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� Kesäkuu 1970- ja 80-luvun tait-
teessa. Seisoin Riihimäen Erämes-
suilla ja tutkin innokkaana pientä
pönttöä, jossa oli kolme kangas-
ta.Yksi päästi veden läpi ja toinen
piti sen sisällään,mutta kolmas he-
rätti tavallista enemmän mielen-
kiintoani.Se piti veden,mutta esit-
telijän kankaan yläpuolella pitä-
mään peiliin kertyi vesihöyryä.

Tämä oli ensi tutustumiseni ih-

Tämän piti olla perinteinen kalvottomien 
vaellusasujen vertailutesti. Toisin kuitenkin
kävi, sillä testaajien mielipiteet hajosivat 
liikaa. Lopputulokseen vaikuttivat 
yksilölliset ominaisuudet, kuten vartalon
malli ja aineenvaihdunta sekä retkeilytapa.
Vakaa käsitys kuitenkin on, että perinteiset
sekoitekankaiset vaellusasut pysyvät 
jatkossakin retkeilijöiden käytössä.

Kalvoton vaellusasu kestää kKARI VAINIO

Kalvoton vaan ei k
mekankaaseen nimeltä Gore-Tex.
Konsultti kehui sitä maasta tai-
vaaseen ja melkein uskoin tähän
mullistavaan keksintöön hänen
puheidensa perusteella.

Vuotta myöhemmin ostin en-
simmäisen Gore-asuni, mutta oli
siinäkin puutteita.Gore-Tex ei toi-
mi lämpimällä säällä, koska iholta
ei lähdekään höyryä, vaan rehel-
listä hikeä suoraan nesteenä.

Sateinen päivä on ohi. Perinteinen vaellusasu ei riitä yksinään, vaan
mukaan pitää varata myös erillinen sadeasu tai ainakin sadetakki.
Perinteinen vaellusasu on parhaimmillaan laavulla, sillä sitä ei 
tarvitse joka hetki varoa toisin kuin kuoriasua. Eräs hienoja 
iltapuhteita onkin päivällä kastuneiden vaatteiden kuivatus tulilla.

Sateinen päivä on ohi. Perinteinen vaellusasu ei riitä yksinään, vaan
mukaan pitää varata myös erillinen sadeasu tai ainakin sadetakki.
Perinteinen vaellusasu on parhaimmillaan laavulla, sillä sitä ei 
tarvitse joka hetki varoa toisin kuin kuoriasua. Eräs hienoja 
iltapuhteita onkin päivällä kastuneiden vaatteiden kuivatus tulilla.
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ä käytössä

kelvoton
Ei siis tullut mullistavaa keksin-

töä, ei. Tuli vain tiettyihin oloihin
hyvin soveltuva materiaali, mutta
ei mitään ihmettä. Vaellusasuvali-
koimassani säilyivät edelleen kal-
vottomat asut Gore-asujen vaih-
toehtoina.

Hyvä, perinteinen eräasu

Vuosien varrella eräasujen mallit ja
materiaalit ovat vaihdelleet. 1960-
luvulla käytettiin vielä lähes pel-
kästään puuvillaa,joka on kyllä kes-
tävä ja hyvin hengittäväkin, mutta
jossa on runsaasti puutteita.

Ensinnäkin puuvilla kuivuu hi-
taasti. Voisi jopa sanoa, ettei niin
pitkää retkeä olekaan, että kastu-
nut puuvilla-asu ennättäisi kuivua.
Toiseksi se kutistuu ajan mittaan
kastumisen ja kuivumisen seu-
rauksena. Lisäksi puuvillan tuu-
lenpitävyys on huono eikä se oi-
kein sovellu avotunturiin muuten
kuin ehkä kesällä.

70-luvulla puuvillaa ja polyeste-
riä sekoittamalla saatiin erinomai-
nen vaellusasukangas,joka on mo-
nissa oloissa ylivoimainen muihin
materiaaleihin verrattuna. Polyes-
terin määrä eri kangaslaaduissa on
vakiintunut 65 prosenttiin.

Sekoitekangas hengittää hyvin,
pitää riittävästi tuulta, on märkä-
näkin kevyt ja kuivuu nopeasti.Li-
säksi se on paloturvallinen, vaik-
ka nuotiosta lentäisi kipinä hou-
suille tai takille.

