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Pieni rinkka
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P yysimme testiin noin
60-litraiset rinkat,
koska ne ovat kool-
taan monikäyttöisiä.

Ne ovat vielä pienikokoisia,
mutta niihin mahtuu paljon ta-
varaa. Lisäksi tämän kokoluo-
kan rinkat voidaan säätää sopi-
viksi sekä pienille että suurille
kulkijoille.

Hieman alta vuoden kestä-
neeseen testiin saapui rinkkoja
yhteensä kymmenen kappalet-
ta. Mukana olivat Deuter, Millet
ja Lafuma kahdella kärkimallil-
laan ja  , Marmot, High Colora-
do sekä Jack Wolfskin yhdellä.

Testin ohessa kokeilimme
myös Mammut Expeditionia ja
Salomon T Light 45:ää. Ilman
säädettävää kantojärjestelmää
ne ovat lähempänä isoa reppua
kuin rinkkaa, mutta silti varsin
mielenkiintoisia.

Perinteinen 
suuaukko paras
Testattavista suurin on Deuter
Aircontact 65+10 ja pienin Mar-
mot Mooses Tooth 52. Valmista-
jan ilmoittama tilavuus on kui-
tenkin vain suuntaa antava. Esi-
merkiksi ld Nanda ja Deuter
Aircontact SL on ilmoitettu sa-
mankokoisiksi, mutta Deuter
ottaa niistä silti enemmän lastia.
Yhtenäistä käytäntöä tilavuu-
den mittaamisessa valmistajilla
ei ole, joten rinkkaa ostavan tu-
lee olla tarkkaavainen.

Joka tapauksessa pakkasim-
me sekä 52-litraiseksi että 65-lit-
raiseksi ilmoitettuun testirink-
kaan ja kaikkiin siltä väliltä reis-

perusvarusteille

T O P I H Ä M Ä L Ä I N E N

Retkeilyn perusvarustukseen kuuluvat

teltta, keitin, vaihtovaatteita, ruokaa

sekä makuupussi alustoineen. 

Tarkkaan pakkaamalla nuo varusteet

mahtuvat 60-litraiseen pikkurinkkaan.

Keveällä rinkalla vaeltelee nuorempi-

kin kulkija väsymättä pitkiä matkoja,

eikä julkisiin kulkuneuvoihin nous-

tessa tarvitse täyttää rahtikirjaa.

Alumiinia kummassakin, 
toisessa vain hieman vähem-
män. Jack Wolfskin ja Savot-
ta ovat ikäerostaan ja eri-
laisuudestaan huolimatta
kummatkin hyviä kantaa.
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suillamme tarvittavat tavarat.
Se, että mahtuiko mukaan kaik-
ki mitä olisimme halunneet, on
eri juttu.

Millet ld Nanda, Marmot,
Sierra Nevada ja Lafuma Wy-
oming ovat helpottaneet pakat-
tavuutta sijoittamalla pysty-
suuntaisen vetoketjun isoon
reppuosaan. Ketju alkaa rep-
puosan puolivälistä jatkuen
ylös suuaukolle, halkaisten re-
pun etuosastaan lähes kahtia.
Tällainen suuaukko jakaa mieli-
piteitä.

Pystysuuntainen vetoketju
on hyvä, mutta vaatii huolellis-
ta käyttöä. Huolettoman pak-
kaajan rinkasta pursuaa ulos ta-
varoita vetoketjua avatessa,
kun huolellinen pakkaaja saa
tavarat siististi vetoketjua raot-
tamalla. Täyteen pakattuna
pystyvetoketjuun kohdistuu

melkoista rasitusta, joten sivu-
kiristyksiä tulee käyttää ahke-
rasti.

Sivukiristysten yhtenä tehtä-
vänä on sitoa pakattu tavara-
määrä tiiviiksi. Lisäksi hihnat
poistavat rasitusta vetoketjuil-
ta, jolloin ne eivät aukea omia
aikojaan. Kaikki vetoketjut py-
syivät visusti kiinni tarralukit-
simien ansiosta.

Perinteiseen, pelkästään lu-
milukoin varustettuun suuauk-
koon tyytyvät kummatkin Deu-
terit, Millet Odyssee, Halti, La-
fuma Hunza ja Jack Wolfskin.
Nämä päältä ladattavat ovat
testiryhmän mielestä edellisiä
parempia pakattavia. Suuau-
kon kautta pakattaessa rep-
puosan seinät ovat tukena ja
näin tavarat pysyvät halutussa
järjestyksessä ja muodossa pak-
kauksen ajan.

Onneksi myös pitkän veto-
ketjun voi sulkea pakkauksen
ajaksi ja käyttää sitä vain tava-
roiden ottamiseen pakatusta
rinkasta.

Suojatut vetoketjut
Kantolaitteissa on aina lukuisia
vetoketjuja ja niitä vedellään
miten sattuu, eikä puhdisteta
todennäköisesti koskaan. Veto-
ketjut onkin suojattava jollakin,

Hammastuksen päälle levit-
täytyvä suojakaistale kyllä suo-
jaa ketjua, mutta sen haitta-
puolena on, että erityisesti pak-
kasella suojattu vetoketju tup-
paa kangertelemaan ja hansik-
kaat on riisuttava ketjun avaa-
miseksi. Tämä seikka tuli eteen

Lafuma Wyomingin ja Millet ld
Nandan kanssa.

Vielä on onneksi käytössä
myös vanhanajan suojalippoja,
jotka levittyvät lähes automaat-
tisesti perinteisen vetoketjun
suojaksi. Tällainen suoja riittää
mielestämme aivan mainiosti.
Vuoden aikana emme havain-
neet erityistä eroa suojatun ja
suojaamattoman vetoketjun ku-
lumisen välillä. Suojatut ketjut
eivät mielestämme edes pitä-
neet vettä suojaamattomia pa-
remmin, kuten olisimme toivo-
neet.

Suojatun vetoketjun edut tu-
levatkin todennäköisesti esille
vasta useamman vuoden käy-
tön jälkeen.

Ylipakkaamalla 
lisätilaa
Pakattavuutta ja käytettävyyttä
lisää se, että jakamalla suuren
reppuosan kahtia saadaan kak-
si toisistaan riippumatonta
osastoa. Kaikissa testirinkoissa
kumpaankin osastoon päästään
käsiksi toiseen kajoamatta.

Osastot on erotettu toisistaan
joko vetoketjulla tai kiristysna-
rulla suljettavalla välipohjalla.
Käytön kannalta niillä ei ole
eroa. Merkitsevää on se, ovatko
osastot yhdistettävissä. Testi-
rinkoissa vain Marmotissa ei
reppuosaa jakavaa väliseinää
ole lainkaan, vaan se on yksi-
osainen.

Yhdistämällä osastot pakat-
tavuus isompien tavaroiden
kohdalla paranee. Erityisesti
kiipeillessä, jossa tarvikkeiden
tulee mahtua kapeaan rink-
kaan, on yhdistämisestä hyö-
tyä, kun telttakaaret ja muut
hankalat esineet mahtuvat si-
sälle. Ulkopuolella roikkues-
saan ne saattaisivat aiheuttaa
vaaratilanteita monillakin eri
tavoilla.

Tasamaallakin tallustaessa
perusvarusteiden tulee mahtua
rinkan sisälle. Ongelmaksi voi
kuitenkin muodostua makuu-
pussi. Pienempi makuupussi
sujahtaa kiltisti muiden muka-
na reppuosaan, mutta esim.
kylmiin oloihin tarkoitettu SA
Int -pussi ja nykyaikainen pik-

Haltissa 
lumilukkoihin
kohdistuvaa 
rasitusta 
poistaa niihin
asennettu 
rengas, joka 
lisää kankaan
ja saumojen
elinkaarta 
huomattavasti.

