
◼ Parikymmentä vuotta sitten 
aloin yöpyä säännöllisesti käm-
pän asemesta teltassa myös talvi-
silla tunturivaelluksilla. Voin valita 
leiripaikan sieltä, missä se tuntuu 
hyvältä, ja olla omassa rauhassa.

Lumi upotti, painava rinkka hier-
si, mutta pakko oli mennä eteen-
päin. Vielä yksi ylämäki, sitten ki-
lometrin verran jängän reunaa ja 
olin perillä kämpällä. Hiki kirveli 
silmissä ja sukset painuivat sose-
hangessa sammaliin asti.

Avasin viimein väsyneenä käm-
pän oven. Kämppä oli täynnä vä-
keä, mutta löysin kapean nukku-
matilan ylälaverilta.

Yöllä heräsin hiestä märkänä. 
Olipa kuuma. Alalaverilla jonkun 
kuorsaus voitti desibeleissä van-
han moottorisahani.

Mielessäni heräsi kysymys, voisi-
ko tämän tehdä mukavammin.

Kyllä voi! Teltassa.

Teltta olosuhteiden mukaan

Hyvän talviteltan tärkeimmät omi-
naisuudet ovat kestävyys, tuulen-
sieto, pystytettävyys sekä riittävät 
tilat yöpyjille ja varusteille. Hyvä 
teltta on turvallisuuden kannalta 
niin keskeinen tekijä, ettei sen laa-
dusta pidä tinkiä.

Laadukkaimmat vaellusteltat 
ovat nykyään poikkeuksetta vain 
kahta perustyyppiä, joko geo-
deettisia tai tunnelimallisia. Näis-
tä tunneliteltta sopii talviselle 
tunturivaellukselle huomattavas-
ti paremmin. Tunneliteltan tärkein 
vahvuus on, että sen saa nopeasti 
pystyyn myös myrskyssä. 

Ei liene sattumaa, että kaikki 
talvella arktisilla alueilla viimei-
sen kymmenen vuoden aikana 
liikkuneet suomalaiset retkikun-
nat ovat valinneet tunneliteltan. 
Toistaiseksi viimeinen geodeetti-
seen telttaan päätynyt retkikunta 
oli liikkeellä Grönlannissa keväällä 
1997, jolloin teltan pystytys myrs-
kyssä epäonnistui kohtalokkain 
seurauksin.

Yöpymisestä saadaan miellyttä-
vä, kun teltassa on riittävästi tilaa. 
Siksi käytän kolmen hengen telt-
taa, jossa yöpyy kaksi henkilöä. 
Tunnelma pysyy rentona pitkällä-
kin vaelluksella, kun molemmilla 
on tilaa touhuta omaan tahtiin.

Väljyydellä on myös merkitystä 
onnettomuustilanteessa. Jos liik-
keellä on kuuden hengen tai sitä 
suurempi porukka, kuten talvella 
on jo ladun avaamisen kannalta 
järkevää, ei yhden teltan tuhou-
tuminen aiheuta katastrofi a. Epä-
onninen pari vain jaetaan kahteen 
jäljelle jääneeseen telttaan ja mat-
ka jatkuu.

Tunneliteltoista yleisimmin käy-
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 talvella
Teltassa yöpyminen talvella on miellyttävää. 
Luit aivan oikein, se on miellyttävää, 
kun sen tekee oikein.

tetty on ollut laajennetulla absidilla 
varustettu malli, jolloin kaikki lei-
riytymisen aikana tarvittavat varus-
teet saadaan säältä suojaan. Ulko-
teltan kirkasta väriä kuten punaista 
on suosittu turvallisuuden takia.

Valitaanpa mikä telttamalli ta-
hansa, mukana kuljetettavan va-
rustuksen paino ja tilantarve nou-
sevat niin paljon, että varusteet on 
järkevä kuljettaa ahkiossa.

Talviteltan pystytys

Leiripaikaksi etsitään tasainen koh-
ta, johon kaikki teltat mahtuvat väl-
jästi. Jos teltan alle jäävä lumi on 
pehmeää, se tampataan suksilla.

Paikkaa ei valita tuulensuojasta 
kumpareen takaa, koska myrsky-
tuuli aiheuttaa kinostuman juuri 
tällaisen kumpareen taakse ja telt-
taa joutuisi kaivamaan esiin use-
amman kerran yön aikana.