Testattavaksemme tulivat Be-
retta GU 98 takki ja housut, Che-
valier Arizona Action takki ja hou-
sut, Fjällräven Telemark II takki ja
Fjällräven Iceland housut, Deer-
hunter Explorer takki ja housut,Pi-
newood Kelo takki ja housut, Pi-
newood Kelo Mosqito anorakki ja
Pinewood Lappland housut, Sas-
tan Pallas-anorakki,Neva-takki se-
kä Cargo- ja Retki-housut,Tikka T3
takki ja housut, Vonkamies
Mosquito anorakki ja housut sekä
Vonkamies Master takki ja housut.

Kokeilemistamme vaellusasuis-
ta toisessa Vonkamiehessä on ma-
teriaaliksi valittu 100% polyamidi,
joka on ruotsalaisen FOV:n kehit-
tämä tuotemerkki Quickdry. Kan-
gas vaikuttaa lupaavalta, on miel-

lyttävä päällä eikä tunnu polyami-
dilta. Kaipaan vielä lisäkokemusta
Quickdrysta ennen kuin uskallan
varauksetta suositella sitä, mutta
se vaikuttaa kyllä lupaavalta.

Vonkamiehen toinen asu on
puolestaan 100% polyesteria ja se
osoittautui hiukan hiostavaksi.

Berettan housut ovat kahden
polyamidilaadun sekoitetta,johon
oli lisätty prosentin verran lycraa.
Ne tuntuivat miellyttäviltä päällä.

Sekoitesuhteen lisäksi kankais-
sa oli eroja paksuuden ja jäykkyy-
den suhteen. Jäykempi ja pak-
sumpi kangas osoittautui kestä-
vämmäksi kuin ohut ja pehmeä.
Sastan pehmeä kangas on ehdot-
tomasti liian heikko housuissa ja
suosittelen Sastaa etsimään hou-
suihin vahvemman vaihtoehdon.
Takissa kangas on vielä kelvolli-
nen.

Ehkä paras kangas vaelluskäyt-
töön nyt testatuista on Fjällräve-
nin G1000. Se on tosin kehitetty
jo 70-luvulla, joten tästä voi sa-
malla päätellä, että kehitys on ol-
lut erittäin hidasta.

Puuvilla, sekoitekangas sekä
testattujen asujen tekokuidut tun-
tuvat päällä mukavan notkeilta ja
kahisemattomilta, mitä ominai-
suutta etenkin metsästäjät arvos-
tavat. Kaikkien näiden etuna kal-
vokankaaseen verrattuna on myös
erittäin edullinen hinta.

Vetoketjuversioita 
ja anorakkeja

Koekäytössä oli kahdenlaisia tak-
keja, vetoketjulla edestä suljetta-
via ja anorakkeja. Molemmilla on
kannattajansa.

Käytin itse pitkälle 80-luvulle as-
ti vaelluksilla anorakkia,mutta siir-
ryin sen jälkeen vetoketjullisen ta-
kin käyttöön.

Anorakin hyvänä puolena on se,
ettei siinä ole monesti heikoksi
lenkiksi miellettyä vetoketjua, jo-
ka voisi särkyä. Anorakeissa on
yleensä edessä suuri kengurutas-
ku, jota ei voi vetoketjulliseen va-
ellustakkiin laittaa. Kengurutas-
kuun on helppo kurkistaa ja lisäk-
si se sijoittuu hyvin rinkan viillek-
keiden väliin, jolloin sitä voi käyt-

tää rinkka selässäkin.
Toisaalta anorakki on hankala

pukea ja riisua. Lisäksi anorakin
tuuletusta voi lisätä kaula-aukkoa
suurentamalla vain vähän, kun
taas vaellustakin vetoketjua avaa-
malla saa lämpimässä säässä kul-
jettaessa koko etuosan auki.Takki
tai anorakki on monesti pakko pi-
tää päällä kuumallakin säällä sääs-
kien ja paarmojen takia.

Yhdestäkään testiasusta ei ve-
toketju hajonnut. Muutenkin pi-
dän nykyisiä nailonvetoketjuja
niin luotettavina,että ne kyllä kes-
tävät kovillakin reissuilla.Hyviä ve-
toketjumerkkejä ovat ainakin YKK,
Salmi ja Opti.

Vetoketjun päällä tulee olla suo-
jaläppä, joka suljetaan joko nep-
parein tai tarroilla.Tarroilla on tai-
pumus kulua käytössä, joten nep-
parit ovat tässä suhteessa parem-
mat ja pitävämmät.Tosin yhdestä
Fjällrävenin takista irtosi neppari
käytön aikana.

