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� Jos kuka,niin juuri suomalainen
metsästäjä joutuu toimimaan erit-
täin vaihtelevissa olosuhteissa.Tai-
vaalta tulee vettä, lunta tai räntää
enemmän kuin salaojat vetävät.
Ryömitään hanhisoilla,istutaan jä-
nispassissa märällä mättäällä tai
kävellään hirvihaukulle aamukos-
teassa ruohikossa.

Ei siis ihme, että vuosi vuodelta
on tullut yhä enemmän tarjolle
mahtavia eräasuja, joissa kaikissa
luvataan vedenpitävyyttä,hengit-
tävyyttä ja muita upeita ominai-
suuksia. Pukujen hintahaitari on
todella laaja ja siksi päätimme ot-
taa selvää,voiko halvalla saada toi-
mivan eräasun.

Käyttöön hankittiin kaksi edul-
lista asua ja verrokiksi yksi kal-
liimpi. Mukaan tulivat Erätukun
JahtiJakt Pro,hinta 119 euroa etui-
neen, Vonkamies Hunting Master
295 € ja Sastan Saarni 569 €.

Ne kaikki ovat kalvopukuja,jois-
sa pintakankaan alle on tavalla tai
toisella laitettu vedenpitävä ja
hengittävä kalvo. JahtiJakt Pron
kalvon nimi on Air Tex, Sastan Go-
re Tex Z-liner ja Vonkamiehen
Techmabreath 80 ZW.

Selvennyksen vuoksi kerrotta-
koon, että jokainen kalvo on it-
sessään vedenpitävä ja valmista-
jat ovat testauttaneet ne labora-
torio-olosuhteissa.

Asuja käytettiin loppusyksyn
hirvijahdeissa,jänisjahdeissa sekä
monissa muissa erätoimissa. Ke-
sällä 2006 ne ehtivät vielä Tenolle
soutumiesten ja -naisten päälle.
Soutu pistää puvulle kuin puvulle
paineita pitää soutaja kuivana.Jo-
kaisen puvun kanssa käytimme sa-
maa aluspukeutumista ja näin
asujen hengittävyydestä saatiin
vertailukelpoisia tuloksia.

Pukuja käytettiin lisäksi tuntu-
rivaelluksilla monenlaisissa ke-
leissä. Liikuimme pukujen kanssa
myös lumien aikaan suojasäästä
kiukkuisiin pakkasiin. Lisäksi pu-
kuja uitettiin vesiastioissa tunti-
kausia painojen alla.

Postimyynti, tavaratalo
vai erikoisliike

Erätukku on mainostanut Jahti-
Jakt-asuaan näyttävästi vedenpi-
tävänä ja erittäin edullisena. Kau-
pan päälle on saanut vielä yhdek-
sän lisätuotetta ilmaiseksi. Tuurin
Kyläkauppa on myynyt paljon eri-

Vanha sanonta, että mies on toimintakyvytön,
jos sukukalleudet kastuvat, pitää edelleen 
paikkansa.

Vanha sanonta, että mies on toimintakyvytön,
jos sukukalleudet kastuvat, pitää edelleen 
paikkansa.

HARRI MATIKAINEN Hyvä eräasu h

tyisesti Keskisen omaa Vonka-
mies-mallistoa, joista on aiemmin
Erän testeissä löytynyt hyvälaa-
tuisia tuotteita.Molempia on kau-
pattu tarjoushinnoin myös erä-
alan messuilla.

Sen sijaan Sastan asuja myydään
pääosin vain eräalan erikoisliik-
keissä, joten toimintaideologia

poikkeaa huomattavasti kahden
edellisen tyylistä. Ja niin poikkeaa
hintakin, vaikka tähän vertailuun
hankittu Sastan Saarni ei ole vielä
edes kalleimpia eräasuja.

Tarjoushintaisenakin eräasu on
usein suomalaisen miehen kallein
puku, joten sen hankintaa sietää
harkita tarkasti.

Mainoslauseissa annetuista lu-
pauksista puvun vedenpito on eh-
kä eniten ostoon vaikuttava teki-
jä.Päällyskankaan vedenpito näil-
lä asuilla on varsin vaihtelevaa,
mutta silti merkittävässä osassa.
Lopullinen vedenpitävyys saavu-
tetaan kalvolla ja saumojen oi-
keaoppisella teippauksella.Yleen-
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u halvalla?
sekä monia käyttöä helpottavia
yksityiskohtia.

