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kapäätä myöten. Ylös rimpuillessa
toinen sauva on irronnut kädestä, ei-
kä sitä ole etsiskelyistä huolimatta
löytynyt syvältä hangesta.

Olikohan matkassa varasauvaa?

Terveellisiä muistutuksia
Pidän itseäni huolellisena ihmisenä,
mutta silti olen muutaman kerran
hukannut tavaroitani vaelluksella.
Yhdet huopakumisaappaan pohjal-
liset unohtuivat kuivumaan Piilolan
autiotuvalle. Huomasin erheeni vas-
ta päivämatkan päässä, kun otin
saappaat seuraavan kerran pois ja-
lasta. Marraskuussa maa huokuu
kylmää, joten pohjallisten puute ei
ole pelkän olankohautuksen asia.

Selvisin tuurilla, sillä löysin parin
päivän päästä Järvenpään rähjäisel-

tä autiotilalta vanhan kämpän nurkasta
hylätyt likaiset ja resuiset pohjalliset.

Korjasin ne matkaani ja pesin illalla
Sollumusjärven autiotuvalla. Hyvin
palvelivat seuraavat kaksi viikkoa.

Paljon suurempi moka tuli tehtyä
silloin, kun kiinnitin kuoritakkini
syyskuisella reissulla repun ulko-
puolelle huolimattomasti. Takkia
ei enää löytynyt, kun monen po-
luttoman kilometrin päästä otin
repun selästäni.

Harmitti vietävästi. Jo rahalli-
sestikin, mutta myös siksi, että ret-

keä oli vielä pari päivää edessä ja ai-
noa sateenpitävä takki hukassa.
Viritin varajätesäkistä ”sadetakin”:

vedin säkin alassuin ylleni, jätin pään
huppuun ja mittasin kasvoaukon paikan.
Tein puukolla reiän ja vahvistin aukon reu-
nat teipillä. Säkki suojasi yläruumiin ha-

memaisesti ja varsin peittävästi, mut-
ta sää oli onneksi poutainen. 

Jos tärkeä varuste häviää tai hajoaa
retkellä, täytyy tulla toimeen vara-
kamppeilla ja omalla luovuudella.
Oman itsensä varassa selviytyminen
on turvallisuustekijä ja tietynlainen
riski.

Juuri se on samalla monelle yksi va-
ellusharrastuksen kiehtovista puolis-
ta. Kultalusikka suussa syntyneelle
teollistuneen maan asukkaalle elämä
voi olla liiankin helppoa. On terveel-
listä olla välillä vastuussa itsestään.

Survival-saari
Aikanaan Eerikkilän urheiluopiston
eräopaskurssilla kokeilimme selviyty-
mistä ilman varusteita. Taskutkin piti
tyhjentää, mutta vaatteet sentään
saimme pitää yllämme. ��
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K
ävelemme Kevon
reittiä kauniina lo-
kakuisena päivänä.
Äsken pidimme tau-
koa Kevojokivarressa,

mutta nyt nousemme taas skaidille.
Kaunis laakso alkaa jäädä alaviistoon.
Emme ole nähneet muita retkeilijöitä koko
reissulla.

Mutta mitä tuolla roikkuu tunturikoivus-
ta? Sehän on likomärkä makuupussipötkö.
Ilmeisesti pussi on pudonnut ruskaretke-
läisen rinkasta. Myöhemmin joku on löytä-
nyt sen maasta ja nostanut puuhun näky-
ville ja pysymään kuivempana. Otan pussin
mukaan ja jätän sen seuraavalla tulipaikal-
la puuvajaan auki levitettynä kuivumaan.

Toivottavasti makuupussin kadottajalla
ei ollut kovin kylmä yö.

Vaellamme Lemmenjoen kansallispuis-
ton takamaastoissa. Söimme lounasta
Stuorrabogoaivin porokämpällä ja oiomme
omia reittejämme Angelin suuntaan. Pol-
kua emme ole tallanneet koko päivänä.

Kahden kumpareen välisessä notkel-
massa pilkistää jotain liian värikästä. Suk-
sisauva! Umpihankisommalla varustettu
sauva seisoo ylösalaisin pajupusikossa.

Varmaan on edellistalvena hiihtovaeltaja
laskenut loivaa alamäkeä ja kaatunut. Lumi
on ollut pehmeää ja kädet ovat uponneet ol-

T E K S T I J A K U V A T J O U N I L A A K S O N E N

� Silmäpuoli tunturissa 
normaalinäköisen kaverin silmin.

� Sama tunturimaisema 
likinäköisen silmin.

Mitä teet, jos sulkapallomailasi varsi murtuu
kesken matsin? Tai aurinkolasit hukkuvat 
hiekkarannalle? Korjaat, korjautat tai ostat 
uuden. Entä mitä teet, jos makuualusta putoaa
rinkasta Rommaenon takana, eikä löydy? 
Tai silmälasit menevät pirstaleiksi Jaurujoella?
Tai teltta palaa Kietsimäjoella?

Ilman



dyissä pikku rasioissa. Tuohen
repimiseen oli pyydetty lupa.
Tuohi tai kartonki ei pala, kun
toisella puolella on nestettä.

Kolmantena päivänä yksi
kurssilaisista sai pyydystettyä
kyykäärmeen. Siihenkin oli lu-
pa, samoin kuin muurahaispe-
sän rosvoamiseen. Kauhoimme
pesän sisällön aurinkoiseen
paikkaan kankaalle, jonka reu-
nat olimme käpristäneet. Muu-
rahaiset kiirehtivät ystävällises-
ti siirtämään munat kankaan
reunoille varjoon, josta ne oli
helppo kerätä talteen.

Kyyn pää katkaistaan pois
myrkkyrauhasten takaa. 1/16
nyljettyä, tikussa paahdettua
kyytä sekä kourallinen öljyssä
(myönnytys opettajalta) pais-
tettuja muurahaisenmunia
maistuivat yllättävän hyviltä.

Kuorimme ja paahdoimme
männyn nilakerroksesta pettua
ja saimme armeliaasti opettajal-
ta hieman jauhoja joukkoon.
Pettu jäi puutteellisten välinei-
den takia kaurahiutaleiden ko-
koisiksi palasiksi, mutta leipä-
set maistuivat silti. Nälkä on pa-
ras mauste.