Monet vaeltajat pitävät tärkeä-

nä, että vaellustakissa on huppu.
Itse käytän huppua oikeastaan
vain tauoilla sääskisuojana,jolloin
ei tarvitse laittaa töhniä niskaan.
Muuten kuljen ilman huppua.

Fjällrävenin kauluksen sisään
ommeltu nailonhuppu on kehno,
mutta menettelee kyllä tauolla tai
leirissä.

Monessa testiasussa on hup-
puun liitetty vetoketjulla irrotet-
tava sääskiverkko. Se sopii hyvin
kalastajille,mutta rinkan kanssa lii-
kuttaessa verkko haittaa liikaa
hengitystä ja heikentää näkyvyyt-
tä.

Joissakin takeissa koko huppu
on vetoketjulla kiinnitettävissä ja
irrotettavissa,mikä on osoittautu-
nut ihan hyväksi systeemiksi. Kak-
si valmistajaa oli kiinnittänyt hu-
pun neppareilla, mutta huppu ir-
toaa niistä liian helposti käytössä.

Takin malli on tärkeä ja sen so-
pivuudesta saa oikean kuvan vain
sovittamalla. Se tuli taas kerran
esiin,kun koekäyttäjät antoivat sa-

Perinteinen retkeilyasu soveltuu erinomaisesti erämaajärvillä ja
joilla kalasteluun.
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man takin leikkauksista varsin kir-
javia lausuntoja.

Vaellustakin tulee olla riittävän
väljä, jotta sen alla olevaa vaate-
tusta voi säädellä ilman lämpöti-
lan ja liikkumisnopeuden mukaan.
Väljyyden säätämiseksi takissa on
hyvä olla kiristysnaru vyötäisillä.
Käsien vapaat liikeradat sekä sel-
kämyksen ja helman pituus oman
kehon mittoihin nähden selviävät
vain itse koettamalla. Takin tulee
olla niin pitkä, ettei selkä paljastu
kyyristyttäessä.

Takin leikkauksilla on erittäin
suuri merkitys niin liikuttaessa
kuin leiriaskareita tehdessäkin.

Osassa takeista on polyesteri-

tai polyamidivuori. Tällainen tak-
ki on liian kuuma kesäkäyttöön va-
elluksilla, mutta soveltuu hyvin
metsästykseen ja talvivaelluksille.
Toisaalta, kun lämpöä saa helpos-
ti lisää vaatekerroksia lisäämällä,
en oikein näe järkeä tehdä vuoril-
lista perinteistä erätakkia.

Taskujen määrän suhteen tes-
taajien mielipiteet menivät aika
mukavasti yksiin.Noin neljä taskua
on sopiva määrä. Jos taskuja on
enemmän, joutuu yleensä jo et-
siskelemään, missä taskussa tava-
ra lopulta on. Näin käy varsinkin,
jos taskut sijaitsevat lähekkäin.

Takin helmassa olevien taskujen
paikkaa tarkistettaessa kannattaa

kiinnittää huomiota siihen, miten
niihin pääsee rinkan lantiovyö
kiinnitettynä. Joissakin testiasuis-
sa on helmataskujen sivuun liitet-
ty aukkotasku, johon on hyvä
työntää kädet hetkeksi lämpi-
mään tai työntää käsineet vähäk-
si aikaa talteen, kun tekee paljain
käsin jotain tarkkaa hommaa.

Taskut suljetaan suurimmassa
osassa takeista neppareiden avul-
la, mutta myös vetoketju on toi-
miva.Testaajien niukka enemmis-
tö piti neppareita parempana.

Hihansuut pitää saada säädet-
tyä niin väljiksi,että liikkumisen ai-
kana tapahtuvan pumppausliik-
keen ansiosta ilman vaihtuu myös

hihansuun kautta. Väljän hihan-
suun saa sopimaan käsineen pääl-
le ja etua on siitäkin, että helteel-
lä hihat voi kääriä kyynärpäihin as-
ti. Siksi en ole oikein mieltynyt re-
soreihin, jotka ovat ikävät myös
kastuttuaan.

Toisaalta hihansuu pitää pystyä
kiristämään tiukaksi kylmällä sääl-
lä. Parhaiten säätö tapahtuu joko
tarroilla tai neppareilla.