Suojatut vetoketjut ovat 
nyt suosittuja niin takeissa
kuin rinkoissakin. 
Ainakaan tässä testissä 
niiden hyöty ei selvinnyt.

Pakkaamisen helppous ja tavaroiden saaminen esiin vaivatta 
ovat rinkan tärkeimpiä ominaisuuksia kannettavuuden jälkeen.

Laadukkaankin rinkan 
saa rikki huolimattomalla
käytöllä. Erityisen herkkiä
ovat lumilukon kiristykset.
Tukemalla kädellä narun 
alaosasta saadaan lukon 
kiristysmekanismi kestä-
mään repeilemättä.
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kurinkka vierastavat toisiaan.
Makuupussi kun on pakattuna
lähes samankokoinen kuin
rinkka itsessään, eikä ulkopuo-
lella edes ole paikkaa tuollaisel-
le jättisäkille.

Parhaiten kookas makuupus-
si sopii Deuterin isompaan mal-
liin, mutta siinäkin se vie luvat-
toman paljon tilaa muulta va-
rustukselta. 60-litrainen rinkka
tuntuu tässä turhan pieneltä.

Hallittu ylipakkaaminen on
mahdollista kaikissa testin rin-
koissa. Sen mahdollistavat
suuaukolla olevat lumilukot se-
kä säädettävä rinkan läppä, jon-
ka säätämisessä kaikki valmis-
tajat noudattavat samoja piirtei-
tä.

Läpät liikkuvat viilekkeiden
yläpuolella olevilla kiristyshih-
noilla ylös ja alas pakatun tava-
ramäärän mukaan. Pikalukoilla
kokonaan irrotettava läppä on
vain Lafuma Wyomingissa,
High Colorado Sierra Nevadas-
sa ja Milletin kummassakin
mallissa.

Läpän nostaminen tai irrotta-
minen ei kuitenkaan yksin riitä,
koska ylipakattava tavara on
myös sidottava kiinni rinkkaan.
Tähän tarkoitukseen soveltuvat
suuaukon lumilukot. Ensim-
mäinen lumilukoista kuristaa
varusteita kasaan, toinen varsi-
naisesti sulkee suuaukon ja lä-
pällä estetään heiluminen.

Erityisen kiitoksen ansaitsee
ylipakkausmahdollisuuksis-
taan Jack Wolfskin Air Balance
II. Siihen on laitettu reppuosan

yläosaan kiristyshihna, jolla voi
sitoa niin köysivyyhdin kuin
ylipakattavaa materiaaliakin lä-
pän alle. Lisäksi toinen lumilu-
koista yltää huomattavan pit-
källe. Näillä järjestelyillä saa-
daan isokin makuupussi lopul-
ta mukaan. 60 litraa riittää sit-
tenkin.

Sivutaskut käyttöä 
varten
Edellä kävikin jo selväksi, ettei
pienen rinkan ulkopuolelle
pysty norsuja kiinnittämään.
Makuualustan, telttakaaret, ha-
kun, kävelysauvat ja muut ke-
vyemmät tarvikkeet sen sijaan
voi kyllä ripustaa mukaan. Ul-
kokiinnitysmahdollisuudet
ovatkin tämän kokoisissa kan-
tolaitteissa tärkeitä.

Kaikissa testirinkoissa sivuil-
la olevat kompressiohihnat
mahdollistavat suksien, teltta-
kaarien ja muiden pitkien esi-
neiden kiinnittämisen. Erityi-
sesti suksille tarkoitetut lenkit
ovat Millet ld Nandassa ja La-
fuma Wyomingissa.

Kompressiohihnojen käyttöä
laajentavat rinkan alaosassa
olevat kuppimaiset taskut, jois-
sa esimerkiksi telttakaarien
päät pysyvät ehjänä. Lisäksi ne
varmistavat, että kaaret pysy-
vät ylipäänsä mukana. Taskui-
hin voi laittaa myös jääraudat
suojineen nopeasti saataville tai
arkisempaa käyttöä ajatellen
vaikkapa juomapullon.

Kiitosta ulkokiinnityspistei-
den runsaudesta saavat Deuter

Aircontact 65+10, Halti Base ja
yllättävän yksinkertaisen nä-
köinen Millet Odyssee. Kiinni-
tyspisteitä ei ole koskaan liikaa
ja tässäkin yksinkertainen on
kaunista sekä toimivaa.

Haltissa ja Deuterissa asia
hoidetaan yksinkertaisilla len-
keillä. Ei ylimääräisiä kumi-
nauhavitkuttimia tai hihnoja,
vain kiinteitä lenkkejä, joihin
voidaan tarvittavat välineet si-
toa omalla hihnallaan.

Kaikkea ei voi kiinnittää ul-
kopuolelle, eikä pienempiä va-
rusteita voi isoon reppuosaan-
kaan tunkea, joten rinkassa on
oltava sivutaskut. Perinteiset si-
vutaskut ovat ainoastaan Halti
Basessa sekä Lafuma Wyomin-
gissä. Kummassakin ne ovat
myös poistettavissa, mikä ei ole
mielestämme tarpeellista nor-
maalissa retkeilykäytössä. Edes
hiihtäessä sivutaskuista ei ole
haittaa, sillä ne sijoittuvat sen
verran ylös.

Sivutaskujen korvikkeena on
Marmotissa irrotettava pieni
reppu, joka toimii isona taskuna
ollessaan kiinnitettynä.

Nykyisissä rinkoissa sivutas-
kut ovat lähes poikkeuksetta
paljemallisia ja sijoitettu komp-
ressiohihnojen alle. Rakentee-
seen on haettu muodin mukais-
ta kapeutta ja paljetaskut toimi-
vat samalla eräänlaisina kuristi-
mina kompressiohihnojen ohel-
la. Sivutaskut sulkemalla saa-
daan repun tilavuutta hieman
pienennettyä. Oikein rakenne-

Pystysuunnassa säädettävä Jack Wolfskinin läppä sallii 
jättisäkin kiinnittämisen.

Reppujen etumuksessa olevat
isot tarviketaskut soveltuvat
jääraudoille, juomapussille,
kartalle tai pienelle köyden-
pätkälle. Kuvassa Salomonin
vetoketjutasku.

Kuppimaiset sivutaskut tar-
joavat kätevän lisän ulko-
kiinnitysmahdollisuuksiin.
Taskuihin saa suojaan käve-
lysauvojen tai telttakaarien
päät sekä juomapullon tai
ensiaputarvikkeita.

Kun sivutaskut ovat muuttuneet paljemallisiksi, 
läpän pikkutaskujen muotoilu ja käytettävyys ovat 
samalla parantuneet. Onneksi!
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tusta taskusta saa avattuna lisää
tilaa.

Kompressiohihnojen alle si-
joitetuissa sivutaskuissa on kui-
tenkin omat ongelmansa. Täy-
teen pakatun rinkan sivutaskut
ovat hankalat pakata ja toisaal-
ta tavaroiden saaminen niistä
esiin vaatii työtä.

Onneksi epäkäytännöllisten
paljetaskujen tulon myötä lä-
pässä olevien taskujen määrä
on kasvanut. Niitä on paljon
helpompi käyttää.

Onnistuneimmat paljetaskut
tarjoaa ehdottomasti Millet
Odyssee. Sen taskut ovat isoja ja
mikä parasta, rakenteellisesti
ulospäin laajenevia.

Testiryhmä mieltyi Haltin ja
Lafuman vanhanaikaisiin sivu-
taskuihin. Ne ovat käytettävyy-
deltään edelleen parhaat.