Suihkussa, ämpärissä 
ja lumessa

Kymmenen minuuttia voimak-
kaan suihkun alla vastaa hyvästi-
kin luonnon rankkasadetta. Sa-
teessa kovimmalle koetukselle
joutuu takki,mutta suihkutin reip-
paasti myös housuja takapuolen
puolelta, polvien kohdalta ja rei-
sien päältä.

Eräasujen alla käytin pelkkää
aluskerrastoa, joten suihkuvesi
tuntui nopeasti lämpönä keholla.
Tässä kohdassa moni haksahtaa.
Kun reissussa asun pintakangas
kastuu, tulee keholle tunne viiley-
destä ja eräänlaisesta kosteudes-
ta.Jonkin verran siinä tunteessa on
totta kondenssiveden muodossa,
mutta paljon pelkkää tuntoaistin
haparointia. Mikäli päällä on riit-
tävästi eristävää kerrosta,tuo tun-
ne on heikompi.

Suihkun jälkeen pistin housujen
istumakohdan vesiämpäriin sisä-
puoli ylöspäin puolen kilon pun-
tin alle 30 minuutiksi, tarkkaillak-

seni,kuinka vesi pääsee kalvon lä-
vitse. Saman tein takeille, jotka
upotin lapaluiden kohdalla kulke-
van sauman kohdalta. Siihen koh-
taan luonnon räntä- ja vesisade ja
puista tuleva kosteus osuvat har-
tioiden lisäksi eniten.Kokeiden jäl-
keen kuivatin asuja tunnin ja läh-
din lumeen möyrimään 15 asteen
pakkaseen.

Toisen otoksen tein siten, että
kastelin suihkussa puvut pinnal-
taan litimäriksi ja sieltä hyppäsin
taas hankeen hakemaan eroja pin-
takankaan ”lumenimurointiomi-
naisuuksista”.

Kolmannen osakokeen tein pi-
tämällä pukuja ykköskokeen ta-
paan vesiastiassa normaalin työ-
päivän ajan, jolloin viimeisetkin
vesipisarat saivat mahdollisuuden
kaivautua asun läpi kastelemaan
sisäpuolta.

Ja lopuksi liotin edelliseen ta-
paan asuja 30 minuuttia konepe-
sun jälkeen.

Metsästysasujen pesu on taval-
lista monitahoisempi asia. Itse
olen ehdoton pesun vastustaja.
Jahdin jälkeinen tuuletus yleensä

sä juuri saumoissa asujen erot tu-
levat selvimmin esille kuten täs-
säkin vertailussa tapahtui.

Toki toimivalta eräasulta vaadi-
taan muitakin ominaisuuksia kuin
sateen loitolla pitämistä. Esimer-
kiksi jo mainitun hengittävyyden
ohella istuvuutta, käyttökelpoi-
suutta, näyttävyyttä, kestävyyttä

Eräasu näyttää luontonsa puuttomien tunturien keskellä 
vesisateessa, kun nuotio ei vielä lämmitä.
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riittää, mutta mikäli pintakangas
on tahraantunut, puhdistan sen
mietoon saippualiuokseen kostu-
tetulla kankaalla kevyesti hanga-
ten.

Monia askarruttaa myös hien
suola. Tukkiiko se kalvot ja pitää-
kö asu pestä aina hikoilun jälkeen?

En tiedä suolojen käyttäytymi-
sestä, mutta jokainen pesukerta
heikentää asun vedenpitävyyttä.
Kumpi on sitten tärkeämpää, vet-
tä pitävä vai putipuhdas eräasu,
jääköön jokaisen harkittavaksi.

Jos taas käyttää eräasuja nor-
maalissa arkikäytössä ihmisten il-
moilla, niiden peseminen on tie-
tysti aivan toinen juttu.

JahtiJakt Pro

Pienintäkään tippaa ei vettä tih-
kunut JahtiJakt Pro-takin läpi suih-
kussa tai sateessa. Eniten vettä
suihkuttelin hartioille ja selän ylä-
osan poikittaissauman kohdalle.

Takin pintamateriaali on peh-
meää ja äänetöntä. Mutta pinta-
materiaali imee vettä itseensä hel-
posti ja pinnan ja kalvon välissä ve-
si lähtee vaeltamaan alaspäin. Sii-
tä on seurauksena mm. hihan-

suista ja helmasta tippuva vesi
(mm. kiristysnyörien rei’istä vesi
oikein lorisi), joka kylmänä on ikä-
vän inhottavaa. Mutta keholle ve-
si ei takin läpi päässyt.