Housujen 
leikkauksissa eroa

Kaikki kokeillut housut ovat vyö-
täröpituisia ja vyöllä kiristettäviä.
Aivan kuten takissakin, oikea mal-
li selviää vain koettamalla.



Housujen hankinnan kanssa
joutuu tekemään kompromissin.
Tarvitseeko niitä vain kesällä, vain
talvella vai ympäri vuoden.

Talvikäyttöön tulevien housu-
jen sisään pitää mahtua pitkät
alushousut ja välihousut,jolloin ne
ovat kesällä lyhyitä alushousuja
käytettäessä lököttävät. Kesä- ja
talvihousuilla on kokoeroa yleen-
sä yhden numeron verran.

Kaikissa testihousuissa on veto-
ketju, jonka yläpuolella on suuri
neppari. Tämä on hyvä ja kestävä
ratkaisu.

Sen sijaan housujen leikkauk-
sissa on eroja. Chevalierin, Sastan
ja Tikan housujen polviosa on

muotoiltu niin, että maahan pol-
villeen mentäessä housut eivät ki-
ristä. Valtaosa valmistajista ei ole
kiinnittänyt tähän asiaan riittä-
västi huomiota, joten lahkeita pi-
tää vetäistä vähän ylemmäksi en-
nen polvistumista.

Polvivahvikkeet ovat erittäin tär-
keät yksityiskohdat vaellusasussa,
sillä ilman niitä kankaaseen tulee
nopeasti kulumia ja jopa reikiä.
Sastan housuista ne puuttuvat.

Yksi valmistaja on käyttänyt po-
lyamidisia polvivahvikkeita kos-
teuseristävyyden lisäämiseksi.Täs-
sä ratkaisussa on omat hyvät ja
huonot puolensa. Hyvää on, että
polvi pysyy kuivana, kun sillä no-
jaa märkään maahan, mutta toi-
saalta vahvike on hiukan hiosta-
va. Ostajan täytyy itse ratkaista
kumpaa ominaisuutta hän arvos-
taa enemmän.

Berettaa lukuun ottamatta kai-
kissa muissa housuissa on reisi-
taskut, jotka ovat lähes kaikkien
testaajien mielestä välttämättö-
mät. Reisitaskussa ei voi pitää mi-

� Erämaassa et ole koskaan 
kesäisin yksin, vaan sinulla on
miljoonia tyttöystäviä.Takin 
pitää estää niiden lähentely-
yritykset, joten myös huppu 
on hyvä olla olemassa.

� Jos vaellustakissa pitää olla
huppu, niin tällainen etureunan
rautalangalla säädettävä malli
on parhaimmasta päästä.
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tään painavaa tavaraa, koska tas-
kujen heiluminen haittaa silloin
liikkumista ja painaa myös housu-
ja alas.Sen sijaan kevyet varusteet,
kuten kartta, on helposti saatavis-
sa esille juuri reisitaskusta.

Reisitaskuun saa lisää tilavuut-
ta erilaisilla palkeilla tai tekemällä
taskun jommankumman sivun
pussimaiseksi.

Taskujen sulkeminen nepeillä tai
vetoketjulla jakoi mielipiteitä,mut-
ta pääosa piti neppiä parempana.
Tarra ei ole riittävän pitävä tähän
tarkoitukseen.Tarra on ainoastaan
Deerhunterin housuissa.

Myös sivutaskut ovat housuissa
välttämättömät. Niitä ei yleensä
voi sulkea vetoketjuilla ja pidän it-

rinteinen asu on täysin ylivoimai-
nen kesällä ja ympäri vuoden sel-
laisilla vaelluksilla,missä yövytään
laavulla tai muuten puuhataan
nuotioiden kanssa.

Kun kalvoton asu on vielä yk-
sinkertainen ja halpa verrattuna
kuoriasuun,sitä ei tultane korvaa-
maan muunlaisella pukeutumis-
ratkaisulla ainakaan lähitulevai-
suudessa.

Mihin käyttöön?

Pinewood soveltuu hyvin niin ret-
keilyyn kuin metsästykseen ja ka-
lastukseen. Työn laatu on koh-
tuullisen hyvää ja asu on kestävä.

Chevalierin työn laatu on erit-
täin korkeatasoista. Asu soveltuu
hyvin metsästykseen ja kalastuk-
seen, mutta on rinkkaa kantavalle
retkeilijälle liian raskas.