Opimme mieleenpainuvasti,
että tulentekovälineet sekä suo-
ja sadetta vastaan ovat välttä-
mättömiä ja että ruuan hankki-
minen luonnosta ei yleensä ole
helppoa.

Ilman puukkoa, 
ilman tulitikkuja
Nyt vuosia myöhemmin heinä-

kuussa kokeilimme kaverin
kanssa patikkaretkeä ilman

puukkoa. Puukko oli toki
sentään mukana Finn-
marksviddalla, mutta
sääntömme oli, että si-
tä ei oteta esiin, ellei
ole oikeasti hengestä
kyse.

Kaipasimme veistä
viikon aikana tasan

kolme kertaa. Juusto-
paketin aukaisuun,

juuston leikkuuseen ja jo-
honkin katkaisemiseen.

Kaikista selvisimme sekun-
nin miettimisellä ilmankin. Tu-

lia emme tällä kesäretkellä teh-
neet.

Kun ajattelen tavallisia vael-
luksia, niin puukon ylivoimai-
sesti tavallisimmat tehtävät
ovat juuri edellä mainitut pik-
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Tosin tämä Robinson Crusoe-
harjoitus alkoi sillä, että meidän
oli kaadettava kanootit hieman
ennen saaren rantaa ja uitava
maihin. Ensimmäinen tehtävä
oli riisua vaatteet ja kuivata ne
alkukesän koleassa tuulessa.

Samalla ryhdyimme joukolla
tekemään havulaavua. Havu-
jen repimiseen opettaja oli luon-
nollisesti hankkinut luvan
maanomistajalta. Oli lohdullis-
ta huomata, että havulaavun ja
-pedin pystyy tarvittaessa teke-
mään ilman teräaseitakin. Ai-
kaa meni kyllä paljon, vaikka
tekijöitä oli kuusitoista.

Teimme kaksi vastakkain ole-
vaa havulaavua, joihin tiukasti
kylki kyljessä mahduimme
kaikki. Yöllä oli viileää, mutta
onneksi iltapäivän oli poutaa ja
vaatteet ehtivät kuivua.

Todellisessa selviytymistilan-
teessa ei auta kainostella niin
riisumista kuin toisessa kiinni
nukkumistakaan. Kaikki vaat-
teet on saatava kuiviksi ja yöllä
toinen ihmiskeho on hyvä läm-
pöpatteri.

Toisena päivänä harjoitus
muuttui helpommaksi, kun

saimme kukin käyttöömme en-
nalta pakkaamamme litran
maitopurkin. Sisältöä oli pitä-
nyt miettiä huolella. Kaikissa
purkeissa oli tulitikut, puukko,
sideharsoa ja onkimisvälineitä
ja lopputilavuus täynnä kunkin
tärkeiksi katsomia varusteita.

Tulitikkujen ja puukkojen
avustuksella laavujen väliin
tehtiin tuli, joka nopeutti
vaatteiden kuivattelua ja
lämmitti seuraavina öi-
nä. Rankat sadekuurot
pitivät huolen siitä, et-
tä riisumista sai har-
rastaa.

Niitä kiiteltiin, jotka
olivat pakanneet mu-
kaan ohuen avaruus-
huovan tai muun suo-
jakankaan.  Havulaa-
vumme piti kyllä tihku-
sateen loitolla, mutta rank-
kasade tuli läpi. Olisi pitänyt
tehdä paksumpi ja jyrkempi
katto. Kankaat levitettiin pa-
himpien vuotokohtien päälle. 

Jollakin oli purkissaan suolaa
ja sitä kehuttiin myös. Maistu-
vat kalat sitten paremmilta. En-
simmäisenä päivänä emme ol-

Havulaavu syntyy puh-
taasti metsän mate-
riaaleista, tarvittaessa
jopa ilman teräaseita.

Muurahaisenmunien
erottelulaite. Muura-
haiset kantavat munat
vauhdilla suojaan 
auringon paahteelta
kankaan reunamutkien
alle, josta nälkäisen 
selviytyjän on helppo
kerätä ne talteen. 
(Kuvat: Iiro Kakko) 

Sienet, marjat ja luonnon-
yrtit antavat lisämakua 
ruokiin, mutta pelkillä niillä
ei retkellä elä.

leet löytäneet sienettömästä ja
marjattomasta kevätluonnosta
juuri mitään syötävää, joten jat-
kuva nälkä oli jo tuttu kaveri.

Toinen päivä meni pääasiassa
kalastaessa ja muita luonnon-
muonia etsiessä. Saaliina yh-
teensä kaksi peukalonpituista
sinttiä, paljon erilaisia teeainek-
sia, hieman järviruo’on juurta ja
jälkiruuaksi kallioimarteen juur-
ta. Nälkä ei siitä vähentynyt.

Toisaalta nälkä ei ensimmäi-
sen väliin jääneen aterian jäl-
keen pahentunutkaan kolmen
päivän aikana, mutta se jäyti
koko ajan taustalla. Ainakin täl-
lainen vararasvaton hernekep-
pi alkoi jo huomata nälän hei-
kentävän vaikutuksen. Tapa-
turmariski kasvaa.

Joimme paljon vettä ja keitim-
me nuotiolla mustikanlehtiteetä
maitopurkeissa ja tuohesta teh-
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kupuuhat sekä kiehisten vuole-
minen. Puukko on silti retkeili-
jän ikiaikainen monitoimityö-
kalu, jota ei saa koskaan jättää
pois matkasta.

Erävaelluksen SM-kilpailuis-
sa viime syyskuussa oli lähtö-
tehtävänä sytyttää paperinpala.
Sallitut varusteet olivat puukko
– ja eipä sitten muuta. Tuliporan
ainekset eli kuusenoksa, puu-
kapula, narunpätkä ja pari lau-
dankappaletta annettiin järjes-
täjien puolesta.

Kaikki parisataa partiota
ahersivat täysin keskittyneinä
keskimäärin tunnin verran. Sa-
vua ja mustunutta puuta syntyi,
mutta joka pari sai luovuttaa
onnistumatta.

Kostea ja tuulinen sää vai-
keutti tällä kertaa tehtävää, tu-
len teko tuliporalla on kyllä
mahdollista. Mutta ei helppoa.

