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Silmas pidades eeltoodut koorus 
mõte kirjutada seekord seljako-
tist. Mitte jalgarattakotist, mis 
kinnitub pakiraamile, sadula või 

juhtraua külge, vaid just jalgratturile mõel-
dud seljakotist. Kas jalgrattur üldse vajab 
seljakotti? Milline see on ja mille poolest 
ta tavalisest matkakotist erineb?

Igapäevasteks lühemateks sõitudeks 
meelelehutuslikel eesmärkidel me selja-
kotti ei vaja. Reaalne vajadus tekib alles 
siis, kui ette võetakse ühepäevaseid jalg-
rattamatku või kui põhivarustus telkide ja 
muuga liigub alguspunktist peatuspunkti 
autoga – nagu rattaretkel. Siis eelistab vist 
küll igaüks endaga ikkagi hädavajalikud 
varud kaasa võtta. Ja kuna jalgratta küljes 
on reeglina koht vaid veepudelile, saab 
just seljakotti paigutada kõik matkapäe-
vaks vajaliku nagu näiteks dokumendid, 
maksevahendid, toit puhkepausideks, joo-
givesi, kaart, esmaabikarp, tulesüütamis-
vahendid, tagavararõivad ja muu sarnane.

Hea seljakott on...
...märkamatu.
On öeldud, et hea seljakoti parim 
omadus on jääda seljas märkama-
tuks. Seepärast ehk võikski 
tolle valida eelkõige aero-
dünaamiliste omaduste 
järgi. Teisisõnu tähen-
dab see koti voolujoo-
nelist väliskuju, mis 
tagab väikseima või-
maliku õhutakistuse. 
Kott peaks kaaluma 
ka võimalikult vähe 
ning liibuma tugevalt 
vastu kandja selga. Nii 
ei hakka see jalgratturi 
liikumiskiirust aeglus-

tama, segama tasakaalu 
hoidmist ega manööverda-
mist ka siis, kui tegemist on 
olulise lisakaaluga.

...”käed-vabad” süsteemiga.
Teiseks oluliseks seljakoti 
omaduseks jalgratturile 
võiksid olla kõikvõimalikud 
„käed-vabad“ süteemid. Eriti 
tasub tähelepanu pöörata kas sisseehita-
tud joogisüsteemile või siis selle paigal-
damiseks mõeldud taskule ja kinnitustele. 
Rattasõit on ju kehaline koormus, mille 
käigus suurem või väiksem vedelikukaotus 
on igati normaalne ning janu tuleb kustu-
tada tavapärasest tihedamalt. Spetsiaalselt 
ratturitele mõeldud kotid võimaldavad 
janu kustutada selleks eraldi peatumata ja 
seljakotti avamata. 

..veekindel pealt, õhkuläbilaskev alt.
Kindlasti tuleks koti valikul jälgida, milline 
on seljaosa polsterdus, kas see on piisavalt 
õhku läbilaskev. Tasub vaadata, kas puu-
savöö on eemaldatav, sest see võib sõidu 
ajal hakata segama. Välised taskud võiksid 
olla võrgust ja hea ligipääsetavusega, näi-

teks koti külgedel. Meeles tasub pidada 

sedagi, et eriti rattasõidul on kasu-
lik valida kott, kus kogu soovitud 
varustus mahub koti sisse. Liigse 
varustuse kinnitamine koti välis-
küljele võib endaga kaasa tuua 
seljakoti kaalu ebaühtlase jaotu-
mise ning sellest tulenevalt häi-
rida tasakaalu hoidmist. Kindlasti 
võiks kott olla mõistlikul määral 
ka veekindel.

...helkuriribaga.
Kuna rattaga liigeldakse eelkõige 
mööda erineva liiklustihedusega 

autoteid, on hea, kui jalgratturi 
seljakott on varustatud sisse-
õmmeldud refl ektorribadega 

või helkuriga. See parandab 
ratturi nähtavust teistele liikle-

jatele ning aitab säästa elusid!

Ideaalset seljakotti pole olemas.
On suur vahe, kas sõitmas käiakse kaks 
tundi või ollakse ära kaks päeva. Nõnda 
algab ka jalgrattasõiduks sobiva seljakoti 
valik oma vajaduste määratlemisest: mil-
line on koti kasutusvaldkond ja kasutuse 
tihedus? Vajaduste alahindamisel võib 
tulemuseks olla matkast saamata jäänud 
nauding, nende ülehindamisel tekib raha-
line kahju mittevajalike funktsioonide 
arvelt. Pole olemas ideaalset seljakotti, mis 
sobib ühtviisi kõigiks tegevusteks. Mida 
mitmekülgsem on matkaja, seda rohkem 
vajab ta erineva otstarbega kotte. Vaata 
oma seljakott rattamatkaja pilguga üle, ehk 
vajab see osa sinu varustusest enne peat-
selt algavat rattahooaega uuendamist.

Õige seljakott – hea abiline rattaretkel
Roheliste Rattaretk Luitemaale kestab kolm päeva 
ning selle jooksul läbitakse ratastel 199 kilomeetrit. 
Pole kahtlustki, et nii pikk kilometraaz ei sea kõrgeid 
nõudmisi mitte ainult ratturite vastupidavusele, vaid 
paneb proovile ka nende varustuse. Viimase just eel-
kõige sõidu nautimise seisukohalt. 
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