Vauhdissa säädettävä
kantojärjestelmä
Isoimmat ja painavimmat tar-
vikkeet, kuten vesi, makuupus-
si ja teltta tulisi sijoittaa mah-
dollisimman lähelle selkää, jol-
loin painopiste pysyy hallin-
nassa. Mutta se ei vielä riitä, sil-
lä rinkan kantaminen väärin
säädetyllä kantojärjestelmällä
on yhtä tuskaa ja hikeä.

Hiostavuuden vähentäminen
ei perustu yliluonnollisiin il-
miöihin, vaan ilmankierron li-
säämiseen kantajan selän ja rin-
kan välillä. Hienoilta vaikutta-

vat kosteudenpoistojärjestel-
mät kuihtuvat kuitenkin al-
kuunsa, kun esimerkiksi takki
peittää ilmastointiin tarkoitetut
kanavat. Perustotuus on, että
rinkka hiostaa nyt ja tulevai-
suudessa.

Niinpä rinkan käyttömuka-
vuuteen eniten vaikuttava teki-
jä on sen kantojärjestelmä, joten
sen säätäminen kannattaa teh-
dä huolella.

Suurimman uutuuden säätä-
miseen tuo Lafuma Wyoming,
jonka kantojärjestelmän pituut-
ta lantiovyöstä hartioihin pys-
tyy säätämään rinkan ollessa
selässä vieläpä pakattuna.

Wyomingin järjestelmä koos-
tuu rinkan selkämyksen ylä-
osassa olevasta eräänlaisesta
hissikoneistosta ja sitä käyttä-
vistä kahdesta hihnasta. Hihnat
tulevat kantajan oikealle ja va-
semmalle puolelle ristiselän
kohdalle. Selkämyksen piden-
täminen käy oikean- ja lyhentä-
minen vasemmanpuoleisesta
hihnasta vetämällä. Hihnasta
kiskominen liikuttaa selkämys-
tä ja viilekkeitä yhtenä paketti-
na, kuten muissakin perinteisis-
sä rinkoissa.

Tämä järjestelmä toki toimii,
mutta sen perimmäinen tarkoi-
tus jäi meille hämärän peittoon.
Kerran kohdalleen säädetyn
rinkan säätöihin kun tarvitsee
koskea vain harvoin.

Hieman samantapainen me-
kanismi on myös Jack Wolfski-
nissa. Siinä selkämyksen lyhen-

täminen tapahtuu vasemman
pakaran päälle tulevaa hihnaa
vetämällä. Mitään hissikoneis-
toa ei ole, vaan homma on to-
teutettu yksinkertaisella soljel-
la. Pidentäminen on tehtävä
rinkan ollessa poissa kantajansa
selästä.

Lantiovyö 
kantavana osana
Suurin osa oikein säädetyn rin-
kan painosta tulee olla lantio-
vyön päällä. Pelkästään har-
tioilla makaava rinkka painaa
niska- ja hartiaseudun lihaksia.
Kipeät ja jäykät lihakset aiheut-
tavat mm. päänsärkyä, joka pi-
laa nautinnon hyvin alkaneesta
vaelluksesta.

Vyön tulee kestää suuriakin
painoja hankaamatta tai paina-
matta lantiota. Samalla se toimii
jäykistävänä tekijänä kantojär-
jestelmässä, joten vyön täytyy
olla muotoiltu sopivasti ja peh-
mustuksen tulee olla riittävää.

Parhaiten muotoillut, peh-
mustetut ja riittävän pitkät lan-
tiovyöt tarjoaa Deuter. Hyviä
vöitä ovat myös Haltin ja High
Coloradon lantiovyöt.

Lepsuimmat lantiovyöt ovat
puolestaan Lafuma Wyomin-
gissa ja Millet Odysseessä. Pai-
noa ne ottavat vastaan siinä
missä paksummatkin, mutta
käyttömukavuus ei ole samaa
luokkaa. Löysä vyö painaa lan-
tiota helpommin kuin riittäväs-
ti jäykistetty. 

Kaikkien testirinkkojen lan-
tiovyöt suljetaan muovisella pi-
kalukolla. Lukot aukeavat on-
gelmitta myös hansikkaat kä-
dessä ja pitävät säädetyn pituu-
den kiristämisen jälkeen.

Pikalukko on helposti vaih-
dettavissa rikkouduttuaan,
mutta silti testiryhmä jäi kai-
paamaan aikoinaan Karrimorin
rinkoissa käytössä ollutta pujo-
tettavaa solkimallia. Siinä solki
suljetaan pujottamalla suora-
kaiteen muotoisesta aukosta
suorakaiteen muotoinen vasta-
kappale, jolloin vastakappaleen
läpi lenkille tuleva hihna kiris-
tyy, eikä löysty. Soljet eivät juu-
ri rikkoudu, eikä pakkautuva
lumi, jää tai muu lika haittaa toi-
mivuutta.

Lantio ja hartiat eivät ole jat-
kuvasti samalla pystyakselilla,
vaan liikkuvat alituisesti kanta-

Millet Odyssee on onnistu-
nut sivutaskuissaan. Ne ovat
paljemalliset, isot ja paka-
tussakin rinkassa käytettä-
vissä. Tällaisista taskuista
on jo hyötyä.

Testirinkkojen kantojärjestelmät ovat säädettävissä kolmella
eri tavalla. Vasemmalla portaittain säädettävä Deuter, 
keskellä liukukiskolla portaattomasti säädettävä Millet ja
oikealla kannettaessa säädettävä Lafuma.

Lafuman erikoisuutena on
säädettävyys kannettaessa.
Kantojärjestelmän ydintä,
kuvassa näkyvää ”hissi-
koneistoa”, käytetään kanta-
jan kummallekin kyljelle 
tulevalla hihnalla. Toisesta
järjestelmä venyy ja toisesta
kutistuu.

Jack Wolfskinin kanto-
järjestelmää voi lyhentää 
selässä ollessaan yksittäises-
tä solkihihnasta. Keinuvan
lantiovyön kehikko näkyy
jäykisteputken alapäässä.
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jan liikkeiden mukaan. Tähän
liittyy uuden ja rohkean keksin-
nön kantava idea, kun Jack
Wolfskin Air Balance II:een on
asennettu keinuva lantiovyö.

Aluksi se tuntui todella ou-
dolta ja huonosti tukevalta kiin-
teisiin vöihin tottuneelle, mutta
muutaman päivän kävelyn jäl-
keen ratkaisu alkoi tuntua
myönteiseltä. Vyö antaa kanta-
jan tehdä sellaisia liikkeitä, joi-
hin kiinteällä ja jäykällä vyöllä
ei pysty. Se onkin omiaan kii-
peillessä, jossa koko kehon hal-
linta on ensiarvoisen tärkeää.

Monesti pieni rinkka sopisi
muuhunkin käyttöön kuin ret-

keilyyn, mutta rajoittavana te-
kijänä on usein iso ja kömpelö
lantiovyö. Siksi vyön irrotetta-
vuus on hyvä ominaisuus. Niin
saa käyttöönsä tilavan repun
vaikkapa perusharrastuksiin ja
kiipeillessä lantiovyön poista-
minen antaa tilaa niin kiipeily-
valjaille kuin köysien kanssa
pelaamisellekin.

Vyön voi irrottaa helposti
High Coloradon, Marmotin ja
Haltin rinkoista. Jack Wolfski-
nista vyö kyllä irtoaa, mutta
puuha on työlästä ja keinuvat
muovituet jäävät paikoilleen.
Deutereissa, Milleteissä ja Lafu-
man Wyomingissa on kiinteä
lantiovyö. 