Silmälasit säpäleinä
Olimme jokunen vuosi sitten
kaverin kanssa Varangin ranni-
kolla fillariretkellä. Kävimme
tienvarren museossa pällistele-
mässä paikallista menneisyyttä.
Sitten jatkoimme taas matkaa
karmeassa vastatuulessa. Seu-
raavan kerran pysähdyimme
tunnin päässä ja lievästi likinä-
köinen kaverini huomasi silmä-
lasiensa unohtuneen museoon.

Paluumatkalla vauhti oli nel-
jääkymppiä kevyesti poljeskel-
len. Lasit löytyivät onnellisesti.
Mutta kyllä jurppi polkea taas
samaa pätkää. Kaikin voimin ir-
vistäen pääsi töin tuskin kym-
meneen, viiteentoista kilomet-
riin tunnissa.

K olmisenkymmentä vuotta
sitten tamperelaisten Kallen
ja Eikan hiihtovaellus oli vä-

hällä keskeytyä saappaiden palami-
seen nuotiossa. Siihen aikaan ei kän-
nyköitä ollut, joten he eivät voineet ti-
lata uusia saappaita kaupasta tai no-
loa kelkkakuljetusta tien varteen. Ka-
verien neuvokkuuden ja taidon an-
siosta ongelmasta selvittiin tavalla,
joka sopii hyväksi esimerkiksi.

Kaukana Lemmenjoen takamailla
kaverukset olivat kaivaneet metri-
seen hankeen ison lumikuopan yö-
pymistä varten. Reilussa pakkasessa
he rakensivat kuoppaan nuotion, joka
lämmitti makuusijoilla loikoilevia sekä
kuivasi hiostuneita sukkia ja kumisaappaita.

Saappaat oli asetettu hyvän ilmankierron
ja kosteuden haihtumisen vuoksi riukujen
päälle siten, että nuotio lämpö osui niiden
pohjiin. Makuupusseissaan koiran unta
nukkuessaan miehet tarkkailivat nuotiota ja
tarvittaessa lisäsivät puita.

Jossain vaiheessa Kalle heräsi palavan
kumin hajuun. Hän huomasi nuotiossa pa-
lavan saappaan, tarttui keppiin ja sohaisi jal-
kineen jäännökset hankeen sammumaan.

Puiden lisäyksestä aiheutunut nuotion
kuumuus oli sulattanut lumipenkkaa kuiva-
tusorsien alta ja saappaat olivat vierineet tu-
leen. Eikan toisesta saappaasta oli palanut
varren yläosa, mutta Kallen toinen saapas
oli palanut perusteellisesti. Jäljellä oli vain
seitsemän senttiä saappaan kärkeä.

Aamulla miehet arvioivat tilannetta. Ah-
kioissa oli mukana saha, kirves, puukko ja
linjapihdit. Usein naureskelun kohteena ol-
leesta tarvikepussista löytyi monenlaisia
nauloja, Araldit-liimaa, teippiä, lasikuitukan-
gasta, narua, rautalankaa yms. pientä til-
pehööriä.

Kun saapas 
palaa nuotiossa

Kumialan miehenä ja siten saappaiden
kanssa tutuksi tullut Kalle ryhtyi suutariksi.
Ensiksi hän veisti kelosta puolitoista sent-
tiä paksun pohjan saappaalle. Nuotiosta pe-
lastetun kärkiosan hän naulasi tähän puu-
pohjaan. Pysyvyyden varmistamiseksi nau-
lat taivutettiin ja kotkattiin.

Seuraavaksi Kalle leikkasi omatekoisesta
makuualustastaan (mankeloitua styroksia,
vaahtomuovia, vedenpitävä kangas) noin
kolmenkymmenen sentin palan, jonka lii-
masi puupohjan reunoihin ja varmisti vielä
pienillä nauloilla. Muutamalla leikkauksella
hän muotoili tästä makuualustan kappa-
leesta säären ympärille istuvan varren ja jal-
katerän päälle tulevan osan, jonka liimasi
saappaan kärkiosaan.

Kun luomuksen sisälle asetettiin huopa-
pohjallinen ja koko komeus peitettiin vielä
villasukalla sekä muovipussilla, olivat kave-
rukset taas valmiina jatkamaan hiihtovael-
lustaan alkuperäisten suunnitelmien mu-
kaan.

Suutareilla oli ollut lumikuopassa haus-
kaa. Ideat olivat kukkineet ja luovuus ku-

koistanut. Saappaasta tuli erin-
omainen, ainakin se oli huomat-
tavasti kevyempi kuin alkuperäi-
nen hiihtosaapas, eikä hiostanut-
kaan yhtä paljon. Joustava kärki-
osa teki hiihtämisen suhteellisen
helpoksi ja kannassa olevat pitkät
naulanpäät pitivät eräsiteen vai-
jerin paikallaan.

Sillä saappaalla Kalle hiihti yli
100 kilometriä maalikyliin ja sen
jälkeen saapas on kiertänyt mo-
nissa tilaisuuksissa ihmeteltävä-
nä. �

M A T T I R E K O L A

+

Likinäköinen ei kauas näe, 
jos pullonpohjat särkyvät.
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Viime lokakuussa sitten ko-
keilin, millaista on vaeltaa päi-
vä ilman silmälaseja. Rillini
ovat vahvuudeltaan luokkaa -
10 eli ilman laseja en tunnista
metrin päässä seisovaa kaveria.

Minulla ei ole sitä vaaraa, et-
tä unohtaisin lasini jonnekin.
Ne ovat aina päässä, paitsi sau-
nassa ja sängyssä. Mutta hajalle
ne voivat haaverissa mennä,
pikkupoikana pallopeleissä sil-
loin tällöin särkyivätkin.

Laitoin siis lasit taskuun ja
nostimme vaimon kanssa rin-
kat selkään.

Likinäköinen kun olen, kart-
taa ja kompassia oli helppo
käyttää. Täytyi vain nostaa kart-
ta tarpeeksi lähelle. Suunnis-
tuksessa oli entistä enemmän
luotettava kompassisuuntaan ja
polkuihin, kun tunturien ja pu-

rolaaksojen muodoista ja etäi-
syyksistä ei saanut selvää.

Kaukonäköisellä ongelma on
päinvastainen: maaston näkee,
mutta karttaa on vaikea lukea
ilman laseja.

Ensimmäisen kolmanneksen
päivämatkasta taivalsimme
isoa polkua, toisen kolmannek-
sen kompassisuunnalla tunturi-
rinteissä ja viimeiset viisi kilo-
metriä pienempää polkua.