Vasta kun puku oli kasteltu pääl-
tä kahteen otteeseen ja möyritty
välissä lumihangessa,tunsin kuin-
ka lumensulatussuihkussa alkoi
vesi liristä kenkiin ja kainaloihin.
Kainaloiden tuuletusaukot olivat
kiinni.Vesi valui siis kalvoa myöten
ja pakeni keholle sieltä, missä so-
pivaa rakoa löytyi.

JahtiJakt Pro on parantanut
hengittävyyden suhteen juoksu-
aan aikaisempiin versioihin näh-
den.Vaikka verkkovuori siirtää no-
peasti kosteuden kalvolle,niin mi-
kään superhengittävä vaeltajan
erikoisasu se ei kuitenkaan ole.To-
sin metsästyskäytössä hengittä-
vyyttä voi kuvata sanalla riittävä ja

� Asutestaajan toiveilma.
Kaikki puvut pääsivät 
vuorollaan osalliseksi alku-
kesän sateista mm.Tenolla.

� Metsämiehet ensilumilla loka-
kuussa pukuja kokeilemassa.
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pintakangas oli litimärkä ja vesi lo-
risi helmasta lattialle kuin pienel-
tä pojalta.

Housut olivat vielä suihkuko-
keessa hyvät, eikä polviin suihku-
tettu vesi päässyt kastelemaan jal-
koja. Mutta ämpärikoe meni huo-
nommin. Reilut kymmenen se-
kuntia ehti kulua,kun housujen si-
säpinnalla painon tekemässä kuo-
passa lillui useampi sentti vettä.
Saumassa oli siis jotain häikkää.

Laitoin housut likoamaan ve-
siastiaan seuraavaksi polven koh-

dalta ja vasta noin neljän tunnin
jälkeen sisäpuoli oli märkä. Siinä-
kin sattui kaksi saumaa kohdalle.

Saumattomasta kohdasta hou-
suja vesi ei tullut läpi, vaan sisä-
puolella oli vain samanlaista pien-
tä kosteuden tuntua kuin takissa-
kin.

Pesukoneen pyörityksen jäl-
keen samat vesitestit eivät muut-
taneet tuloksia suuntaan eikä toi-
seen.

Lumimyyräkokeeseen lähdin
ensin verraten märällä ja sitten
erittäin märällä asulla, joilla jäljit-
telin räntäsateen jälkeistä nope-
aa pakastumista. JahtiJakt Pro ni-
mittäin teki ennätyksen kuivumi-
sen hitaudessa. Telttaan tukeutu-
va ei saisi mitenkään tätä asua kui-
vaksi yössä eikä edes kahdessa ai-
nakaan ilman tehokasta kamiinaa.

Märkänä asu on mielettömän
raskas ja todellakin inhottavan
kylmän kalsea, sillä märästä kan-
kaasta kylmyys hohkaa aivan eri
tavalla kuin kuivasta. Myös lumi
tarttui herkästi märkään pukuun.

Asu painoi kuivana 2 280 g ja lu-
mileikkien jälkeen 4 450 g! Kah-
den tunnin kuivatus +20 asteessa
haihdutti vettä puvusta lähes ki-
lon verran,mutta puku oli edelleen
erittäin märkä ja vettä sai puristaa
takin helmasta paljon.

Kesä oli verraten sateinen ja is-
tuin veneessä pitkiä rupeamia
useampana päivänä.Kosteus alkoi
tunkeutua housuihin reilun neljän
tunnin jälkeen.Tulos oli kuitenkin
hyvä,sillä harva istua jököttää noin
pitkiä aikoja paikoillaan.

Jos ajatellaan kuitenkin edullis-
ta hintaa ja mukaan tulevan tava-
ran määrää, ei JahtiJakt Pro mi-
tenkään huono valinta ole. Eihän
metsällä aina sada. En valitsisi tä-
tä asua kuitenkaan pitkälle erä-
retkelle. Soutuasuna se on turhan
lämmin, mutta hyvä valinta vapa-
miehelle, kun ei sada.

Kiitämme:
+ pintakankaan äänettömyyttä
+ taskujen määrää
+ irrotettavaa hyttyshuppua
+ oheistuotteiden määrää hin-

taan nähden
+ takin vedenpitoa
+ tyylikästä kokonaisuutta
+ hihojen kiristyksiä
+ huppua
Moitimme:
– housujen surkeaa saumausta
– läpikastuvaa pintakangasta
– helmaan kerääntyvää valuma-

vettä
– erittäin hidasta kuivumista
– painoa ja kylmyyttä märkänä
Erän suositus: JahtiJakt Pro on hy-

vä kuivien kelien eräasu mm.