Pienikokoisille omat
kantojärjestelmänsä
Naisilla tai pienikokoisilla mie-
hillä on usein ongelmia nor-

maalikokoisten kanto-
järjestelmien kanssa.
Liian tuhti lantiovyö
rajoittaa liikkuvuutta
ja pahimmassa tapauk-
sessa lantiovyön päät
kohtaavat toisensa, ei-
kä vyö kiristy tarpeek-
si. Tällaisessa tilantees-
sa koko rinkan paino
makaa epäedullisesti
hartioilla.

Pienikokoiselle kan-
tajalle saattavat nor-
maalikokoiset kanto-
järjestelmät jäädä liian
isoiksi, vaikka ne
olisikin rutistettu
pienimpään mahdolli-
seen asentoonsa. Toi-
saalta viilekkeiden
muotoilu ei aina sovi
rintavalle naiselle. Näi-
den epäkohtien poistamiseksi
on markkinoilla pienikokoisille
tarkoitettuja kantolaitteita.

Millet ld Nanda ja Deuter
Aircontact 50+10 SL ovat erityi-
sesti naisille ja pienikokoisille
miehille suunnattuja malleja.
Niissä kantojärjestelmään on
tehty muutoksia, jotka palvele-
vat niin kapeaharteisia kuin rin-
taviakin kulkijoita. Viilekkeet
on muotoiltu jyrkemmin kur-
vein ja ne ovat tavallista ka-
peammalla. Selkämyksen säätö
yltää lyhyemmälle kantajalle ja
lantiovyön muotoilu sopii eri-
tyisesti naisille.

Kokeilimme näitä kantojär-
jestelmältään pienempien mal-
lien soveltuvuutta myös nor-
maalikokoiselle kulkijalle. Mil-
let istui loistavasti n. 175-sentti-

sen miehen selässä ja Deuterin-
kin säädöt riittivät 180 cm pit-
källe ja kapealle miehelle hyvin.
Kumpainenkin testaajista kehui
kantojärjestelmän istuvuutta jo-
pa paremmaksi kuin ensimmäi-
sellä testikierroksella kokeile-
maansa normaalikokoista jär-
jestelmää. Pienempi kantojär-
jestelmä ei siis ole hullumpi
vaihtoehto.

Ongelmia ilmaantui vasta,
kun ilmat viilenivät ja vaateker-
rokset lisääntyivät, jolloin vii-
lekkeiden pituussäädöt sai ve-
tää maksimiinsa, jotta ne yltivät
kantajansa harteille.

Testin pieni rinkka, Marmot
Mooses Tooth 52 joutui todelli-
seen tulikokeeseen, kun se an-
nettiin kokeiltavaksi pisimmälle
(194 cm) testaajallemme. Mar-
mot suoriutui loistavalla arvo-
sanalla, vaikka siinä ei ole edes
varsinaisesti säädettävää selkä-
mystä. Pituussäätö tapahtuu
hartioiden ja viilekkeiden välis-
sä olevalla kiinteällä kangaspa-
lalla sekä repun yläosaan kiin-
nittyvillä tasapainohihnoilla.

Perusasioilla voittoon
Maassamme on kotimaan ka-
maralla yöpyviä retkeilijöitä
vuosittain noin 400 000. Siksi

Deuterin jämäkkä lantiovyö, muhkea solki ja leveä hihna otta-
vat painavankin kuorman vastaan, mutta ylimääräisen hihnan
sitomiseen tarkoitetut muoviset pitimet hajoavat herkästi.

Oleellinen osa rinkan käyt-
tömukavuudesta koostuu 
erilaisten solkien ja vetimien
käytöstä. Hyvä solki kestää
rasitusta aukeamatta, 
säilyttää säädetyn pituuden,
on avattavissa hansikkaat
kädessä sekä on helposti 
sulkeutuva.

Loivan s-kirjaimen muotoi-
set, leveät ja sopivasti 
jäykistetyt Haltin viilekkeet
keräsivät testiryhmän 
luottamuksen.

Rintaremmi parantaa erityisesti viilekkeiden istuvuutta. 
Eniten rintaremmistä on hyötyä kapeaharteiselle kantajalle.
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V arsinaisen rinkka-
testin ohella kokei-
limme kahta laadu-
kasta ja tilavaa rep-

pua, jotka sopivat viikonlop-
puretkeilyyn, vaikka ovatkin
suunnattuja erityisesti vaati-
vaan käyttöön.

Mammut Expeditionin ja Sa-
lomon T Lightin kantojärjestel-
mä koostuu poikkeavasti kiin-
teään selkämykseen yhdiste-
tyistä viilekkeistä ja lantio-
vyöstä. Säätömahdollisuudet
ovat muita rajoittuneemmat,
mutta kantomukavuus on mo-
lemmissa silti hyvää tasoa.

Selkämyksen jäykisteenä
Salomon käyttää irrotettavaa,
kahdella alumiinilistalla jäy-
kistettyä muovilevyä, joka toi-
mii hyvin painavallakin kuor-
malla. Levyn poistamalla saa
Salomonista erinomaisen ar-
kirepun harrastuksiin.

Mammutin jäykisteenä toi-
mii kolmelle taitokselle kään-
netty solumuovipatja, joka an-
taa jo valmiiksi jäykälle, mutta
erinomaisesti selkää myötää-
välle kantojärjestelmälle hy-
vän lisän. Patjan poistamalla
saa Mammutista hieman arki-
semman repun, ja toimiipa

Vaativaan
käyttöön

patja myös alusena kylmälle
istuuduttaessa.

Viilekkeet ovat tärkeä osa
kantojärjestelmää näissä rin-
koissa, joissa paino kohdistuu
kokonaan niiden välityksellä
kantajaan. Mammutin viilek-
keet saavat kiitettävän arvosa-
nan, koska ne ovat jämäkät,
hyvin muotoillut ja ottavat pai-
non vastaan loistavasti, vaikka
lantiovyö olisi poistettu. Sen
sijaan Salomonin viilekkeet
saisivat olla hieman tukevam-
mat, mutta kevyemmällä kuor-
malla nekin ajavat asiansa.

Mammutin kantojärjestel-
män selkämyksen pehmikkeet
ovat Salomonia korkeammat.
Ne säilyttävät muotonsa pai-
navammallakin kuormalla ja
kantojärjestelmän pienet ilma-
kanavat pysyvät auki. Salomo-
nin pehmikkeet painuvat ka-
saan tyrehdyttäen kantojärjes-
telmän ilmankierron minimiin.

Tilavuus riittää
Salomonin ilmoitettu tilavuus
on vain 45 litraa, mutta se on
vähintäänkin yhtä tilava kuin
50-litraiseksi ilmoitettu Mam-
mut.

Reppujen aktiiviliikkumi-

painotimme rinkkojen arvostelussa tavalliselle retkeilijäl-
le tärkeitä ominaisuuksia, kuten pakattavuutta, yleistä
käytettävyyttä ja kantamista. Nämä kolme seikkaa vai-
kuttavat eniten käyttömukavuuteen. Toissijaisiksi jätimme
extremelajeissa tarvittavat ominaisuudet, materiaalien ve-
denpitävyyden tai entistäkin turhanpäiväisemmät kek-
sinnöt.

Rinkat jaettiin ensimmäisellä viiden kuukauden mittai-
sella testikierroksella siten, että malli vastasi testaavan
henkilön kokoa. Näin saimme selville perusominaisuudet.
Toisella kierroksella pitkät testaajat saivat pienet mallit ja
isommat mallit menivät pienikokoisemmille kantajille.

Kymmenen kuukauden ja kahden testikierroksen jäl-
keen testaajat antoivat palautteensa.

Sadan pisteen maksimista High Colorado sai 61,5 pis-
tettä sijoittuen viimeiseksi, vaikka se muodostaa aivan toi-
mivan kokonaisuuden. Samaan tyydyttävien rinkkojen
luokkaan kuuluvat myös Marmot MoosesTooth ja kum-
matkin Lafumat.