Polkua pitkin käveleminen oli
yllättävän tavallista. Myös
maastossa käveleminen oli en-
nakko-odotuksia helpompaa.
Toki kompastelin jonkun kerran,
kun en kaikkia tunturikoivun
oksia ja kiviä erottanut, mutta
tulee sitä joskus täysinäköisenä-
kin horjahdeltua. Kulkuvauhti
hidastui maastossa enemmän
kuin polulla, mutta ei kuiten-
kaan mitenkään matelemiseksi.

Jo pientenkin purojen ylittä-

V ainion, Aaltosen ja Vilkmanin ”Miten selviän
luonnossa” -kirja on jo yli 20-vuotias. Ikä näkyy
karussa ulkoasussa. Mutta teos on täynnä tietoa

selviytymisestä, mm. majoittumista ilman varusteita,
erilaisten tilapäisvarusteiden tekoa sekä luonnonmuonia
käsitellään laajasti.

Sama kirja antaa näkökulmaa menneeseen: ”Muinai-
silla esi-isillämme oli varmasti intiaanien tavoin erämet-
sällä ja sotaretkillä mukanaan nahkapussi tai laukku pik-
ku tarvikkeilla varustettuna. Intiaanit kutsuivat omaa
laukkuaan nimellä ’possible bag’ ja se sisälsi jousen va-
rajänteen, nuolenkärkiä, sulkia ja pihkaa nuolien sulitus-
ta varten, linnun rintaluusta valmistettuja ongenkoukku-
ja, tulukset ja myyrännahkaa jalkojen hiertymiin.
Muonapuolta edusti pemmikaani.” 

Esikuvia ei tarvitse hakea edes kaukaa intiaaneista as-
ti, vaan esimerkiksi viime vuosisadalle asti pitkälti oma-
varaisena – tai porovaraisena – jatkunut saamelaiskult-
tuuri tarjoaa loputtomasti tutkittavaa.

Pohdittavaa antaa myös 1800- ja 1900-luvun alku-
puolen suomalainen eräkirjallisuus. Metsälle lähdettiin
vähin omatekoisin varustein ja takaisin palattiin yleensä
täydemmän repun kera.

Niinpä. Tätä ”ilman kulkemisen” teemaa voi tarkastel-
la myös toisesta näkökulmasta.

Toisille retkeilyssä tärkeitä arvoja ovat luonnossa ole-
minen sinällään, kauniit hetket, rauha ja niin edelleen.
Jotkut hakevat ulkoilmaharrastuksista myös haasteita.

Haastetta ei tarvitse välttämättä hakea Himalajalta as-
ti. Jos joskus tuntuu siltä, että edes marraskuisessa Tar-
vantovaaran erämaassa tai tammikuisessa Kaldoaivin
skaidissa ei ole haastetta, kokeilepa vaellusta tai kalas-
tusretkeä vaikka vain ilman muovia. Saati sitten ilman mi-
tään kaupasta ostettua. �

J O U N I L A A K S O N E N

Haasteita 
menneisyydestä

Retkitoveruksilta on teltta kadonnut. Molemmilla on rinkassa korjausvälinepussukassa 200 lit-
ran jätesäkki, ilmastointiteippiä ja narua. Ystävykset leikkaavat säkit pohjasta ja toisesta kyl-
jestä auki ja teippaavat yhteen. Näin syntyy noin 1,5 m x 2,8 m kokoinen laavukangas. Jätesäk-
kimuovi ei kuitenkaan kestä yhtä paljon vetoa kuin kangas. Puukehikko ryhdistäisi laavua.

Avaruushuovan, sadeviitan,
jätesäkin tms. kulmiin laite-
taan männynkäpy, pieni kivi
tai vastaava. Kiinnitysnaru
sidotaan kangasmytyn 
ympärille. Tällainen mytty
kestää paremmin kuin reikä.

Toiselta puolen hopeoitu, vedenpitävä kangas on tarpeellinen
hätävaruste. Tuulen- ja sateensuoja pakkautuu nyrkin 
kokoiseen tilaan.
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minen oli hankalaa, sillä veden
syvyyden arviointi oli laseitta
vaikeaa.

Fyysisesti oli helpompaa
kuin oletin, mutta todellinen
silmälasien menettäminen kes-
kellä kairaa olisi henkisesti ras-
saavaa. Vaelluksen nautinnot
häviäisivät, kun kauniit maise-
mat katoaisivat puuroksi ja jat-
kuvasti olisi pieni poispääsyn
kiire ja huoli selviämisestä. Ta-
paturman riski kasvaa. Ja jos
sää heikkenee tai sattuu joku li-
säongelma, miten selviän?

Myös kämppäpuuhat luon-
nistuivat. Puiden sahaaminen
käy näköjään ilman laseja siinä
kuin terävälläkin näöllä, ja pilk-
kominen tuntui riittävän turval-
liselta puuhalta. Kiehisten vuo-
leminen, tulen sytyttäminen ja
rinkan penkominen otsalam-
pun valossa onnistuivat hyvin.

Vaikka kokeilu onnistui yli
odotusten, lasien särkyminen
on huononäköiselle vakava
paikka. Varalasit kannattaa pa-
kata mukaan, jos vanhat rillit
suinkin sellaisiksi kelpaavat.

Välttämättömät 
varusteet
Nykyretkeilijä tarvitsee koko
joukon varusteita selvitäkseen
eräretkestä. Varusteen tuhoutu-
minen tai katoaminen ei yleensä
sentään vaaranna retkeilijän
henkeä, mutta vaellus muuttuu
epämukavammaksi ja entistäkin
enemmän riskejä kaihtavaksi.

Seuraavat varusteet lienevät
kaikkien mielestä melko välttä-
mättömiä vaelluksella.