JahtiJakt ProJahtiJakt Pro

� JahtiJakt Pro suihkussa.
Pintakangas on jo erittäin märkä.

� Jahtiasun housujen lumi-
lukko on tarrakiinnitteinen ja
kerää jonkin verran roskia.

� Jahtiasussa on toimiva vuori.

sitä pystyy oikealla aluspukeutu-
misella vielä parantamaan.

Pintakangas ei hirvihaukulle hii-
piessä kahise ja monet käyttöä
helpottavat yksityiskohdat teke-
vät asusta monitoimisen.

Talviolosuhteissa ongelmakelil-
lä helposti kastuva pintakangas
jäätyy ja tekee asusta peltimäisen
ja varmasti ääntä pitävän. Hihat
jäätyvät valuvan veden vuoksi ja
ranteita kylmä rantu rassaa. Myös
housujen lahkeet muuttuvat kop-
puraksi.

Kastelutestien tuloksena 15 mi-
nuutin kuluttua JahtiJakt Pro-tak-
ki oli vasta hieman kostea sisä-
puolelta, eniten painon kohdalta,
mutta pintakangas tuntui jo erit-
täin märältä. Puolen tunnin jäl-
keen takki oli jossain määrin kos-
tea sisäpuolelta,mutta vettä ei nä-
kynyt edes painon kohdalla, mut-
ta tuntui käsin kosketeltaessa.

Viimeinen kahdeksan ja puolen
tunnin ulkopinnan kastelu ei ti-
lannetta juuri muuttanut.Pienois-
ta kosteutta tuntui sisäpuolella,
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hirvimiehille äänettömyytensä
vuoksi ja edullinen hankinta sa-
tunnaiselle metsästäjälle, joka
voi valita jahtiajan säätilan.Kas-
tumistaipumuksensa ja painon-
sa vuoksi se ei kuitenkaan ole
parhaimmillaan pitkillä reissuil-
la. Paljon erinomaisia oheis-
tuotteita.

Vonkamies 
Hunting Master

Vonkamiehen eräasu Hunting
Master oli suihkussa kuin koto-
naan. Kalvon läpi ei tihkunut tip-
paakaan vettä keholle, eikä min-
käänlaista kosteutta tuntunut si-
säpuolta käsin tutkittaessa. Paksu
vuori ehkäisee muutenkin kon-
denssiveden tuntua.

Erittäin nopeasti kuivava pinta-
kangas ja varsinkin polvien, per-
sauksen ja hartioiden vahvikkeet
ovat rasvattuja kuin hanhenselkä
veden suhteen.

Pintakangas hieman kahisee,
mutta on verraten hyvin vettä pi-
tävä. Ämpärissä pintakangas otti
pikkuisen vettä itseensä, mutta
edelleen sisäpuoli tuntui vain aa-
vistuksen kosteahkolta todennä-
köisesti kondenssiveden vuoksi.

Takin hengittävyys on vain kes-
kitasoa tiiviin vuorin vuoksi. Toi-
saalta vuori imee väliasusta kos-
teutta hyvin itseensä ja siirtää koh-
ti pintakangasta.Pintakangas kui-
vuu erittäin nopeasti ja vuorin lä-
pi vihdoin päässyt kosteus ei jää
tekijänsä kannettavaksi.

Housut kestivät kastelukokeet
erinomaisesti. Puku ”unohtui” jo-
pa 12 tunniksi vesiastiaan, mutta
pintakangas ehtii siinä ajassa tus-
kin kastua, eikä minkäänlaista
märkyyttä tuntunut sisäpuolella.

Pesukoneessa käynnin jälkeen-
kään eivät tulokset muuttaneet
mitenkään. Käteen tuntui aavis-
tuksen kosteutta, ilmeisesti kon-
denssivettä sekin, mutta tunnin
päästä tuota tuntua ei enää ollut.

Takin selkämyksen vahvikkeet
kuten housunpolvien ja persauk-
sen eivät ainakaan heikennä ve-
denpitoa, varsinkin kun saumaaja
on ollut ajan tasalla. Myös kylmän
hohkaaminen on noissa aroissa
kohdissa vähäisempää.

Lumileikeissä Vonkamies keräsi
märkänäkin vähiten lunta itseen-
sä, lumessa möyriessä asu tuntui
lämpimimmältä ja loppusuihku-
tuksen jälkeen ei minkäänlaista
kosteutta tuntunut keholla.