Kun tuuli saa kuljettaa lunta va-
paasti hangen pintaa pitkin, ki-
nostumat syntyvät ainoastaan 
telttojen taakse eivätkä haittaa lei-
rielämää.

Tunneliteltta pystytetään tuulen-
suuntaisesti. Itse pystytän teltan ai-
na pienempi absidi vastatuuleen, 
jolloin tuuletusta on helpompi 
säätää.

Kun teltta irrotetaan ahkiosta tai 
rinkasta ja levitetään hangelle, se 
ankkuroidaan välittömästi tuulen 
yläpuolelta hankeen, ettei yllättä-
vä tuulenpuuska tempaise telttaa 
mukaansa.

Nopein ja kätevin ankkurointi-
tapa on käyttää suksia ja sauvoja 
maakiiloina. Sukset työnnetään 
teltan lenkkeihin niin päin, ettei 
mahdollinen pohjan teräskantti 
syö narua tai hihnaa poikki. Muita 
hyviä ankkureita ovat ahkio, parat, 
lumilapio, jäähakku, lumivarmis-
tusvälineet sekä itse tehdyt pitkät 
ja leveät puiset kiilat. Jos lunta on 
vähän ja ollaan jään päällä, voidaan 
käyttää jääruuveja tai tavallisia te-
räsnauloja.

Talvella korostuu kaarten oi-
kea käsittely. Kaarten kuminauhat 
menettävät joustavuuttaan, joten 
pitää olla tarkkana, että kaaren 
pätkät on työnnetty holkeissaan 
loppuun saakka. Huonosti kiinni-
tetty liitos murtuu helposti.

Kun teltta on pystyssä, sen hel-
mat peitetään lumella. Peittämistä 
helpottaa, jos teltassa on lumilie-
peet. Harvassa teltassa ovat liepeet 
vakiona, mutta ne on yksinkertais-
ta ommella myös jälkeenpäin.

Jotkut rakentavat teltan suo-
jaksi vielä lumiseinän, mutta itse 
en ole seinää käyttänyt enää pit-
kään aikaan. Se on työläs tehdä ja 
käytäntö on osoittanut, että hyvin 
pystytetty tunneliteltta ei seinää 
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tarvitse.
Suurempi absidi on eteinen, jon-

ka kautta kuljetaan telttaan ja sieltä 
pois. Jos lunta on paljon, kannattaa 
abisidiin kaivaa syvennys, jolloin 
siinä voi seistä mukavasti eikä tar-
vitse kontata lumisin polvin sisälle. 
Suuren absidin reunoille nostetaan 
ne tavarat, joita tarvitaan yöpymi-
sen aikana, mutta jotka eivät mah-
du sisälle.

Periaate on, että kun telttaan on 
menty sisälle, sieltä ei tarvitse pois-
tua kuin vasta liikkeelle lähtiessä.

Pienempään absidiin varataan 
lunta ruuan ja juoman valmista-
mista varten. Lumi on hyvä pakata 
kangaspusseihin, esimerkiksi teltan 
suojuspussiin. Näin se ei vie paljon 
tilaa ja säilyy puhtaana.

Talviteltassa asuminen

Teltan pohjalla on viisainta käyttää 
kahta umpisolualustaa. Yksi paksu-
kaan alusta ei riitä, vaan kylmyys 
hohkaa siitä läpi. En ole suosinut 
ilmalla täytettäviä makuualustoja 
niiden huonon kestävyyden takia.

Jos teltta kuljetetaan ahkiossa, 
kannattaa alempi makuualusta 
tehdä koko teltan pohjan peittä-

västä umpisolulevystä, jonka päälle 
tulevat molempien yöpyjien henki-
lökohtaiset alustat.

Pieni harja on kätevä väline, jol-
la saadaan asukkaiden mukanaan 
tuoma lumi lakaistua saman tien 
ulos.

Kylmä, huuruinen teltta muuttuu 
kodiksi, kun sitä aletaan lämmittää. 
Yleinen uskomus termoteltan läm-
mityksestä jopa melko kokeneiden 
retkeilijöiden keskuudessa on, että 
se kuuluu sarjaan ”älä tee tätä ko-
tona”.

Myös teltanvalmistajat ovat suh-
tautuneet kielteisesti keittimen 

polttamiseen teltan sisällä. Pien-
tä muutosta näyttää kuitenkin 
jo olevan ilmassa, sillä viimeisen 
hankkimani TNF:n teltan ohjeessa 
käsketään enää pitää liekit erossa 
telttakankaasta.