Ruoka ja 
ruuanlaittovälineet
Jos retkikeitin menee peruutta-
mattomasti epäkuntoon tai

Olli Aulio: Suuri retkeilykirja, Gummerus 1990 (kirjassa 
esitellään useita hätäpakkauksia)
Nalle Corander: Retkeilijän erätaidot, 1993
Martti Helenius: Retkeilijän turvallisuustieto, 
Suomen Matkailuliitto 1983
Martti Helenius: Retkeilijän varustetieto, 
Suomen Matkailuliitto 1987
Ray Jardine: PCT Hiker's Handbook, 1996, 
Beyond Backpacking, 2000
Hugh McManners: Luonnossa selviytyjän käsikirja, 
Helsinki Media 1995
Joshua Piven, David Borgenicht:Tiukkojen 
tilanteiden käsikirja, Karisto 2001
Slavomir Rawicz:The long walk, 1956 (kun kyse on 
todella eloonjäämisestä, lujatahtoinen selviää olemattomilla-
kin varusteilla, vaikka halki Siperian, Gobin ja Himalajan)
Mauno Siivonen: Erätieto, 1990
Tunturilatu ry: Eräretkeilyn perustietoja, 1990
Kari Vainio, Turkka Aaltonen, Pertti Vilkman: Miten 
selviän luonnossa. Retkeilijän henkiinjäämisopas, WSOY
1983 (kirjassa esitellään useita henkiinjäämispakkauksia) 
John Wiseman: Retkeilijän selviytymisopas, WSOY 1991

Selviytymis-
kirjallisuutta

+

polttoaine loppuu, hätä ei ole
suunnaton. Nuotio sopii mai-
niosti ruuanlaittoon ja veden
sulattamiseen, joskin aikaa on
varattava enemmän. Käyttötu-
litikkujen lisäksi taskussa on ol-
tava vesitiiviisti pakatut varati-
kut raapaisupintoineen.

Sen sijaan kaikkien kattiloi-
den häviäminen on vakavam-
paa. Nuotion loimussa tai hiil-
loksella voi kuitenkin kypsen-
tää monenlaisia ruokia. Suo-
men erämaissa on autiotupia
melko tiheässä ja melkein joka
tuvalla voi keitellä kämpän
omalla, enemmän tai vähem-
män puhtaalla kattilalla.

Ruuan loppuminen kesken
vaelluksen on omaa tyhmyyttä.
Ruokavarastojen hupenemista
täytyy seurata pitkin matkaa,
jotta tietää omat rajansa. Autio-
tuvilta löytyy joskus ruokaa,
mutta sen varaan ei tietenkään
pidä laskea. 

Kalastajia on monentasoisia.
Itse en uskalla laskea kalan-
saannin varaan yhtään mitään,
kun taas osaava saattaa koke-
muksesta tietää saavansa aina-
kin jonkun merkkistä kalaa joka
päivä. Peruseineet on kalasta-
jankin syytä kantaa rinkassa.

Kaiken kaikkiaan ruokaa on
vaellukselle varattava riittävästi.
Rinkkaan on pakattava ylimää-
räisenkin päivän muonat. Toi-
saalta nälkään ei kuole, sillä ter-
ve retkeilijä kävelee Suomessa
tien varteen erämaasta kuin erä-
maasta muutamassa päivässä.

Juomapullon häviäminen tai
esimerkiksi käyttökelvottomak-
si sulaminen takan loimussa ei
ainakaan sulan maan aikaan ole
katastrofi. Pohjois-Suomessa
juomavettä löytyy yleensä niin
tiheässä, että mukilla, muovi-

pussilla tai vaikka paljaalla kou-
rallakin pärjää tarpeen tullen.
Juomapullo on kuitenkin ehdot-
tomasti hyödyllinen, paljon mu-
kia tarpeellisempi.

Yöpymisvarusteet
Makuualustan tuhoutuminen
on vakava asia, muttei toivoton,
sillä varavaatteista saa ainakin
osittaisen nukkuma-alustan.

Entisajan erämies ei ollut so-
lumuoveista tai ilmapatjoista
kuullutkaan, mutta tarkeni ke-
sät talvet. Kuusen havut pujo-
tellaan lomittain tyvipäät jalko-
päähän päin. Tarpeeksi paksu

kerros ja päällimmäiseksi ohui-
ta, pehmeitä havuja. Kuusten
puuttuessa myös muut oksat
muodostavat ilmakerroksen
nukkujan ja maan väliin. Havu-
jen riipiminen ei kuitenkaan
kuulu jokamiehen oikeuksiin.

Palanutta tai kadonnutta ma-
kuupussia on vaikeampi korva-
ta. Kesäaikaan saattaa riittää, et-
tä pynttäytyy kaikkiin mukana
oleviin varavaatteisiin ja käy
nukkumaan. Yöt ovat päiviä kyl-
mempiä, joten kesällä tai kevääl-
lä yksi mahdollisuus on nukkua
päivät ja vaeltaa valoisat yöt.

Kovalla pakkasella rakoval-

Kuusenperse tai lumikuoppa on hyvä hätämajoite talvella.
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kea on pätevä keino. Rakoval-
kea ei kuulu jokamiehen oi-
keuksiin, mutta todellinen hätä
ei lue lakia. Kannattaa myös
muistaa ihmislämpö. Yhden
peitoksi käännetyn makuupus-
sin alle mahtuu kaksikin.

Viime syksynä piipahdimme
päiväretken Iso-Palonen–Maa-
riansärkkien luonnonsuojelu-
alueella Kuhmossa. Pikku-Pa-
losen rannalta löytyi teltan jään-
teet. Suurin osa oli palanut ole-
mattomiin, mutta nokireikäi-
nen absidinkulma oli jäänyt
kertomaan rajummanpuolei-
sesta yöretkestä.

Majoite on aina oltava muka-
na, kämppävaelluksellakin.

Teltan tai laavukankaan ka-
dotessa luovuus punnitaan. Hy-
vällä säällä mikään ei estä nuk-
kumasta taivasalla, mutta satee-
tonta yötä on vaikea tietää en-
nakkoon. Sadeviitasta tai ava-
ruuslakanasta saa tehtyä niu-
kan, mutta riittävän suojan. Sa-
mantapainen katos syntyy
myös kahdesta auki leikatusta ja
yhteen teipatusta 200 litran jäte-
säkistä.

Kuusenperse eli tiheäoksai-
sen kuusen tyvi on suojaisa
paikka, jota voi kankaanpalalla
vielä tiivistää. Lumikammin te-
ko kannattaa opetella. Myös eri-
laiset lumeen koverretut rinne-
syvennykset ovat osaavissa kä-
sissä hyviä suojia.

Vaatteet
Perinteinen hengittävän pääl-
lysasun ja erillisen sadeasun yh-
distelmä on varavaatetuksen
kannalta parempi kuin nyky-
tyylin mukainen yksi kuoriasu.
Varakerrasto, -sukat ja -pipo
kannattaa aina pitää mukana
vedenpitävästi pakattuna. Kar-
hunlangalla, neulalla ja ilmas-
tointiteipillä paikkaa melkein
minkä tahansa reiän.

