
Hyviä grillauksen ja  
leirintäelämän neuvoja 

Ulkoilu
Ulkoiluelämään tottuneiden ihmisten 
mielestä on hauskaa sytyttää avotuli 
luonnossa. Toiset taas tuovat mukanaan 
retkikeittimen, jossa on tuulensuoja 
huonon sään varalta.  Seuraavassa saat 
joitakin vihjeitä, kuinka toimia palotur-
vallisesti luonnossa.

Avotuli
Ensinnäkin on tärkeää löytää hyvä tulen-
tekopaikka. Usein saaristossa ja vaellus-
reittien varrella. on valmiita tulisijoja 

Jos näitä ei ole, pitää valita rauhal-
linen ja suojaisa paikka mahdollisimman 
lähellä vettä. Kaiva tai laita kiviä tulipe-
sän ympärille, ja pidä tuli pienenä. On 
kiellettyä sytyttää tuli suoraan kalliolle.

Jos tuulee, on myös vaaraa että 
kipinät lentävät. Katso, ettei kipinöitä 
pääse lentämään tuulen mukana maata 
tai metsää kohti.

Sammuta tuli aina huolellisesti ved-
ellä, ennen kuin jätät paikan.

Tarkista, että ei ole voimassa metsä-
palovaroitusta. Kun tulipaloennuste 5 on 
voimassa, et saa sytyttää tulta.

Jos tuli vahingossa leviää
Soita hälytyskeskuksen numeroon 112. 
Yritä taltuttaa tuli tuulen suunnassa. 
Käytä pieniä kuusia tai katajia, joista 
olet karsinut oksat paitsi noin metrin 
matkalta niiden päästä. Parasta on jos 
oksat voi kastella. Älä lyö tulta laajoin 
liikkein; silloin kipinät lentelevät kaik-
kiin suuntiin ja tuli saa vauhtia. Kokoa 
harjaamalla palava aines tuleen, ja paina 
samanaikaisesti oksaa maahan, niin että 
tuli tukehtuu. Heitä oksat ja risut sivulle 
ja revi sammal tulen tieltä.

Kun aiot laittaa ruokaa luonnossa
•  Älä koskaan grillaa, äläkä sytytä avo-

tulta teltassa tai matkailuvaunun etutel-
tassa. Teltta syttyy nopeasti tuleen ja 
hehkuvasta hiilestä ja muusta puupolt-
toaineesta lähtee myrkyllistä häkää. 

•  Grilli on asetettava vaakasuoralle ja 
palamattomalle alustalle, vähintään 
metrin päähän teltasta tai matkailuvau-
nusta.

•  Säilytä sytytysnestettä vähintään kolme 
metriä grillistä.

•  Älä koskaan jätä grilliä valvomatta.
•  Vie käytetyt grillihiilet siihen tar-

koitettuun, merkittyyn paikkaan. 
Käytetty hiiligrillin polttoaine voi 
säilyttää lämpöä ja hiillosta jopa kolme 
vuorokautta.

•  Älä koskaan kaada polttoainetta ret-
kikeittimen säiliöön, ennen kuin olet 
varmistunut siitä, että liekki on sam-
munut ja poltin on jäähtynyt. Muussa 
tapauksessa polttoaine voi leimahtaa 
tuleen, ja voit saada vaikeita palovam-
moja. Palovammoja on jäähdytettävä 
vedellä, mieluummin kymmenen mi-
nuutin tai pidemmän ajan. Jos vaatteesi 
syttyvät tulee, pitää heittäytyä maahan 
ja kieriskellä tulen sammuttamiseksi.

Kesä ja aurinko, leirintäelämää ja grillausta. Avotuli yössä tai 
hiillos ruoanlaittoon. Hallittu tuli on mukavaa. Mutta jos tuli 
pääsee hallinnasta, kyseessä on tulipalo. Kuinka sen voi välttää?
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