Fjällräven on erinomainen ret-
keilyasu, mutta sopii myös kala-
miehelle ja metsästäjälle.Työn laa-
tu ja materiaalit ovat erinomaisia.
Kaiken kaikkiaan klassikko, jota
vuodet eivät paina.

Vonkamies -asut ovat hinta–laa-
tusuhteeltaan hyviä perusretkeili-
jän asuja.Mallivaihtoehtoja on ny-
kyisin runsaasti joka lähtöön.

Deerhunter toimii hyvin ilman
kalvoa, mutta kalvoa ei kannattai-
si yhdistää sekoitekankaiseen
päällyskankaaseen. Kalvoasut
kannattaa pitää kalvoasuina ja pe-
rinteiset asut ominaan.

Beretta-asusta testattiin vain
housut, jotka eivät saaneet kovin
innostunutta vastaanottoa retkei-
lykäytössä.

Tikka T3 sopii kohtuullisesti pe-
rusvaeltamiseen ja muihin luon-
non aktiviteetteihin.

Sastan kangas oli heikohkoa,
mutta muuten asut olisivat olleet
aivan testin kärkeä. Ne soveltuvat
niin retkeilyyn kuin muihin erä-
harrasteisiin. Malleja on runsaasti.

Kysy lähintä 
myyjää

Beretta: Sako Ltd, (019) 7 431

Chevalier: Eloranta Oy,
(017) 288 3044

Deerhunter: Ab Vildmarks 
Krutboden, (06) 347 1800

Fjällräven: Fjällräven,
(09) 877 1133

Pinewood: Castle River Import
Oy Ab, (019) 578 866

Sasta: Sasta Oy, (013) 681 9112

Tikka: Sako Ltd, (019) 7 431

Vonkamies: Kyläkauppa 
Veljekset Keskinen Oy,
(06) 510 0100

� Reisitaskun tulee olla 
riittävän suuri, jotta sinne saa
työnnettyä vaikkapa kartan.

� Varsinaisen taskun takana
oleva aukko/lämmittelytasku
on hyvä lisä takissa.

� Retkillä touhutaan niin usein
kontillaan, että housun polvet
kuluvat puhki ilman vahviketta.

se avoimia sivutaskuja aivan käyt-
tökelpoisina, mutta aika moni tes-
taaja haluaisi vetoketjut niihinkin.

Takatasku koettiin lähes poik-
keuksetta tarpeettomaksi, koska
istuminen on hankalaa, jos taka-
taskussa on tavaraa.

Lahkeen suu on monissa hou-
suissa säädettävä joko joustin-
nauhalla tai tarroilla.Kiristys sopii hy-
vin vaelluskengän kanssa,mutta ku-
misaapasta käyttävä ei sitä tarvitse.
Tilaa vievä nepparikiristys on hiukan
haitaksi kumisaappaan kanssa.

Uutta ajattelua edustaa Fjällrä-
ven, jossa lahkeen suu on jätetty
päättämättä. Näin ostaja voi om-
peluttaa mielensä mukaisen ja pi-
tuisen lahkeen. Mielipiteet tästä
jakaantuivat ja itse ostan kyllä jat-

� Lahkeensuun kiristykselle on
käyttöä, jos käytetään vaellus-
kenkää, mutta kumisaappaan
käyttäjälle siitä ei ole iloa.

USA:n armeijan käyttämiä 
nilkkakuminauhoja saa 
nykyään ostaa Suomessakin 
varuskuntien sotilaskodeista.
Kuminauha on näppärä, halpa
ja yksinkertainen tapa kiristää
vaellusjalkinetta käytettäessä
sellaisten housujen lahkeen
suut, missä ei ole omaa 
kiristystä.

kossakin mieluummin valmiit
housut kuin ”rakennussarjan”.

Maastoon 
sulautuvia asuja

Kaikki testatut vaellusasut ovat vä-
riltään eriasteisen vihreitä. Pine-
woodiin ja Deerhunteriin on saa-
tu mukavasti lisäilmettä mustilla
vahvikepaloilla.

Maastoon sulautuva vaellusasu
miellyttää metsävaeltajaa enem-
män kuin värikkäät tunturi- ja vuo-
ristovaellusasut. Tosin tässäkin
kauneus on katsojan silmässä.

Huolimatta niin sanottujen tek-
nisten retkeilypukimien kehityk-
sestä,perinteiset sekoitekankaiset
vaellusasut tulevat jatkossakin ku-
lumaan retkeilijöiden käytössä.Pe-