Pari vuotta sitten patikoimme
toukokuussa Karhunpolulla. Il-
lat olivat kylmiä, mutta hanskat
olivat jääneet pois matkasta. Va-
rasukat toimivat kävellessä hy-
vinä lapasina, mutta ei niillä tie-
tenkään paljon näperrelty.

Kengät ovat niin kesällä kuin
talvellakin olennaiset kulkemi-
sen kannalta. Jopa paljain jaloin
toki kulkee tasaista polkua,
mutta maastossa ei nykyihmi-
sen herkkä jalkapohjahipiä pär-

jää. Useat päällekkäiset sukat
pehmustavat ja muovipussilla
voi eristää kosteutta pois. Um-
pisolumuovisesta makuualus-
tasta saa tosipaikan tullen peh-
meää ja lämmintä sandaalima-
teriaalia.

Teräaseet
Yksinkulkijalla on syytä olla
kaksi puukkoa. Puukon katoa-
minen ei ole suoraan katastrofi,
mutta mahdolliset lisähaaverit
muuttuvat vaikeammiksi sel-
vittää. Yksi vaihtoehto on ottaa
matkaan puukko ja toiseksi te-
räaseeksi monitoimityökalu.

Kirveeseen sopivat paljolti
samat aatokset kuin puukkoon.
Jos kirves vaikkapa vesireikää
kilkutellessa putoaa avantoon,
tulet saa kyllä normaalitilan-
teessa pelkällä puukollakin ai-
kaan. Mutta kirves on tärkeä

turvallisuusvaruste, jota ei kan-
nata kotiin jättää. Esimerkiksi
isot lämmittelytulet tai hätä-
paarit vaativat kirvestä. Saha on
jo pikemminkin mukavuusva-
ruste.

Suunnistustarpeet
Hiihdimme Paistunturissa nol-
lakelissä. Lumi takertui suksen-
pohjiin ja sitä piti raaputella
pois tämän tästä. Kompassi oli
kätevästi saatavilla ja sillä lumi
lähti hyvin. Kunnes kaverin
kompassilevy katkesi. No, se ei
onneksi pilannut kompassia
kokonaan, suunnanotto vain
hankaloitui.

Kompassi ja kartta pitää olla
aina mukana. GPS on mahdolli-
nen, mutta ei välttämätön lisäva-
ruste. Varsinaisen kompassin li-
säksi on hyvä olla pieni vara-
kompassi taskussa. Kartta on säi-
lytettävä vedenpitävästi ja rin-
kassa on syytä olla varakartta,
esim. varsinaisen kartan musta-
valkokopio tai alueen GT-kartta.

Jos retkiseurueen kaikki kom-
passit jotenkin pääsevät häviä-
mään, Aurinko ja Pohjantähti
ovat luotettavia ilmansuunnan
osoittimia. Aurinko on kesäai-
kaan etelässä kello 13, talvella
kello 12. Vuorokaudessa on 24
tuntia, joten ympyrän neljännes
(esimerkiksi etelästä länteen) tu-
lee täyteen kuudessa tunnissa.

Muut tähdet näyttävät kiertä-
vän ympyrää yötaivaalla, mut-
ta Pohjantähti on aina pohjoi-

Kuivalla säällä ja polkua pitkin kengättä vielä kävelee, 
mutta muuten menee vaikeaksi.

Maapallo pyörii ja tähdet näyttävät kiertävän ympyrää 
yötaivaalla. Vain Pohjantähti pysyy aloillaan, sillä se on
juuri maapallon akselin suunnassa Pohjoisnavan yllä. 
Pohjantähti löytyy Otavan kauhan kahden uloimman tähden
muodostamaa suoraa pitkin kauhan aukeamissuuntaan 
4–5 tähdenvälin päästä. Seitsentähtinen Otava on kuvan 
alaosassa ja Pohjantähti kuvan yläpuolella, muiden tähtien
kiertämän ympyrän keskipisteessä.
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sessa. Pohjantähti ei ole muita
yötaivaan tähtiä kirkkaampi,
mutta sen löytää helposti Ota-
van avulla. Katso Otavan kau-
han kahden uloimman tähden
muodostamaa suoraa pitkin
kauhan aukeamissuuntaan.
Noin 4–5 tähdenvälin päässä on
Pohjantähti, hivenen suorasta
linjasta oikealla.

Pilvisellä säällä on turvau-
duttava muurahaispesiin, tuu-
heampaan oksastoon ym. ete-
län tai etelä-lounaan eli lämpi-
mimmän ilmansuunnan merk-
keihin. Näissä ei pidä koskaan
tuijottaa yksittäisiä havaintoja,
vaan hakea koko ajan lisää var-
mistuksia arvelulleen etelän
suunnasta.

Jos kaikki kartat tuhoutuvat,
on pärjättävä muistin varassa.
Kun vaellusta on etukäteen
suunniteltu kotona, on mieleen
jäänyt vähintäänkin mielikuva

T utkin tätä juttua varten omasta kirjahyllystä ja pai-
kallisesta kirjastosta löytyvien retkeily- ja henkiin-
jäämisoppaiden erilaisia hätäpakkausviritelmiä.

Lähes jokaisesta löytyi jonkunlainen ongelmatilanteen
paketti. Jos ei juuri hätäpakkausta, niin sitten henkiin-
jäämis-, pelastus- tai selviytymispakkaus, turvallisuus-
varusteet tai ”kymmenen oleellista”.

Kirjallisuusluettelo ei ole suinkaan täydellinen, mutta jo
näissä teoksissa on selvästi nähtävissä, mitä varusteita
pidetään yleisesti tärkeimpinä hätäpakkauksen osasina.
Eri oppaat on kirjoitettu erilaisiin olosuhteisiin. Suomalai-
set oppaat ovat yleensä pätevimpiä Suomen oloihin.

Kirjoista on koottavissa pieni taskuhätäpakkaus:
1. Suunnistusvälineet (kartta ja kompassi)
2. Tulentekovälineet (vedenpitävästi)
3. Ensiapuvälineitä (esim. sideharso, 

laastaria, särkylääkettä)
4. Puukko, monitoimityökalu tms. teräase
5. Viestintävälineet (80- ja 90-luvun retkeily- ja 

henkiinjäämisoppaissa viestintävälineet ovat 
tasoa muovinen vihellyspilli, merkinantopeili, 
hätäraketit. 2000-luvulla matkapuhelin on yleisin 
viestintäväline, mutta retkellä se ei suinkaan 
toimi kaikkialla.)