Millet Odyssee, Deuter Air-contact 50+10 ja Jack Wolfs-
kin pääsivät jo hyvien rinkkojen joukkoon.

Halti Base sijoittui pistelaskussa toiselle sijalle ja hinta/laa-
tusuhteeltaan sitä voi pitää jopa parhaana ostoksena.

Kolmanneksi sijoittunut Millet ld Nanda ei ole mikään
tilaihme, mutta pärjää loistavan kantojärjestelmänsä tur-
vin. Järjestelmä käy niin naisille kuin pienikokoisille mie-
hillekin ja lisäksi rinkassa on erinomaisesti kulutusta kes-
tävät materiaalit.

Testivoittajaksi kiilaava Deuter Aircontact 65+10 on oi-
kealla paikallaan. Vaikka se on testin kallein, on se joka sen-
tin arvoinen. Kärkipaikkaa puoltavat runsas tilavuus,
helppo pakattavuus ja erinomainen kannettavuus. Tietä
huipulle tasoittavat lisäksi erinomaiset materiaalivalinnat.

Deuterin erinomainen kannettavuus tulee esille sel-
keimmin painavammalla kuormalla. Erinomaisesti muo-
toillut viilekkeet ja mahtipontisen paksu lantiovyö jakavat
painon kantajan selälle tasaisesti. Painavaksi pakattuna se
seuraa kantajaansa huojumatta ja myös vajaaksi pakattu-
na sisältö pysyy hyvin paikoillaan kompressiohihnoilla.
Varusteisiin pääsee näppärästi käsiksi reppuosan alapääs-

sä olevasta kaaren
muotoisesta veto-
ketjuaukosta. Ve-
toketju on perin-
teistä mallia, joten
se ei kangertele
pakkasellakaan.
Lisäksi tavarat
pysyvät kuivina
kiinteän sade-
suojan ansiosta.

Ainoan miinuk-
sen Deuter saa lä-
hinnä koristeen
virkaa toimitta-
vista pienistä pal-
jemallisista sivu-
taskuistaan. �

Tauoilla Mammut Expeditionin kolmelle taitokselle 
käännetty solumuovijäykiste käy vaikkapa istuinalusena.
Patja jäykistää selkämystä sopivasti, mutta jättää 
myös pienen liikkumavaran.

Leiriydyttäessä ulos jätetty rinkka on hyvä peittää 
sadesuojalla. Parhaiten se käy kiinteällä, huomio-
värisellä ja heijastavasta kankaasta valmistetulla 
suojalla. Deuter näyttää esimerkkiä.
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Salomon 
T Light 45+
Hinta: 120 €
Tilavuus: 45+ l

� Arvio: Kaksiosainen reppu-
osa jaetaan välipohjalla. Lu-
milukolla suljettava suuaukko
on helppokäyttöinen kahteen
asentoon säätyvän läpän an-
siosta. Alaosaan käynti veto-
ketjullisesta läppäluukusta.
Toimivat kompressiohihnat pi-
tävät pakatun varustuksen ku-
rissa. Etumuksessa tasku no-
peasti tarvittaville varusteille.

Reppumainen, peruskuor-
maa kestävän kantojärjestel-
män jäykisteenä on kahdella
alumiinilistalla vahvistettu
muovilevy.

Juomaletkun läpivienti oi-
kealla puolella. Sadesuoja
puuttuu.

� Erän suositus: Salomon T
Light 45 on monipuoliset omi-
naisuudet tarjoava perusrep-
pu retkeilijälle, joka vaatii toi-
mivuutta ja varmaa laatua.

� � �

Mammut 
Expedition
Hinta: 267 €
Tilavuus: 50+10 l

�Arvio: Erinomainen pakata.
Suuri, pitkillä lumilukoilla sul-
jettava suuaukko on helposti
suljettavissa ylipakatessakin.
Säädettävä läppä ja erinomai-
set kompressiohihnat kurista-
vat varusteet kasaan tiukem-
paakin menoa varten. Etumuk-
sessa iso tarviketasku jäärau-
doille tai köydelle.

Kolmelle taitokselle taivutet-
tu solumuovipatja ei tee selkä-
myksestä taipumatonta, vaan
sallii kantajalle paremman liik-
kuvuuden. Erinomaiset peh-
musteet sekä viilekkeet ottavat
kuorman vastaan, vaikka lan-
tiovyö olisi poistettu.

Juomaletkulle ei ole läpi-
vientiä. Sadesuoja puuttuu.

� Erän suositus: Mammut
Expedition on tilava ja erittäin
laadukas reppu, joka kestää.
Sopii erityisen kuluttavaan ja
vaativaan käyttöön äärimmäi-
syyksiä hakevalle. 

� � � �

seen soveltuva kapea muoto
vaikeuttaa hieman pakkaamis-
ta, mutta kummatkin nielaise-
vat viikonlopun varusteet koh-
tuullisesti. Varusteet tulee vain
valita erityisen huolellisesti.

Salomonin reppu on kaksi-
osainen ja alempaan osastoon
pääsee alaosaan sijoitetun ve-
toketjuluukun kautta. Yksiosai-
nen Mammut on vaikeampi pa-
kata ja sisältöön on hankalam-
pi päästä käsiksi. Yksiosaisuus
ei kuitenkaan haittaa käytettä-
vyyttä, koska lähes koko sisältö
tulee purettua leiriydyttäessä.

Ulkokiinnitysmahdollisuuk-
siltaan Mammut on runsaam-
pi, mutta ei heikoksi Salomon-
kaan jää, sillä sen pienillä si-
vutaskuilla tilanne hieman ta-
soittuu.

Kummassakin on etumuk-
sessa iso tarviketasku. Salo-
monissa koko tasku on käte-
västi avattavissa kaksisuuntai-
sella vetoketjulla. Mammutin
taskuun pääsee vain yläkautta,
mutta se on huomattavasti
suurempi ja erillisillä komp-
ressiohihnoilla kuristettavissa.
Tämä tasku on tarkoitettu kii-
peilyvaljaille, köydenpätkälle,
jääraudoille, hakulle tai mille
tahansa varusteelle, joka tulee
olla nopeasti saatavilla.

Pienenä yksityiskohtana
Mammutin taskun alareunas-
sa on verkko, josta sulava lumi
pääsee pois. Salomonissa lu-
mi sulaa sisään.

Läpässä oleva tasku on
Mammutissa parempi ja se,
kuten koko reppu, on valmis-
tettu todella tuhdista kankaas-

ta. Kangas pitää läppätaskun
muodossaan ja käytettävissä,
vaikka reppu olisikin pakattu
ääriään myöten täyteen. Salo-
monin läppätasku on hieman
pienempi, eikä sen käytettä-
vyys täyteen pakatun repun
kanssa ole yhtä hyvä.

Mammut vaativiin 
olosuhteisiin
Mammut Expedition, kuten
Salomon T Light ovat kummat-
kin ehdottoman laadukkaita ja
kestäviä reppuja. 

Salomonin 420 denin ja
Mammutin 500 denin cordura-
kankaat eivät jätä arvailuja ku-
lutuskestävyydestä. Salomo-
nin materiaali tuntuu vain hie-
man löysemmälle kuin tuhti
Mammut.

Tuhti kangas tuo kuitenkin
painoa lisää, mutta ei Mam-
mutin 1 800 grammaa vielä lii-
kaa ole. 1 740-grammainen
Salomon kerää kankaasta jää-
vän erotuksen kiinni lukuisilla
yksityiskohdillaan, vetoketjuil-
laan ja jäykisteenä toimivalla
muovilevyllä.

