
Suomen Vapaakirkon Nuoret ry Ritirati-pöydän valmistusohje 1(6) 
Christian Kivimäki 31.1.2015 

 

 

Tämä rakennelma nopeuttaa leirin pystyttämistä paljon, kun tasoja ei tarvitse rakentaa paikan 

päällä. Ritirati-pöytä on tarkoituksenmukaisin leirikeittiöiden työtasoihin ja myös tiskipöytiin 

(levitetään rimoja riittävästi). Mikään ei kuitenkaan estä - päinvastoin - rakentamaan pöytää vartion 

tarpeisiin. Pöydällä tavarat säilyvät irti maan kosteudesta ja muutenkin omasta katoksesta tulee 

viihtyisämpi. 

Monesti pöytä on hyödyllinen esim. leirivartion ruokapöytänä, jonka ääressä on myös mukava 

tehdä muita asioita.  

Ritirati-pöydän rakentamisohjeet seuraavat tässä: 

 

 

Tarveaineet: 

 n. 23 jm halutun laatuista 

rimaa kooltaan esim. 18 X 

70 mm (kork. X lev.) 
 pvc-letkua n. 1 m sisähalk. 

6 mm 
 lippunarua Ø6 mm n. 6 m 
 puunsuoja-aine 

(valinnainen) 

Työvälineet: 

 porakone 
 porat 5 mm ja 7 mm 
 lyijykynä 
 suorakulma 
 rullamitta 
 katkoteräveitsi 
 sahauslaatikko ja selkäsaha 

(pienihampainen) tai 

jiirisahauslaite 
 ruuvipuristin jos käytetään 

sahauslaatikkoa 
 metallilankaa lippunarun 

pujottamiseen 
 tulitikut ja kynttilä (tai 

kaasusytytin) köyden päiden 

sulattamiseen 
 hiekkapaperi (valinnainen) 
 pensseli (jos 

pintakäsitellään) 
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Kommentteja materiaaleista ja työvälineistä: 

Riman laatuun kannattaa panostaa. Kun valitaan esim. vähäoksaista mäntyä kuusen sijasta 

säästytään pihkaongelmilta. Laatu voi olla höylättyä tai hienosahattua. Sahatavaraa voi käyttää 

kohteissa jossa pinnan tasaisuudella ei ole suuria vaatimuksia. Tietysti on myös mahdollista 

höylätä rima itset esim. käsisähköhöylällä. Suorien pintojen hionta ei ole pakollinen, mutta kulmat 

kannattaa tasoittaa ja pyöristää.  

PVC-letkua saa vahvistamattomana tai kuituvahvistettuna. Letku ei joudu kovalle rasitukselle, 

mutta jos haluaa välttää letkun mahdollisen halkeamisen pakkasella tai muuten pidentää 

käyttöikää voi sijoittaa vahvistettuun letkuun. 

Naruna kannattaa käyttää vahvempia ja käyttöiältään pidempiä tekokuitunaruja luonnonkuituisten 

sijaan. Naru myös kuluu pujotusvaiheessa ja myöhemmin käytössä aika lailla, kaksinkertainen 

kierretty punos ei siis kelpaa. 

 

Kustannukset 

Riman hinta riippuu sahatusta n 0,20 €/jm höylättyyn 1 €/jm. Myös kalliimpia laatuja löytyy. Vartion 

jakaessa kulut voidaan riman laatuun panostaa paljonkin. Esimerkkitapauksessa käytettiin halpaa 

kuusta kokoa 18X70 hinta 0,53 €/jm. Kokonaiskustannus 22,5 jm:lle oli 11,93 €. 

Letkujen hinnat alkavat 0,30 €/m :stä. Esimerkkitapauksessa käytettiin vahvistettua 6 mm 

sisähalkaisijalla olevaa pvc-letkua. Hinta 0,66 €/m ja pituutta 1,1 m, hinta 0,73 €. 

Lippunaru saatiin vanhasta vaihdetusta lipputangonnarusta ja esimerkissä ei sille siis tullut 

kustannuksia. Arvioitu hinta sille on n. 5 €. 

Kokonaishinta sijoittuu näin jonnekin 15 - 25 euron alueelle. Esimerkkitapauksessa hinnaksi 

muodostui 12,66 € (ilman lippunarua). 

 

Tekemiseen kuluva aika 

 

Riippuen halutusta tuloksesta saa pöydän tekemiseen kulumaan aikaa n. 2 h - 5 h. Käsiteltäessä 

puunsuoja-aineella kuluu kuivumiseen oma aikansa. 

 

Ritirati-pöytä voidaan tehdä vartion koloilloissa esim. kahden kolokerran aikana. Ensimmäisellä 

kerralla sahataan, hiotaan, merkataan porauskohdat ja pintakäsitellään rimat. Toisella kerralla 

rimojen kuivuttua voidaan reiät porata, välikappaleet leikata ja lopuksi pujottaa naru. Jos rimat 

jätetään pintakäsittelemättä, voidaan reikiä porata jo ensimmäisellä kolokerralla. 
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Työvaihe 1 - Määrämittaan sahaus (Sahauslaatikko) 

 

 
1) Mitataan ja merkitään rullamitan ja 
suorakulman avulla rimasta 80 cm pitkä 
mallikappale, jota voidaan käyttää muiden 
osien mitoituksessa 
 
2) Sahataan merkitty mallikappale irti 
käyttämällä avuksi sahauslaatikkoa tai 
jiirisahauslaitetta 

Sahauslaatikolla varmistetaan, että sahatut kappaleet ovat päistään suorakulmaisia. 