Lisäksi varamuona sekä varavaatteet ja/tai suoja tuulta,
sadetta ja kylmää vastaan ovat hyvin tärkeitä. Toisissa
teoksissa nämä sisällytetään itse hätäpakkaukseen, toi-
sissa taas pyritään pieneen taskupakettiin ja varamuona
sekä suoja jätetään rinkkaan.

Monenlaiset varusteet saivat yksittäisiä mainintoja eri
pakkauksissa. Esimerkiksi lamppu, kynä, kello, kalas-
tusvälineet, muovipussi, alumiinifolion palanen. Jopa
tamponi (tulen sytyttämiseen) ja kondomi (veden kuljet-
tamiseen) voivat olla henkiinjäämisvarusteita.

Olli Aulio toteaa hyvin: ”Tavallinen retkeilijä, jolla on
normaalit retkeilyvarusteet, ei tarvitse mitään erityistä
hätäpakkausta, koska hän luonnollisesti selviää nor-
maaleilla varusteilla.”

Myös Martti Helenius kirjoittaa asiaa: ”Turvallisuus-
asioissa on aina ensisijaisesti turvauduttava omaan toi-
mintaan. Ulkopuolinen apu on lisämahdollisuus, toive,
joka parhaimmassa tapauksessa voi toteutua.”

Todellisessa selviytymistilanteessa tärkeintä on asen-
ne ja tahto. Puuttuvia tai hajonneita varusteita voi korvata
luovuudella, mutta halua selviytyä ja reipasta mieltä ei
voi korvata välineillä.

Melkein kaikki em. oppaat sivuuttavat ehkä kaikkein
tärkeimmän hätätilanteen apuneuvon. Vain yhdessä se
mainitaan, Tunturivaeltajan käskyissä ensimmäinen koh-
ta kuuluu: ”Älä koskaan lähde yksin tunturiin.” �

J O U N I L A A K S O N E N

Kirjallinen 
hätäpakkaus

+

Kahdessatoista eri hätäpakkauksessa mainitaan tällaisia 
varusteita. Esimerkiksi tulentekovälineet kuuluvat joka 
pakettiin, kun taas puukko sisältyy kolmeen neljäsosaan 
selviytymispakkausten suositelluista sisällöistä. 
Lisäksi varamuona sekä varavaatteet ja/tai suoja tuulta, 
sadetta ja kylmää vastaan ovat hyvin tärkeitä.

tulentekovälineitä 12 100

ea-välineitä 11 92

suunnistusvälineitä 10 83

veitsi 9 75

viestintävälineitä 8 67

hätämuonaa 8 67

varavaatteita tai suoja 6 50

korjausvälineitä/työkaluja 4 33

monia yksittäisiä tarvikkeita 1 8

kaveri 1 8

12 erilaisen hätäpakkauksen sisältö
mainintoja, kpl (max 12)                                                     mainintoja, %

siitä, missä ilmansuunnissa si-
jaitsevat lähimmät isot maan-
tiet. Valitaan suunta suurin piir-
tein tielle päin ja kuljetaan kom-
passin avulla. Etelä-Suomessa
ei mene monta tuntia tielle, eikä
Pohjois-Suomessakaan pysty
kovin monta päivää olemaan
hukassa, jos koko ajan kulkee
samaan suuntaan.

Päivätaival venyy toisinaan
hämärän puolelle ja lamppu on
tarpeen. Monissa otsalampuis-
sa on nykyään vakiovarusteena
varapolttimo. Myös varapatte-
rit on hyvä ottaa mukaan.

Ensiapu ja hygienia
Vaeltajan ensiapupakkaus on
rinkassa, mutta lisäksi jokaisen
retkeläisen taskussa olisi hyvä
olla ainakin laastaria, sidehar-
sorulla ja muutama särkylääke.
Näin taskusta löytyy apu taval-
lisiin pikku haavoihin ja toi-

Retkeilijän taskupakkaus. Lisäksi matkaan kartta ja kaveri.
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saalta taskupak-
kaukset muodosta-
vat pienen hätäva-
ran siltä varalta, että
laajempi ensiapuset-
ti tuhoutuu.

Vaeltajan ensiapu-
pakkaus on joka ta-
pauksessa kompro-
missi, sillä kaikkiin
kuviteltavissa ole-
viin sairaskohtauk-
siin ja tapaturmiin ei
voi varustautua. So-
veltaminen ja luo-
vuus ovat eräensi-
avussa tarpeen.

Vaatteista saa tar-
peen tullen sidetar-
peita. Lastoitus- ja paaritarpeita
löytyy luonnosta ja rinkasta.
Potilaan kuljettaminen on ras-
kasta, käytetäänpä sitten tila-
päispaareja tai -purilaita. Tal-
vella puunrangoilla pidennetty
ja kunnolla pehmustettu ahkio
on kätevä kuljetusväline.

Suomen luonnossa hypoter-
mia on todellinen vaara. Veden-
pitävästi pakatut tulitikut, ma-
kuupussi ja varavaatteet sekä
puukko, kirves ja lämpöä heijas-
tava suojakangas ovat ensiapu-
varusteita tärkeimmästä päästä.

Olipa kerran tuulinen päivä
Käsivarressa. Tuli kevennystar-
ve ylhäällä paljakassa. Ei paljon
naurattanut, kun vessapaperit
lähtivät lentoon ja niitä sai hou-
sut kintuissa juosta kiinni.

Jos vessapaperi loppuu kes-
ken matkan, mukavuus tieten-
kin kärsii. Nivusten hygienias-
ta on kuitenkin pidettävä huol-
ta myös siksi, ettei synny kulke-
mista haittaavia hankaumia.
Esimerkiksi isot lehdet, sammal
tai lumi sopivat korvikkeeksi
paperille.

Liikkuminen 
ja kantaminen
Varusteiden tuhoutumiset tai
katoamiset eivät yleensä aiheu-
ta avun kutsumista, vaan vael-
taja paikkaa tilanteen omin voi-
min. Teuvo Katajamaa Saa-
riselän pelastusyksiköstä muis-
teli, että ainoa varusteperäinen
pelastusoperaation syy viime
vuosina on ollut suksirikko
upottavalla kelillä.