Mammut on erityisesti kii-
peilyyn, lasketteluun ja seik-
kailu-urheiluun suunnattu,
mutta lantiovyön irrotuksella
se sopii myös suureksi käyttö-
repuksi katuvalojen loistee-
seen. Ankaraan käyttöön tar-
koitetut materiaalit, vaadittava
laatu ja kestävyys tuovat
Mammut Expeditionille kui-
tenkin myös hintaa. 267 euron
arvoisena se löytää tiensä har-
vojen käyttöön.

Huomattavasi edullisempi

Salomon T Light puhuttaa jo
suurempaa ostajakuntaa. 120
euron hinnallaan se on var-
teenotettava vaihtoehto jopa
perusretkeilijälle, vaikka aivan
huippusaavutuksiin se ei yllä.
Kompastuskivenä on se, että
samassa repussa on yritetty

vastata niin extremekäyttäjän
kuin tavallisen trekkaajan vaa-
timuksiin siinä onnistumatta.
Yksiosaisena ja turhia kiristys-
hihnoja poistamalla Salomon
T Lightista tulisi luokkansa eh-
dotonta huippua edustava
reppu. �

Mammut Expeditionin
erinomaisesta ja 
pelkistetystä kanto-
järjestelmästä ei 
turhuuksia löydy. 
Yksinkertaisuudestaan
huolimatta sillä 
kantaa raskaankin
taakan vaivatta. 
Tukeva lantiovyö on
irrotettavissa.
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Pikkurinkat
ERINOMAISET
� Deuter Aircontact 65+10
� Halti Base 60
� Millet ld Nanda 50+10

HYVÄT
� Jack Wolfskin Air Balance II
� Deuter Aircontact 50+10 SL
� Millet Odyssee 60+10

TYYDYTTÄVÄT
� Lafuma Wyoming 60
� Marmot Mooses Tooth 52
� Lafuma Hunza 60
� High Colorado Sierra Nevada 60+10

Halti Base 
60 Grade VII
Hinta: 199 €
Tilavuus: 60 l

� Arvio: Tilava reppuosa
koostuu kahdesta yhdistettä-
västä osastosta. Helposti pa-
kattavat tilat erottaa vetoket-
julla avattava välipohja. Arvo-
tavaroita varten on yläosassa
pieni vetoketjutasku. Tilavaan
alaosaan pääsee kahdesta
pystyvetoketjulla suljettavas-
ta suorakaiteen muotoisesta
läppäluukusta.

Reppuosa suljetaan kahdel-
la tilavalla lumilukolla. Ylipa-
kattuja varusteita hillitsevät ki-
ristyshihna ja kahdella taskul-
la varustettu säädettävä läppä.
Turvallisuutta huonoissa olo-
suhteissa lisää pieneen veto-
ketjulliseen taskuunsa pakat-
tava huomiovärinen sade-
suoja.

Perinteistä mallia edustavat
sivutaskut ovat erinomaiset
käyttää ja tarvittaessa vetoket-
juilla irrotettavissa.

Vajaaksi pakattuna komp-
ressiohihnat tiivistävät varus-
teet kiitettävästi.

Kantojärjestelmä on jäykis-
tetty reppuosan sisälle asen-
netulla muovailtavalla alumii-
nilistalla ja ulkopuolisella sel-
kämyksen kiertävällä muovi-
tangolla. Erinomaisesti muo-
toiltu, pehmustettu ja laaja-
säätöinen kantojärjestelmä on
myös monikäyttöinen irrotet-
tavan lantiovyönsä ansiosta.

Varsinaista läpivientiä juo-
maletkulle Haltissa ei ole, mut-
ta letkun voi pujottaa läpän al-
ta haluamalleen puolelle.

Kiitämme:
+ irrotettavia perinteisiä 

sivutaskuja

Deuter 
Aircontact 65+10
Hinta: 239 €
Tilavuus: 65+10 l

� Arvio: Erittäin tilava kah-
teen osastoon jaettava rep-
puosa, joka on helposti pakat-
tavissa suurien ja toimivien si-
säänkäyntiensä ansiosta. Väli-
pohjan kulmissa on kätevät
aukot telttakaarille.

Kantajan liikkuvuutta paran-
taa rinkan yläosa, joka on vii-
saasti tehty kapeaksi. Leveäm-
mässä alaosassa on isommil-
le varusteille hyvät tilat. Ala-
osaan pääsee kätevästi läppä-
luukusta, jonka vetoketju on

kan kantamiseen. Mate-
riaaleiltaan laadukkaana, tila-
vana ja helposti pakattavana
se sopii vaativillekin retkille jo-
pa tiheästi vaihtuville korkeus-
käyrille.

� � � �

T E S T I V O I T T A J A

perinteinen, isolla hammas-
tuksella varustettu ja varmasti
kestävä. Suojaa tarvitseville
varusteille on yläosassa veto-
ketjullinen iso tasku, johon
esim. kartta sujahtaa vaivatta.

Pakatut varusteet pysyvät
kuivina pohjassa olevan, irro-
tettavan ja omaan taskuunsa
taiteltavan sadesuojan ansios-
ta.

Ylipakattava reppuosa sul-
jetaan kahdella kosteutta kes-
tävällä, tilavalla lumilukolla.
Ylipakattu osuus varmistetaan
kiristyshihnalla ja läpällä.
Usein tarvittavia pienvarustei-
ta varten läpässä on tilava, pa-
katussa rinkassakin erinomai-
sesti käytettävissä oleva tasku
ja lisäksi kätevät piilo- ja avain-
taskut lenkkeineen.

Paljemalliset sivutaskut ovat
ahtaat.

Sivutaskujen yli tulevilla
kompressiohihnoilla sekä rep-
puosan etumuksessa olevalla
kiinnitysläpällä saadaan rink-
kaan kiinnitettyä runsaasti va-
rusteita. Pitkät kompressiohih-
nat tiivistävät löysäksi pakatun
rinkan vauhdikkaampaakin
menoa varten.

Jämäkkä kantojärjestelmä
on alumiinikehyksellä ja muo-
vilistalla jäykistetty. Leveä ja
sopivasti muotoiltu lantiovyö
yhdessä erinomaisesti peh-
mustettujen viilekkeiden kans-
sa selviytyvät mukisematta
raskaastakin kuormasta. Kan-
tojärjestelmän säädöt riittävät
hyvin normaalikokoisille ret-
keilijöille.

Juomapussin letkulle läpi-
vienti on niskan kohdalla. Erin-
omainen sijoitus sallii letkun
kiinnittämisen oikeaan tai va-
sempaan viilekkeeseen.

Kiitämme:
+ tilavuutta 

ja pakattavuutta
+ ulkokiinnitys-

mahdollisuuksia
+ jämäkkää 

kantojärjestelmää 
+ kiinteää sadesuojaa

Moitimme:
– pieniä sivutaskuja

� Erän suositus: Deuter Air-
contact 65+10 on erinomainen
vaellusrinkka raskaankin taa-

Riittävän hikoilun ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi on 
juotava ainakin hikoilua vastaava määrä. Useissa rinkoissa
juomaletkun läpivienti on keskellä. Sijoitus sallii letkun 
kiinnittämisen kumpaankin viilekkeeseen, joka osaltaan 
helpottaa nestevajeen ehkäisyssä.
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Millet ld 
Nanda 50+10
Hinta: 170 €
Tilavuus: 50+10 l

� Arvio: Tässä joukossa pie-
nehkö, mutta pystyvetoketjun
ansiosta helposti pakattava
selkeä reppuosa koostuu kah-
desta osastosta. Välipohja on
vetoketjulla avattavissa ja sen
kulmiin jää suljettaessakin pit-
kien esineiden pakkaamiselle
tilaa. Yläosan selkämyksen
isoon taskuun voi laittaa vaik-
kapa juomapussin tai kartan.