Sahauslaatikon voi koota ruuveilla/nauloilla samasta rimasta josta myös pöydän osat tehdään. 

Tarkista suorakulmalla sahauksen suoruus molempiin suuntiin.  

3) Merkitään mallikappaleella rimoihin sahattavat kappaleet. Varaa jokaisella sahaukselle n. 

2 mm sahausvaraa - Sahan leveys kun ei ole nollaa milliä 

 

 
 
 
 
4) Sahataan rimat (n. 23 kpl) määrämittoihin 
jiirisahauslaitteessa 

 

Työvaihe 2 - Hionta 

 

 
5) Hiotaan kevyesti osien pinnat ja kulmat. 
 
Sahauksen jäljeltä olevat kulmat on 
muistettava hioa keskeltä ulospäin, jolloin päät 
säilyvät siisteinä ja ehjinä. Hio lopuksi myös 
päätypinta siistiksi sahauksen jäljistä. 
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Työvaihe 3 – Poraus 

 6) Asetetaan osat vierekkäin (ohuet sivut 
ylöspäin) ja vedetään viivat 10 cm päähän 
päädyistä. 
 
7) Merkitään joko valmiilla mittatikulla 
(pituus merkitty; puolet riman paksuudesta) 
tai silmämääräisesti riman keskelle 
porauskohta. 
 
8) Painetaan purasimella tai ruuvin/naulan 
kärjellä "aloitusjälki".  
 
9) Porataan reiät merkattuihin kohtiin ensin 
5 mm poralla. Tarkista porauksen suoruus 
mittaamalla etäisyys riman päästä 
molempien porausten reunoihin.  
 
10) Ja toisen kerran 7 mm poralla. 
Kahden eri porakoon käyttö varmistaa 
siistin poraustuloksen ja jättää myös 
mahdollisuuden korjaukseen, jos poraus 
menee vinoon. Pidä kierrokset 
porakoneessa riittävän matalina. että pora 
ehtii puremaan puuta siististi. 
 
Poraaminen lienee lopputuloksen kannalta 
koko valmistuksen tärkein vaihe. Suoraan 
poratut reiät syntyvät yhteistyöllä. Pyydä 
kaveria varmistamaan, että poraat 
kohtisuoraan sivulta katsottuna, kun itse 
seuraat että poraat kohtisuoraan päältä 
katsottuna. 

 

Työvaihe 4 - Pintakäsittely 

 

  
11)Poistetaan osista hiontapöly kostealla 
(ei märällä) rätillä 
 
12) maalataan pintakäsittelyaineen (maali, 
petsi, lakka, puusuoja) ohjeiden 
mukaisesti. 
 
13) Anna kuivua riittävästi.  
 
 
Muista huolehtia, että käyttämäsi 
pintakäsittelyaine soveltuu ulkokäyttöön 
(kestää kosteutta). Tämä yleensä tarkoittaa, 
että maalin liuottimena on öljypohjainen aine. 
Muista huolehtia riittävästä tuuletuksesta ja 
maalattaessa lattia- ja seinäpintojen 
suojauksesta. 
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Työvaihe 5 - Välikappaleiden teko 

 

 
14) Välikappaleet tehdään PVC-letkusta 
leikkaamalla. Leikkaa ensin oikean 
kokoinen mallikappale, jota käytät muiden 
mitoittamiseen. 
 
Hyvä mitta välikappaleelle riippuu paljon 
riman leveydestä. Esimerkissä käytettiin 
hyväksi havaittua 15 mm:ä. Ideana 
välikappaleella on levittää pöytää 
leveämmälle ja pitää pöydän raot 
tasakokoisina.  
 
Pyri leikkaamaan tasakokoisia kappaleita, 
jotta välitkin olisivat suorat. 

 

Työvaihe 6 - Kokoaminen 

 

 
 
15) Sulata narun päät polttamatta ja 
viimeistele muotoon esim. pyörittämällä 
kahden puukappaleen välissä oikean 
muotoiseksi. Tämä siksi, että naru kulkisi 
helposti poratuissa rei'issä ja 
välikappaleissa.  
 
. 

 

 

16) Valmista 
metallilangasta 
kuvan mukai-
nen "neula", 
jolla voit vetää 
narun pään 
rimojen 
rei'istä. Älä 
katkaise naru-
jen päitä. 
Pöytää rullalle 
pyöritettäessä 
narujen tarve 
kasvaa 
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17) Pyöritä rullalle säilytyksen 
ajaksi ja sido kiinni yli jäävällä 
köydellä. 

 

  

Ja valmista tuli... 

Pöytää kannattaa aika ajoin hoitaa. Pesu vedellä ja saippualla harjaa avuksi käyttäen silloin tällöin 

pitää pöydät puhtaina. 
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