiselle 
on tarjolla suoraan luonnossa 
nukkumiseen. Juuri silloin se 
kuitenkin on kaikkein tuskalli-
sinta, ellet halua rötvätä itseä-
si hyttyskarkotteella päälaelta 
kantapäähän.

Juuri räkkä on ollut eräs kes-
keisiä taivasalla yöpymisen 
kiroja ja on edelleenkin. Ylen-
palttinen hyttyskarkote on vas-
tenmielistä. Nukun kesällä pal-
jon mieluummin teltassa.

Teltan vahvuutena on, että 
siellä on pahimmankin räkän 
vallitessa vain rajallinen määrä 
hyttysiä. Ne voi aina tappaa vii-
meiseen inisijään, kun on nuk-
kumaan ruvetessaan kärsiväl-
linen.

Jos teltta on kunnollinen, sin-
ne ei tule yön aikana uusia, vain 
ne, jotka pääsevät sinne silloin, 
kun itse menet sisään. Vaattei-
den ravistelu ja vauhdikas kym-
menen metrin juoksu ennen 
telttaan sukeltamista harventaa 
hyttysparvea kuin kunnon kiri 
kilpailijoita pari kierrosta ennen 
kympin juoksun maalia.

Mäkärät ovat teltassa pienem-
pi riesa kuin hyttyset. Jostain 
syystä ne lentävät teltan kattoon 

ja pysyvät siellä. Harmittomaan 
uneen panostava tappaa nekin 
yhdettömiin. Silloin tietää var-
masti, että ininä kuuluu enää 
suojaavan seinän takaa.

Teltta on räkkäaikaan ylivoi-
mainen retkeilijän yöpymisvä-
line myös autiotupiin ja lähes 
kaikkiin muihin rakennuksiin 
nähden.

Helpointa on 
keväällä ja syksyllä
Sääskikautta ennen ja sen jäl-
keen eli keväällä ja syksyllä 
tarjoutuvat taivasalla yöpyjäl-
le hienoimmat ja helpoimmat 

ajanjaksot. Ne ovat kuitenkin 
hyvin erilaisia johtuen valon 
määrästä ja luonnon rytmistä.

Kumpikin vaatii yöpyjältä 
kunnollisen makuupussin ja 
sille alustan, sillä yöllä voi olla 
pakkasta. Ei kuitenkaan kovin 
paljon, harvoin yli viisi astetta.

Keväällä tarkoitan aikaa, jol-
loin lumi on lähes tai täysin su-
lanut ja syksyllä sitä jaksoa kun 
hyttyset ovat kadonneet, mutta 
pysyvää lunta ei vielä ole.

Kevätjakso alkaa eri puolilla 
Suomea huomattavasti eri ai-
kaan. Nuuksion seuduilla voi 
taivasalla yöpyjän paras aika jo-
nain vuonna olla maaliskuussa, 

Kilpisjärvellä se vielä kesäkuun 
lopulla.

Vastaavasti Käsivarren Lapis-
sa räkkä katoaa yleensä elokuun 
aikana, Etelä-Suomessa inisijöi-
tä voi riittää pitkälle syksyyn. 
Uusi riesamme, hirvikärpänen, 
on jatkanut ötökkäsesonkia vie-
lä siitäkin.

Keväistä tunnelmaa hallit-
sevat valoisat, kuulakkaat yöt, 
sulava lumi, tulvivat joet ja 
purot. Ja äänimaailmaa linnut. 
Syksyllä on yleensä hiljaista ja 
pimeää.

Voimakkaat tuulet saattavat 
muuttaa äänimaailmaa, mutta 
silloin on usein sadetta luvassa 
ja ulkona voi taivasalla yöpyä 
vain kuusen perseessä eli suu-
ren puun mahtavien alaoksien 
suojassa. Silloin on hyvä ensin 
varmistaa, ettei karhu ole valin-
nut makuupaikakseen samaa 
havulinnaa.

Onko laavussa 
taivasalla?
On fi losofi nen kysymys, yöpyy-
kö ihminen laavussa tai loutees-
sa taivasalla vai ei. Samaa su-
kua se yöpyminen kuitenkin 
on, vaikka edessä on usein tuli 
ja selän takana lämpöä heijasta-

▶▶ Yö taivasalla
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        Vaelluksen aikana tauoilla 
on kätevintä vain heittäytyä pitkälleen 
             lähimmälle kedolle ja antaa unen tulla.

K
U

VA
: J

O
U

N
I L

A
A

K
S

O
N

E
N

Keväthangilla voi nukkujan suojaksi virittää vaikkapa 
”erätoverin”, jolloin kosketus luontoon säilyy lähes suorana. 

Kankaan voi pystyttää monella eri tavalla.

217x138_Fi_Fotboll_NB.indd 1 16-04-07 10:03:31



va kangas tai lautaseinä. Kaista-
le taivasta aukeaa joka tapauk-
sessa esteettömänä eteesi.

Myöhäissyksyllä ja talvisydä-
men aikana pelkän taivaan alla 
nukkuminen vaatii todella hy-
vän makuupussin ja alustan.