Keittimen käytöllä teltassa on 
kohtuullisen pitkät perinteet. Ark-
tisilla alueilla liikkuneet retkikun-
nat ovat jo aikoja sitten polttaneet 
vanhaa Primus-petrolikeitintä py-
ramiditeltoissaan.

Suomalaisittain vanhin tietämä-
ni lämmitettävä vaellusteltta on 
1960-luvulla kehitetty Kösäkkö. Se 
pohjautuu Sopu-telttaan, jollaista 

▲ Kirpeä pakkastuuli vie pussiin yön aikana kerääntyneen kosteuden 
mennessään. Varsin suosittua on käyttää talvireissuilla kahta makuu-
pussia päällekkäin. Sisäpussi on untuvaa ja päällimmäinen on 
kuitupussi. Molemmat kuivataan erillään. Erityisen tärkeää on 
muistaa sitoa pussit kiinni kuivaustelineeseensä.

◀ Ulos jätetään vain ne varusteet, joita ei tarvita. Kaikki tavarat pitää 
olla joko repussa tai ahkiossa, muuten niitä etsitään aamulla lumesta. 
Ahkion aisat on tuettu sauvoilla ylös. Tämä tapa säästää aisoja, koska 
silloin niiden päälle ei vahingossa tallota.

▼ Teltan suojuspussi on kätevä keittolumien säilytyspaikka.
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ensimmäinen suomalainen Grön-
lannin ylittänyt retkikunta käytti 
vuonna 1966.

Itse aloittelin vaellusteltan läm-
mittämisen 80-luvun alkupuolella, 
jolloin kokeilin sekä keittimiä että 
tanskalaisia katalyyttilämmittimiä. 

Teltan lämmittäminen keittimel-
lä on tehtävä oikein, sillä muuten 
on olemassa sekä tulipalon että ha-
pen loppumisen vaara. Asia pitää 
hallita täydellisesti ja käytettävän 

tintä, koska paino ei nouse kovin-
kaan paljoa toisen keittimen takia, 
mutta vesien sulatusaika lyhenee 
puolella. Molempiin keittimiin on 
kahdet pullot, joissa on omat pum-
put. Näin pullon vaihto tyhjenty-
neen tilalle käy käden käänteessä 
ja keitin voidaan yleensä sytyttää 
uudestaan ilman esilämmitystä.

Keitinlaatikko sijoitetaan pie-
nemmän absisidin puoleiseen 
päähän keskelle telttaa ja keitin 

ja suosittaa veden keittoa absidis-
sa. Tällöin menetetään kuitenkin 
keittimen hyöty lämmityksessä.

Omasta mielestäni teltan sisällä 
voidaan ja kannattaa keittää vet-
tä sekä tehdä ruokaa. Vesihöyryä 
ei tule juuri nimeksikään, kun vain 
ymmärtää käyttää kattiloissa kan-
sia.

Myös kiehuvan veden kanssa 
touhuaminen on tarkkaa puuhaa. 
Kaadettaessa vettä termospul-

tuneet varusteet on helppo kuiva-
ta lähellä kattoa olevissa naruissa. 
Lämpötila siellä on jopa 50–60 as-
tetta, joten varusteet kuivuvat no-
peasti.

Keittimen palaessa varotaan va-
hingossa heilauttamasta varusteita 
liekin lähellä. Makuupussin nylon-
kangas sulaa jo hetkellisestä liekin 
lähellä käymisestä ja sulkasato tel-
tassa on valmis.

Telttaa lämmitettäessä ei saa 
nukkua tai edes torkkua. Varsinkin 
alkuvaiheessa pitää tarkkailla, et-
tei kumpikaan keitin vuoda polt-
toainetta. Erittäin kylmissä oloissa 

▲ Suurempaan absidiin on kaivettu syvennys, 
jolloin tilaa tulee mukavasti lisää ja oviaukon 
käyttö helpottuu. Osa tilasta jätetään kaivamatta 
ja syntyneille hyllyille laitellaan ne varusteet, jotka 
eivät mahdu telttaan.

▲ Teltan kattoon viritellään kuivausnaru tai 
verkko, mutta suoraan keittimen päällä ei saa 
kuivata varusteita putoamisvaaran ja liian suuren 
kuumuuden takia. Erityisesti monojen kuivauksessa 
pitää olla tarkkana. Kuivatut varusteet laitetaan 
makuupussiin yön ajaksi, jolloin ne ovat kuivat 
aamullakin.