Käynti huomattavan vah-
vasta materiaalista valmistet-
tuun repun alaosaan tapahtuu
kaaren muotoisesta aukosta,
jossa perinteinen vetoketju
aukeaa vaivatta repun kulmas-
ta toiseen.

Irrotettavassa läpässä on
huomattavan iso säätövara,
mikä antaa näinkin pienelle
rinkalle hurjat ylipakkausmah-
dollisuudet.

Paljemallisiin sivutaskuihin
pääsee hyvin käsiksi täyteen-
kin pakatussa repussa, mutta
miinuksena niissä on takkuile-
vat suojatut vetoketjut.

Sivuilla olevat kompres-
siohihnat ovat kiitettävän yk-
sinkertaiset ja toimivat. Niiden
avulla rinkka saadaan siistiksi
paketiksi kantajansa selkään.
Vaikka kiinteää sadesuojaa ei
ole, pysyvät sisälle pakatut va-
rusteet kohtuullisen kuivina.

Huomattavan yksinkertai-

Jack Wolfskin 
Air Balance II
Hinta: 224 €
Tilavuus: 65+5 l

� Arvio:Tilava reppuosa jae-
taan vetoketjullisella välisei-
nällä. Alaosaan pääsee vaivat-
ta kaarenmuotoisesta luukus-
ta, jossa on suojattu vetoketju.
Pienempiä varusteita varten
reppuosan etumuksessa on
pieni vetoketjutasku.

Yläosa suljetaan hyvät yli-
pakkausmahdollisuudet anta-
valla pitkällä lumilukolla. Yli-
pakattavaa materiaalia sitoo
myös suuaukon sisällä oleva
kiristyshihna. Varusteiden py-
syvyyden varmistavat kahdel-
la taskulla varustettu läppä se-
kä hyvin toimivat kompres-

+ ulkokiinnitys-
mahdollisuuksia

+ irrotettavaa lantiovyötä
+ kiinteää sadesuojaa

Moitimme:
– lantiovyön irrotuksesta 

jää törröttäviä rakenteita

� Erän suositus: Halti Base
60 on laadukas ja monipuoli-
nen rinkka, jonka ominaisuu-
det yltävät huomattavasti pe-
rusvaellusta pitemmälle jopa
kiipeilykäyttöön asti.

� � � �

H Y V Ä  O S T O S

nen, mutta erinomaisesti istu-
va ja erikokoisille käyttäjille so-
piva kantojärjestelmä kestää
kohtuullisia kuormia. Erityi-
sesti naiset ja pienikokoiset
retkeilijät kiittelivät kantojär-
jestelmää. Jäykisteenä on hel-
posti poistettava alumiinipro-
fiili, joka on yläpäästään kaa-
relle taivutettu.

Juomaletkun läpivienti on
sopivasti kantajan niskan koh-
dalla.

Kiitämme:
+ yksinkertaista ja hyvin 
+ istuvaa kantojärjestelmää
+ kantojärjestelmän laajaa

säätömahdollisuutta
+ pystyvetoketjua 

varauksin
+ pikalukoin irrotettavaa 

läppää

Moitimme:
– ilmoitettua pienempää

tilavuutta
– kangertelevia sivutasku-

jen vetoketjuja
– sadesuojan puuttumista

� Erän suositus: Millet ld
Nanda 50+10 on erinomainen
pikkurinkka kantojärjestelmän
istuvuutta hakevalle aktiiviret-
keilijälle vaativiinkin olosuh-
teisiin.

� � � �

siohihnat. Sadesuojan joutuu
ostamaan erikseen.

Kantojärjestelmä toimii pai-
navallakin kuormalla hyvin ja
tarjoaa käyttäjälleen tavallista
paremmat liikkumismahdolli-
suudet keinuvan lantiovyön
ansiosta. Viilekkeet voisivat ol-
la kuitenkin hieman tukevam-
mat, jolloin kantaminen onnis-
tuisi paremmin ilman lantio-
vyötä. Kantojärjestelmän ja
samalla koko rinkan jäykistää
yksi alumiinitanko, joka kulkee
reppuosan alapäästä yläpää-
hän asti. Lantiovyön mekanis-
mille on oma muovinen kote-
lointinsa, joka toimii myös si-
vujäykisteenä. Kokonaisuu-
dessaan kantojärjestelmä on
hieman häkkyrämäinen.

Juomaletkulle on oma läpi-
vienti reppuosan kummallakin
puolella.

Kiitämme:
+ tilavuutta
+ keinuvaa lantiovyötä
+ ylipakkaus-

mahdollisuutta

Moitimme:
– sadesuojan puuttumista
– kantojärjestelmän 

sekavaa rakennetta

� Erän suositus: Jack Wolfs-
kin Air Balance II on hyvä va-
linta pikkurinkaksi muutaman
vuorokauden kestävistä ulkoi-
luista aina painavia kuormia ja
liikkuvuutta vaativiin vaelluk-
siin asti.

� � �

Lantiovyön pienessä 
tarviketaskussa tavarat ovat
nopeasti saatavilla.

Halti Base 60

Millet ld Nanda 50+10

Jack Wolfskin Air Balance II
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Deuter 
Aircontact 50+10 SL
Hinta: 199 €
Tilavuus: 50+10 l

� Arvio: Ulkomitoiltaan näp-
pärän kokoinen. Vetoketjulli-
sella välipohjalla jaettava rep-
puosa, joka on hieman ah-
taasti pakattava, mutta koh-
tuullisen tilava.

Alaosaan pääsee vahvalla ja
helppokäyttöisellä vetoketjul-
la suljettavan läppätaskun
kautta. Vetoketju kulkee koko
rinkan leveydeltä.

Arvotavarataskulla ja isolla
varustetaskulla varustettu läp-
pä viimeistelee kahden reilun-
kokoisen lumilukon sulkeman
suuaukon. Sivutaskut ovat
pienet ja ahtaat.

Vauhdikkaampaa menoa
varten yksinkertaisilla ja hyvin
toimivilla kompressiohihnoil-
la saadaan kuorma tiiviiksi.

Yhdeksään asentoon sääty-
vä kantojärjestelmä kestää
isompiensa tapaan huomatta-
viakin kuormia. Erityisesti pie-
nikokoiset kulkijat on huo-
mioitu viilekkeiden muotoilul-
la, mutta järjestelmä venyy kii-
tettävästi isommallekin retkei-
lijälle. Myös pienellä taskulla
maustettu lantiovyö on muo-
doltaan erityisesti pieniko-
koisille tarkoitettu.

Juomaletkun ulostulo on fik-
susti keskellä ja sininen sade-
suoja on omalla paikallaan re-
pun pohjassa.

Kiitämme:
+ kantojärjestelmän 

laajaa säätö-
mahdollisuutta

+ jämäkkää 
kantojärjestelmää

+ kiinteää sadesuojaa

Moitimme:
– hieman ahdasta 

tilavuutta
– kapean reppuosan 

pakattavuutta

Millet 
Odyssee 60+10
Hinta: 179 €
Tilavuus: 60+10 l

� Arvio: Tilavaa reppuosaa
jakavan vetoketjullisen väli-
pohjan kulmiin on jätetty au-
kot pitkille esineille. Reppuosa
on miellyttävä pakata laajene-
van suuaukkonsa ansiosta. Pa-
kattuun alaosaan on käynti
läppäluukusta.

Pikalukoilla irrotettava läppä
ja kaksi lumilukkoa sulkevat
ylipakattavan suuaukon hyvin.
Se, mikä ei mahdu sisälle,
mahtuu erittäin suuriin ja help-
pokäyttöisiin sivutaskuihin.
Pitkät kompressiohihnat ja
lenkit repun etumuksessa luo-
vat toimivat ulkokiinnitysmah-
dollisuudet.