Vonkamies -asu oli kaikkein ke-
vein loppusuihkutuksen jälkeen,
yli kaksi kiloa eroa JahtiJakt Pro-
hon. Se on paljon pitkillä vaelluk-
silla rankkasateessa.

Puku painoi kuivana 2 190 g ja

märkänä 2 380 g. Kahden tunnin
kuivatuksen päästä painoa oli
haihtunut reilut 100 grammaa ja
puvun olisi voinut laittaa huolet-
ta päälle.

Ihan kaikki ei Vonkamiehessä-
kään ole kohdallaan,sillä läpän al-
la olevat lämmittelytaskut kerää-
vät kosteutta kovassa sateessa ja
roskia ryömittäessä.Lisäksi souta-
essa airon päät hakeutuivat ikä-
västi taskuihin. Pitkät souturu-
peamat eivät kuitenkaan heiken-
täneet housujen vedenpitoa.

Vonkamies Hunting Master on
parhaimmillaan huonoissa olo-
suhteissa paljon liikkuvan eräilijän
käyttöasu. Lohensoudussa sillä
pärjää erinomaisesti vesisateessa
ja kukapa estää tämän puvun
kanssa surffailua suurkaupungin
vilinässäkään. Hinta ei ainakaan
hirvitä.

Kiitämme:
+ hinta-laatusuhdetta
+ erinomaista vedenpitoa
+ nopeaa kuivumista

VonkamiesVonkamies

Maaliskuussa maisemat tunturissa ovat makeimmillaan.

� Vonkamiehen takissa on
avoin lämmittelytasku, joka
tarttuu aironpäihin soutaessa.
Rankkasateella taskuihin 
pääsee vettä.

� Vonkamiehen housuissa 
on heppoinen muovinen 
kiristyslukko.

� Vonkamiehen vuori on 
iholle miellyttävän pehmeä.
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Kysy lähintä 
myyjää

JahtiJakt: Metsästäjän Erätukku,
Oulu, (08) 840 4400

Sasta: Sasta Oy, Nurmes,
0207 424 430

Vonkamies: Veljekset Keskinen,
Tuuri, (06) 5100 7100

+ pintakankaan vedenhylkivyyttä
+ keveyttä märkänä
+ vahvikkeita aroissa paikoissa
+ riittävän korkeaa housujen sel-

käosaa
Moitimme:
– housujen lumilukkojen muovi-

lukitusta
– lämmittelytaskujen sijaintia
– kahisevaa pintakangasta
– ahtaita lahkeensuita
Erän suositus: Vonkamies Hun-

ting Master on erinomainen jah-
tiasu, jossa säilyy kuivana pit-
känkin sadepäivän mittaan.No-
pean kuivumisen ansiosta aa-
mulla on kuiva asu laittaa pääl-
le.Pienoinen kahina hieman häi-
ritsee. Tyylikkyys riittäisi jopa
Keski-Euroopan jahtimaille. So-
veltuu pitemmällekin reissulle
suhteellisen keveytensä ansios-
ta.Miellyttävä vuori tuo lämpöä
hieman kylmemmillä ilmoilla.
Eikä hintakaan päätä huimaa.

Sasta Saarni

Sastan tuoteperheestä olisi löyty-
nyt muitakin valintoja, mutta
yleiseräasuna Saarni on paikal-
laan.

Suihkussa olisi voinut vaikka sei-
soa puoli päivää ja poistua silti kui-
vana. Samoin muut kostutusko-
keet antoivat täydet pisteet. Pieni
kondenssivesi toki tuntui puvun
sisäpuolella, mutta keho olisi py-
synyt kuivana. Samaa todistavat
myös käyttäjien arviot asusta.

Myöskään lumitesti ei heiken-
tänyt arvosanaa, mutta lämpi-
myydessä ja äänettömyydessä
Saarni hävisi Vonkamiehelle.

Pintakangas kastuu enemmän
kuin Vonkamiehessä,mutta paljon
vähemmän kuin JahtiJakt Prossa.
Siksi märkäpainossa tapahtui Von-
kamiestä enemmän tiputusta no-
pean kuivumisen myötä. Kuivu-
minen on erinomaisen nopeaa ei-
kä lumikaan kovin pahasti tarttu-
nut märkään pukuun.