▼ Neliönmuotoinen para-lumiankkuri on ommeltu 
vedenpitävästä kankaasta ja siinä on neljä narua. 
Tähän ”laskuvarjoon” laitetaan lumikökkäre ja se 
upotetaan lumeen. 

▼ Myös muovikassista tai makuupussin suoja-
pussista saa lumiankkurin täyttämällä sen lumella 
ja kaivamalla hankeen. Tällainen ankkuri on käte-
vintä kiinnittää telttaan pienellä sulkurenkaalla.

keittimen ominaisuudet pitää tun-
tea hyvin. 

Jotkut bensakeittimet voidaan 
jopa esilämmittää teltassa, kun 
taas toiset mallit sylkäisevät niin 
pitkän esilämmityslieskan, että se 
nuolee jo teltan kattoa.

Tulipalon vaaraa pienennetään 
merkittävästi sijoittamalla keitin 
alumiiniseen laatikkoon. Käytän 
keitinlaatikossani kahta bensakei-

tuikataan tuleen. Tämän jälkeen 
alkaakin päivällisen teko ja seuraa-
van päivän vesien sulattelu. Sula-
teltavaa riittää yllättävän paljon, 
sillä vettä tarvitaan 2–4 litraa hen-
keä kohti. 

Veden keittäminen teltassa jakaa 
mielipiteitä. Eräs koulukunta epäi-
lee, että vesihöyry kostuttaa teltan 

loon, sitä saattaa läikkyä housuille 
tai syliin, jolloin seurauksena on 2. 
asteen palovamma. Kuumaa vettä 
täynnä olevan termospullon kaatu-
minen antaa myös runsaasti virik-
keitä teltan asukkaille.

Kun vedet on keitetty, jätetään 
keitin tohisemaan hiljaisella liekillä 
ja tuottamaan lämpöä. Kaikki kos-

Parat ovat tässä valmiiksi 
kiinni teltassa. Niitä käytetään, 
jos muita ankkurointiin sopivia 
välineitä kuten suksia ja sauvoja 
tarvitaan liikkumiseen leiriyty-
misen aikana.

saattaa keittimen kumitiiviste olla 
niin kovettunut, että polttoainetta 
tihkuu läpi.

Myös hapen riittävyyttä pitää ha-
vainnoida. Valveilla oleva ihminen 
huomaa hapen vähenemisen siitä, 
että hengitys käy raskaaksi, mutta 
nukkuja ei sitä välttämättä tajua. 
Normaalisti happi riittää, mutta 
jos ulkona on tyyntä ja liepeet on 
peitelty hyvin hangen sisään, voi 
tuuletus olla riittämätön. 

Raskaaksi käyvän hengittämisen 
lisäksi merkkejä hapen vähyydes-
tä ovat keittimen sammuminen, 
vaikka polttoainetta on jäljellä, 
ja tulitikun sammuminen heti sy-
tyttämisen jälkeen. Tilanne ei ole 
vaarallinen, sillä ilmassa on vie-
lä hengittämistä varten riittävästi 
happea tulitikun sammuessa. Asi-
aan reagoidaan avaamalla sisäovea 
hieman ja säätämällä tuuletusluuk-
kuja suuremmalle.

Jos teltassa kaikesta huolimatta 
syttyy tulipalo, se rajataan välittö-
mästi sulkemalla keitinlaatikko ja 
nostamalla se absidiin tai suoraan 
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Teltan pakkaaminen
◼ Muut kaarien liitokset on teipattu kiinni ja kaaret työnnetty tunneleihinsa, 
mutta yksi liitos jätetään teippaamatta. Avattavan liitoksen paikka riippuu 
ahkion pituudesta.

Teltta kääritään rullalle leiripatjat sisällä. Käärö voidaan sitoa irtohihnoilla 
tai jättää sitomatta ja kiinnittää vain ahkion sandomeilla.

Telttakäärö laitetaan ahkioon niin, että näkyviin jäävät kaaret tulevat taak-
se. Silloin ne eivät takerru tunturikoivun runkoihin. Käärö voidaan pakata 
myös ahkiopeitteen sisään, jos ahkion tilavuus mahdollistaa sen.

ulos. Tämän jälkeen kaadetaan lun-
ta laatikon päälle. Vaikka tulipa-
lo on harvinainen, toiminta pitää 
harjoitella etukäteen. 