Kohtuullisia kuormia kestä-
vä kantojärjestelmä on yksin-
kertainen ja toimiva. Portaa-
ton, runsas säätövara takaa is-
tuvuuden pitkällekin kantajal-
le. Jäykisteenä toimivat muo-
toiltava alumiinilista sekä
muovilevy. Löysä lantiovyö on
järjestelmän ainoa heikko
lenkki.

Keskeltä ulos tuleva juoma-
letku voidaan kiinnittää oike-
aan tai vasempaan viilekkee-
seen. Sadesuoja puuttuu.

Kiitämme:
+ isoja paljetaskuja
+ pikalukoin 

irrotettavaa läppää
+ ulkokiinnitys-

mahdollisuuksia

Lafuma 
Wyoming 60
Hinta: 219 €
Tilavuus: 60 l

� Arvio: Tilavan reppuosan
voi jakaa vetoketjulla suljetta-
valla välipohjalla. Reppuosa
on helposti pakattavissa pys-
tyvetoketjun ansiosta. Ala-
osaan käynti kaaren muotoi-
sen läppäluukun kautta. Sää-
dettävä läppä on irrotettava,
mutta ylipakkausta rajoittaa
auki jäävä lumilukko. Lumilu-
kon kiristys toimii nahkeasti.

Perinteiset sivutaskut ovat
irrotettavissa. Kompressiohih-
nat ovat riittämättömät.

Tyydyttävä kantojärjestelmä
on ”vauhdissa” säädettävä,
joka on turha ominaisuus. Sel-
kämys on jäykistetty Milletistä
tutulla alumiiniprofiililla.

Juomaletkulle ei läpivientiä.
Musta sadesuoja rinkan poh-
jassa.

Kiitämme:
+ perinteisiä sivutaskuja
+ pystyvetoketjua 

varauksin
+ pikalukoin irrotettavaa 

läppää
+ kiinteää sadesuojaa

Moitimme:
– kangertelevaa 

vetoketjua
– kantaessa säädettävää 

kantojärjestelmää
– löysää lantiovyötä

� Erän suositus: Lafuma Wy-
oming 60 on turhilla teknisillä
yksityiskohdilla maustettu pe-
rusrinkka perusretkeilyyn.

� �

� Erän suositus: Deuter
Aircontact 50+10 SL on hyvä
rinkka pienikokoiselle, paina-
viakin varusteita kantavalle
retkeilijälle, joka panostaa laa-
tuun.

� � �

Moitimme:
– löysää lantiovyötä
– sadesuojan puuttumista

� Erän suositus: Millet
Odyssee 60+10 sopii käyttäjäl-
le, joka vaatii yksinkertaiselta
rinkaltaan tilavuutta, selkeitä
ulkokiinnitysmahdollisuuksia
sekä isoja sivutaskuja.

� � �

Lafuma Wyoming 60

Millet Odyssee 60+10

Deuter Aircontact 50+10 SL
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Marmot 
Mooses Tooth 52
Hinta: 170 €
Tilavuus: 52 l

� Arvio: Pitkällä pystyveto-
ketjulla avattava yksiosainen
reppuosa on helppo pakata.
Sisällä selkämyksessä tasku.
Kolmitaskuinen läppä sitoo
ylipakatut varusteet kohtuulli-
sesti. Kompressiohihnat ovat
kohtuulliset. Isona ulkotasku-
na irrotettava reppu.

Kiinteän kantojärjestelmän
pituus riittää pitkällekin kulki-
jalle. Käytettävyyttä lisää irro-
tettava lantiovyö. Järjestel-
män jäykisteenä alumiinilistat
ja muovilevy.

Juomaletkun ulostulo va-
semmalla puolella. Sadesuoja
puuttuu.

Kiitämme:
+ irrotettavaa lantiovyötä
+ säätöjen riittävyyttä 
+ pystyvetoketjua 

varauksin

Moitimme:
– ahtautta
– sadesuojan puuttumista
– kovahkoa lantiovyötä

� Erän suositus: Marmot
Mooses Tooth 52 on pienehkö,
mutta kätevä rinkka retkeilijäl-
le, joka harrastaa myös aktiivi-
lajeja.

� �

Lafuma 
Hunza 60
Hinta: 128 €
Tilavuus: 60 l

� Arvio: Kiristysnarulla sul-
jettavalla välipohjalla jaettu
reppuosa on toimiva ja yksin-
kertainen. Yläosassa on kumi-
nauhalla reunustettu tasku.
Alaosaan käynti kaarenmuo-
toisen takkuilevan vetoketjun
kautta. Läppä on kiinnitetty
reppuosaan likaa keräävällä
tarralla ja kiristyshihnoin. Sa-
desuoja on kiinnitetty läppään.
Kompressiohihnat ovat koh-
tuulliset.

Kantojärjestelmä on tyydyt-
tävä säädöiltään ja kannetta-
vuudeltaan.

Juomaletkulle ulostulo oi-
kealta.

Kiitämme:
+ huokeaa hintaa
+ kiinteää sadesuojaa
+ yksinkertaisuutta

Moitimme:
– läpän reunuksen 

tarrakiinnitystä
– hankalaa alaosan 

sisäänkäyntiä
– vähäisiä ulkokiinnitys-

mahdollisuuksia

� Erän suositus: Lafuma
Hunza 60 on laadultaan koh-
tuullinen ja yksinkertainen
rinkka lyhyehköille vaelluksille.

� �

Kysy lähintä myyjää
Deuter: Ibex Sport Oy, (09) 3746 1800
Halti: Halti Oy, (09) 852 081
High Colorado: Wihuri Oy Sportia, (09) 415 815
Jack Wolfskin: Bonge Oy, (09) 701 4075
Lafuma: Vandernet Oy, (09) 774 2210
Mammut: JoyLab Oy, (09) 621 6990
Marmot: Greendoor Oy, (09) 560 7420
Millet: Vandernet Oy, (09) 774 2210
Salomon: Salomon Sport Finland Oy, (09) 870 0750

High Colorado 
Sierra Nevada 60+10
Hinta: 145 €
Tilavuus: 60+10 l

� Arvio: Kaksiosainen tilava
reppuosa on helposti pakatta-
vissa pystyvetoketjujen an-
siosta. Välipohja kiristysnarul-
la suljettava. Yläosan selkä-
myksessä yksi iso tasku. Ala-
osaan käynti läppätaskusta. Ir-
rotettavassa läpässä iso tarvi-
ketasku. 

Kompressiohihnat voisivat
olla toimivammatkin. Sivuilla
pienet paljetaskut.

Neljään asentoon säätyvän
kantojärjestelmän plussana ir-
rotettava lantiovyö.

Huomiovärinen sadesuoja
rinkan alaosassa. Ei läpivientiä
juomaletkulle.

Kiitämme:
+ pystyvetoketjua 

varauksin
+ pikalukoin irrotettavaa 

läppää

+ irrotettavaa lantiovyötä
+ kiinteää sadesuojaa

Moitimme:
– löysiä viilekkeitä
– kovaa lantiovyön reunaa
– sotkuisen oloisia 

kompressiohihnoja

� Erän suositus: High Colo-
rado Sierra Nevada 60+10 on
tilava ja yksinkertainen vaihto-
ehto peruskantolaitteeseen
tyytyvälle.

� �

Hankalassa maastossa 
rinkan istuvuus on tärkeää.
Deuter istuu käyttäjänsä 
selkään mainiosti sallien
melkoisia kurotuksia 
suuntaan jos toiseenkin.