Saarnin verkkovuori on hengit-
tämisen kannalta hyvä. Verkosta
kosteus siirtyy nopeammin kal-
volle kuin tiiviin vuorikankaan lä-
pi, joten Saarni on erittäin hengit-
tävä pitkinäkin jahtipäivinä. Pin-
takankaan nopea kuivuminen yh-
dessä toimivan kalvon kanssa
saattaa kosteuden nopeasti ava-
ruuteen.

Housut pitävät sen minkä lu-
paavatkin, eikä olo tuntunut mis-
sään vaiheessa kostealta tai kovin
kylmältä.Myös housujen istuvuus
oli erinomainen. Soutusessioissa
housuihin ei päässyt lainkaan kos-
teutta.

Saarni painoi kuivana 1 590 g ja
märkänä 2 420 g. Kahden tunnin

kuivattelussa painosta katosi puo-
lisen kiloa kosteutta ja puku tun-
tui takin helmaa lukuun ottamat-
ta erittäin kuivalta.

Sapiskaa Saarni saa taskujen vä-
hyydestä, mm. VHF-jahtipuheli-
melle sopiva tasku puuttuu koko-
naan.

Saarni on tässä kokeilluista kal-
lein, mutta myös kevein. Molem-
piin vaikuttavat materiaalivalin-
nat, minkä ansiosta myös mm. ve-
denpito on erittäin hyvää tasoa.
Paljon liikkuva metsästäjä/vaelta-

ja osaa arvostaa näitä ominai-
suuksia ja lohensoudussakin Saar-
ni oli mieluisin päällä pidettävä.

Kiitämme:
+ erinomaista vedenpitoa
+ tyylikkyyttä ja istuvuutta
+ nopeaa kuivumista
+ keveyttä kuivana ja märkänä
Moitimme:
– hintaa
– pintakankaan kahinaa
– taskujen vähyyttä
Erän suositus: Sasta Saarni on

Sasta SaarniSasta Saarni

erinomainen yleismetsästysasu,
jonka pintakangas on peh-
meähköä ja melko äänetöntä.
Sopii hirvikoiran haukulle hii-
vintään kuin myös liikkuvam-
paan vaelteluun vaikka tuntu-
rissa riekkoja etsien. Mutta hal-
pa se ei ole.

Minkä valitsisin

Jahtikausi on meillä erittäin pitkä
elokuun kyyhkyjahdista helmi-
kuun jänisjahtiin. Siihen väliin
mahtuu monenlaista keliä ja jah-
tiasu valitaan yleensä mahdolli-
simman hyvin kattamaan koko
kauden reissut.

Talvijahdeissa tarvitaan kuiten-
kin lämpimämpiä asuja kuin nämä
kolme kokeiltua, jotka sopivat
enemmänkin käytettäväksi elo-
kuusta ensi lumille.

Kun tehtävänä oli selvittää, saa-
ko halvalla hyvää ja vedenpitävää
jahtiasua, niin tämän testirupea-
man jälkeen vastaus on kyllä,mut-
ta pienin varauksin.

JahtiJakt Pro-asun housujen
saumat eivät täyttäneet vaati-
muksia vedenpidosta, vaikka tak-
ki meni rimaa hipoen läpi.Muiden
ominaisuuksien puolesta pidän
Prota kyllä aivan kelpoisena, vaik-
ka pintakankaan valinta on men-
nyt Suomen olosuhteisiin nähden
pahasti metsään. Vaikka molski-
kankaan oloinen pinta on hiljai-
nen, sen vedenimurointikyky
hämmästyttää.Paremmalla pinta-
kankaalla ja huolellisemmalla
teippauksella laatu nousisi, mutta
todennäköisesti myös hinta.

Vonkamies on edullinen ja oi-
keastaan mielettömän hyvä erä-
asu sateiseen jahtisyksyyn. Ja mil-
lä hinnalla! Siinä on vahvikkeita oi-
keissa paikoissa ja pintakangas on
ällistyttävän nopea kuivumaan.

Sasta Saarni on puolestaan tyy-
likäs ja erinomaisen hyvä jahtiasu.
Tosin Saarnin hinnalla olisi saanut
molemmat edelliset.

Koekäyttö jatkuu. Kuinka hyvin
asut säilyttävät ominaisuutensa
kovassa käytössä useamman kau-
den jälkeen,siihen palamme tuon-
nempana.

� Sastan kännykkätaskuun
mahtuisi vaikka alkuaikojen 
ensimmäinen nokialainen 
puhelin.

� Sastan vuori on kokonai-
suudessaan verkkokangasta,
joka imaisee kosteuden 
alusasusta hyvin.