Eräs kaverini on liittänyt keitin-
laatikkoonsa kiinteän sammutus-
peitteen, mikä on varmasti tehokas 
apu vaaratilanteessa.

Ruuan teko, vesien keittely ja tel-
tan lämmittäminen kuluttaa polt-

toainetta 1–1,5 litraa telttaa koh-
ti vuorokaudessa. Olen käyttänyt 
yleensä white gasia eli 80/110 eri-
koisbensiiniä tai pienkonebensii-
niä. Molemmat toimivat hyvin kyl-
missäkin oloissa.

Talviteltassa yöpyminen

Kun on aika käydä nukkumaan, kei-
tin sammutetaan ja nostetaan ulos 

Olen käyttänyt vettä varten sy-
linterinmuotoista pulloa ja rakon 
tyhjentämiseen suorakaiteen muo-
toista pulloa, jolloin nesteet eivät 
unenpöperössä ikävästi sekoitu.

Aamua varten sovitaan, kumman 
vuoro on sytyttää keittimet. Koska 
keitin on absidissa, sytyttäminen 
onnistuu makuupussissa maaten.

Keitinlaatikko nostetaan sisään 
ja makuupussin vesipullojen sisäl-
tö kaadetaan kattiloihin. Aamupala 
on valmis muutamassa minuutissa. 
Keitintä voi pitää päällä aamutou-
hujen ajan, jolloin pukeutuminen 
on miellyttävää.

Makuupussien tuuletus on joka-
aamuinen toimenpide. Pussit nos-
tetaan aamutoimien ajaksi suksien 
kärkien tai ahkion aisan päälle ja si-
dotaan suuaukon kuristusnarulla 
kiinni tuulen varalta.

Teltan pakkaaminen 
ja kuljetus

Teltta, keitinlaatikko ja polttoaine 
painavat sen verran, että on järke-
vää kuljettaa ne ahkiossa. Ahkio 
mahdollistaa myös teltan pakkaa-
misen niin, että se on nopeasti uu-
delleen pystytettävissä.

Teltan kaarien muut liitoskohdat 
teipataan ilmastointiteipillä yhteen, 
mutta yksi taitos jätetään auki. Kaa-
ret laitetaan valmiiksi tunneleihin 
vapaasta taitoskohdasta kahteen 
osaan taittaen. 

Leiripatjat säilytetään teltan sisäl-
lä myös kuljetuksen aikana, jolloin 
ne ovat siellä valmiina eikä ole riskiä 
kadottaa patjaa tuulen mukaan. 

Teltta kääritään kääröksi ahkion 
päälle. Näin se on mahdollista pys-
tyttää turvallisesti muutamassa mi-
nuutissa kaikissa sääoloissa.

pienempää absidiin, jolloin telttaan 
tulee lisää tilaa. Sammuttamisesta 
syntyy katkua jonkin verran.

Ennen maate menoa kuivumassa 
olleet varusteet työnnetään makuu-
pussiin, koska ne muuten kostuisi-
vat uudelleen yön aikana. Lisäksi 
pussiin otetaan kaksi pulloa.

Toinen on vahvasta muovista teh-
ty noin litran vetoinen juomapullo, 
jonka sisällä on kuumaa vettä. Se 
lämmittää mukavasti jalkopäässä.

Toinen on kusipullo. Sellaisen 
käyttö on ollut pitkään yleistä kii-
peilyretkikunnissa, mutta harvi-
naisempaa vaelluspiireissä. Kun 
vaihtoehtona on tehdä tarpeensa 
makuupussin sisällä puoliunessa 
tai avata pussi, päästää lämpimät 
ilmat ulos, avata oven vetoketju ja 
painua kylmään viimaan sekä pa-
lata vilusta tärisevänä pussiin, on 
valinta helppo.

Ilman keitinlaatikkoa ei ole turvallista käyttää keitintä sisällä 
teltassa! Tähän alumiinista tehtyyn kahden keittimen laatikkoon 
mahtuvat keittimet, pullot ja kattilat. Etuosa toimii pöytänä, 
jossa termospullokin pysyy pystyssä täyttämisen aikana. 
Laatikko on helppo nostaa sisältöineen ahkioon.

Noin 20–30 cm leveät 
lumiliepeet on helppo ommella 

itsekin jälkeenpäin telttaan.
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