Nykysukset eivät juuri kat-
keile, vaan ongelma on useam-
min siteessä. Mieti kotona val-

miiksi, millä tarpeilla saat side-
rikon korjattua edes välttävästi.
Kannantaussiteen vararemmi-
kään ei paljon rinkassa tai ah-
kiossa paina.

Suksen katkenneen kärjen voi
hätätapauksessa paikata säily-
ketölkistä, sopivan muotoisesta
klapista tai muovipullosta teh-
dyllä ylöspäin kaarevalla osalla.
Suksen korjaamisessa tarvitaan
nauloja tai ruuveja.

Jos suksi hajoaa korjauskel-
vottomaksi ja pehmeää lunta on
paksusti, on tehtävä uudet kul-
kupelit. Suksia helpompi on
tehdä lumikengät. Taivutetaan
taipuisa oksa tai vesa pisaran
muotoon ja solmitaan naru- tai
vitsasverkkoa täyteen. Keskelle
vielä poikkipuu päkiälle ja si-
teet irtoremmeistä. 

Katkenneen sauvan paikkaa-
minen tai jopa uuden sauvan te-
keminen on helpompaa kuin
suksirikon korjaaminen. Tuki-
keppejä ja teippiä murtuman
ympärille tai suora riuku maas-
tosta ja sompa ja käsiremmi sii-
hen kiinni. Varasauva kulkee
kevyesti ahkiossa ja rinkassakin
ainakin varasompa.

Ahkiovaeltajan on syytä va-
rata mukaansa korjaustarpeet
katkenneen aisan tai vetonarun
varalle. Kannattaa myös kotona
miettiä, miten selviytyy, jos niin
pahasti kävisi, että ahkion poh-
ja halkeaa.

Rinkka harvoin hajoaa kor-
jauskelvottomaksi. Ratkennut
olkaviileke korjaantuu karhun-

langalla ja auki repsahtanut ve-
toketju vaikkapa hakaneuloilla.
Jos koko rinkka katoaa, häviää
varmaan sisältökin saman tien.
Eli kannettavaa ei jää.

Tarvittaessa taipuisasta puu-
tavarasta, narusta, irtorem-
meistä sekä laajasta kankaasta
tai ylimääräisestä paidasta syn-
tyy kantolaite. Mieti putkirin-
kan osia ja jäljittele tukikehik-
koa, pussiosaa, lantiovyötä ja
olkaviilekkeitä.

Korjaaminen
Korjausvinkeistä paras on en-
naltaehkäisy eli varusteiden
tarkistaminen ja korjaaminen
ennen vaellusta.

Retkellä kolme monipuolisin-
ta korjaus- ja hätävaratarviketta
ovat ompelutarpeet, ilmastoin-
titeippi ja ehjä jätesäkki.

Joskus kuljetin mukana erivä-
risiä ohuita lankoja. Sävyyn so-
piva lanka ei kuitenkaan paljon
iloa tuottanut, kun eilen ommel-
lut saumat ratkesivat. Maastos-
sa langan värillä ei ole merki-
tystä, mutta kestävyydellä on.
Karhunlankaa sen olla pitää ja
muutama neula mukaan.

Ilmastointiteippi on muka-
van leveää, siinä on hyvä liima
ja se on kestävää. Sillä paikkaa
telttaa, sadetakkia, ja kumi-
saappaankin lumenpitäväksi.

Rautakaupassa myytävä 200
litran jätesäkki on käyttökelpoi-
semman kokoinen kuin tavalli-
nen markettien 150 litran säkki.
Lisäksi 200 litran säkki on hie-

man kestävämpää muovia.
Myös ohuelle, kestävälle na-

rulle ja ylimääräisille irtorem-
meille löytyy käyttöä yllättävän
usein. Ruuvimeisselit ja pihdit
sisältävä monitoimityökalu,
rautalanka ja liima ovat hyö-
dyllisiä. Suksiretkillä mukaan
on pakattava siteeseen sopivat
vararuuvit.

Toisilla korjausvälinevalikoi-
ma on suppea, toisilla paljon
runsaampi. Rajanveto on yksi-
löllistä. Epäilemättä ainakin
Kalle ja Eikka (ks. juttu: Kun
saapas palaa nuotiossa) olivat
hyvin tyytyväisiä laajaan kor-
jauspussiinsa.

Hätäpakkaus
Muistan, että pikkupoikana hä-
täpakkaus oli kova sana. Se oli
retkeilyopuksen kiinnostavin
kohta. Pian pakkasin tärkeitä
varusteita kiihtynein sormin
pieneen rasiaan. Sitten marssin
rinta rottingilla keittiöön: ”Äiti
kato, tällä rasialla mä pärjään
missä vaan!”

Oman vaelluskokemuksen
myötä hätäpakkaukset alkoivat
jäädä hymähtelyn asteelle. En
pakannut hätärasiaa mukaan
vaellukselle, mutta retkitakin
taskuihin kerääntyi vuosien mit-
taan oleellisen tärkeitä pikkuesi-
neitä. Jossain vaiheessa tajusin,
että samasta ja sittenkin tärkeäs-
tä asiastahan tässä on kyse.

Mitä, jos vaeltaja kaatuu joen
yli kahlatessaan ja irrottautuu
rinkasta selvitäkseen rannalle.
Rinkka huilaa koskessa jäljettö-
miin. Silloin on taskujen sisäl-
lön ja luonnonmateriaalien va-
rassa.

Oma perustaskuvarustukse-
ni on varakompassi, pieni en-
siapupakkaus, tuohirulla, tuliti-
kut vedenpitävästi sekä pieni
puukko. Nämä ovat aina retki-
takkini taskussa.

En yleensä lähde retkelle yk-
sin, enkä koskaan ilman karttaa,
joten kadonneen tai hajonneen
retkivarusteen kaksoiskappale
löytyy yleensä retkitoverin rin-
kasta, yhteisiä ryhmävarusteita
lukuun ottamatta. Yhden puu-
kon tai juomapullon menettä-
minen ei juuri häiritse, kun ka-
verilta voi lainata.

Kaveri on paitsi hätäpakkaus
eli varustelähde, myös eräensi-
avun antaja ja viestintäväline. �

200 litran jätesäkkiin mahtuu putkirinkka. Tarpeen tullen 
siitä saa esimerkiksi rinkan sadesuojan.