Retkeilyreittien varsille ja ul-
koilualueille rakennetuissa hir-
silaavuissa on usein se vika, että 
nukkumataso on korkeammalla 
kuin laavun ääressä oleva tuli. 
Sen vuoksi se harvoin lämmit-
tää nukkujia kunnolla.

Jos suunnittelee yöpyvän-
sä tällaisessa laavussa, on vii-
sainta varustautua niin hyvällä 
makuupussilla ja alustalla, että 
vuodenajan mukaisesti tarkeni-
si nukkua ilman tuliakin.

Hirsilaavuissa on toinen-
kin puute laavukankaaseen tai 
louteeseen nähden. Sitä ei voi 
kääntää tuulen suunnan mu-
kaisesti. Tuuli painaa savua 
laavuun tai sitten ei. Sekin on 
asia, joka usein pakottaa sam-
muttamaan nuotion yöksi. Sa-
vun hengittäminen nukkuessa 
ei todellakaan ole terveellistä.

Kaikkein hienoimpia eräko-
kemuksia ovat luonnollises-

ti yöt oikeaoppisen ja tuulen 
suuntaan nähden oikein päin 
rakennetun rakovalkean ääres-
sä, kun ilmavirta kuljettaa sa-
vun poispäin nukkujista, val-
kea tuhahtelee ja rapsahtelee ja 
ikään kuin juttelee vieressään 
nukkuvalle.

Taivasalle keväthangilla
Keväthanget tarjoavat taiva-
salla nukkuvalle aivan oman 
ja taianomaisen maailmansa. 
Silloin kun hanki kantaa öisin 
ja upottaa päivisin, retkeilijän 
kannattaa vaihtaa vuorokausi-
rytminsä tyystin toiseksi.

Olen usein vaeltanut kuin en-
tisaikojen karhumiehet kevät-
metsästyksellään. Lähden liik-
keelle, kun hanki alkaa iltayöstä 
kantaa, ja pistän leirin pystyyn, 
kun hanki aamupäivällä lakkaa 
kantamasta.

Jos silloin voisi luottaa siihen, 
että sää jatkuu koko retken ajan 
samanlaisena, ei yöpymisneu-
voikseen tarvitsisi kuin jonkin-
moisen makuualustan, pienen 
makuupussin ja louekankaan 
varjoa antamaan. Nukkumi-

nenhan ajoittuisi iltapäivän ja 
illan tunteihin, ja silloin aurin-
ko lämmittää mukavasti. Kun 
tulee kylmä, on aika nousta ja 
ruveta valmistamaan ruokaa 
vaellusta varten.

Sellaista säävarmuutta ei tie-
tenkään ole, joten on varau-
duttava pahimman mukaan. 
Yöpymisneuvojen pitää olla 
talviretkeilyn tasolla. On kui-
tenkin vaikuttavampaa levätä 
keväisessä säässä louteen var-
jossa kuin teltassa, joka lämpe-
nee helposti auringon paistees-
sa aivan liian kuumaksi. 

Pakkasyö 
Pistojoen saaressa
Jos pitäisi nostaa yksi taivasalla 
vietetty yö toisten hienojen öi-
den joukosta, se ehkä olisi eräs 
syyskuinen pakkasyö Vienan 
Karjalassa.

Olimme Pistojoella kalas-
sa ja päätimme yöpyä pienes-
sä saaressa, johon pääsimme 
erään paikallisen asukkaan lu-
paamalla veneellä. Se oli ainoa 
vene siinä suvannossa, joten 
yöpymispaikka tuntui erittäin 

turvalliselta.
Venäläiset olivat luvanneet, 

että he tuovat teltat. Ne olivat 
kuitenkin matalia yhden hen-
gen ”putkia”, joissa katto roik-
kui nukkujan silmillä. Päätin 
olla pystyttämättä moista put-
kiloa vaivoikseni. Luotin sii-
hen, ettei yöllä sada. Tai jos al-
kaa sataa, pystytän teltan vasta 
sitten.

Levitin alleni sadeviitan ja 
kömmin makuupussiini. Suo-
pursu tuoksui ympärillä, joen 
hiljaiset äänet ja kauempaa kan-
tautuva kosken kohina rauhoit-
tivat mielen hyväksi nukkua. 
Kun joskus yöllä havahduin, 
näin yläpuolellani kaartuvan 
Linnunradan ja silmäilin leis-
kuvia monivärisiä revontulia.

Silloin koin perustavanlaatui-
sen yhteyden ihmisen ja luon-
non välillä ja tärkeän paljauden 
tunteen, vaikka en tietenkään 
ollut pakkasyössä alasti. Koin 
olevani kahdestaan universu-
min kanssa. Tunsin, että nyt en 
suojaa itseäni millään, en tulel-
la, kankaalla enkä rakennuksel-
la. Silti minulla on hyvä ja tur-
vallinen olo. ◻

Jotkut ovat valmiina

NordicBet – eniten jalkapalloa

matta jalkapalloilijoiden maa. Täältä 

e pelaavat niissä 210 joukkueessa, jotka

sitä korkeammalla sarjatasolla. Nämä 

uneet pelaamaan tällä kaudella 2408

uluukin, oletko sinä valmis uuteen 
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