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� Jarmo Arvila on kalastanut Ky-
millä jo vuosikymmeniä lohia ja
meritaimenia. Mies on niin tuttu
Ruhanvuolteen perhokalastusalu-
eella, että kalakavereidensa mu-
kaan hän on jo osa kosken eko-
systeemiä.

Kun aikaa vierähtää kalastuksen
parissa tuhansia tunteja vuodes-
sa, niin varusteisiin on syytä kiin-
nittää huomiota. Muuten homma
ei toimi.

”Koska kalastuspäivän aikana
kävellään ja kahlataan pitkiäkin
matkoja, sukkien valinnalla on to-
si suurta merkitystä mukavuudel-
le. Huonoin vaihtoehto on puuvil-
lasukka, jonka päällä on vielä vil-
lasukka. Sellaisen yhdistelmän
kanssa jalat ovat nopeasti märät ja
pian myös rakoilla.”

Jarmon mukaan paras tapa on
käyttää useampia erikoissukkia
riittävän monena kerroksena.
Alimmaksi hän vetää ohuet Cool-
maxista tai polypropyleenistä val-
mistetut linerit,jotka siirtävät kos-
teuden tehokkaasti eteenpäin.Nii-
den päälle Jarmo pukee hieman
paksummat sukat, nekin mielel-
lään Coolmaxia. Retkeilijät ovat jo
pitkään tienneet, että ohuen line-
rin ja vaelluskenkäsukan yhdistel-
mällä välttyy parhaiten hiertymil-
tä ja rakoilta.

Jarmon jalassa kolmas kerros
muodostuu villasekoitteisista,
edellisiä paksummista lämpösu-
kista, joita erityisen kylmässä ke-
leissä hän käyttää vielä tuplana.

Jarmo pitää polvipituisia sukkia
jos mahdollista, jotta sukat pysy-
vät hyvin jalassa.Hyviä malleja löy-
tyy mm. Bridgedale- ja Falken-
merkeiltä.

”Yli 20 asteen helteissä laitan sit-
ten jalkaan kahdet ohuet linerit,
niiden päälle ohuet lämpösukat ja
päällimmäiseksi Sealskin-merkki-
set vedenpitävät sukat. Tällöin
kosteus siirtyy tehokkaasti pois
iholta ja jää lämpösukan ja ve-
denpitävän sukan väliin”, Jarmo
kertoo.

Kalastajat ja metsästäjät uhraavat 
huomattavan suuria summia huippu-
teknisiin kuoripukuihin, mutta väli- ja 
alusasut jäävät vähemmälle huomiolle.
Pukeutuminen kuitenkin alkaa 
kalsareista ja sukista.

PukeutuminenPukeutuminen
alkaa alusasusta

JUHA JORMANAINEN
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� Coolmax-
bokserit ovat
ehdoton valinta
kalamiehen
alushousuiksi.

� Lämpimällä-
kin kelillä kah-
laava tarvitsee
fleeceä kahluu-
housujen alle.
Pelkät shortsit
eivät riitä, sillä
vaikka helle 
hellisikin, etu-
rauhastulehdus
uhkaa silti.

Neopreenisukissa jalat pysyvät
lämpiminä, vaikka olisivat litimä-
rät. Muistan itsekin erään tuntu-
rireissun Norjan puolella. Keli oli
aika viileä ja vedin jalkaani puu-
villasukkien päälle neopreenisu-
kat ja työnsin jalat tuliterien, ke-
vyiden ja hengittävien kahluu-
housujen lahkeisiin. Jalkaan lai-
toin keveät kahluukengät.Kengät
tukivat hyvin nilkkoja,joten ne toi-
misivat myös marssikenkinä, niin
ajattelin.

Alkumatka sujui hyvin ja kalaa-
kin tuli erinomaisesti. Kun matkaa
sivistyksen pariin oli reilu 10 kilo-
metriä, alkoi ensin toinen ja sitten
toinen kahluuhousun lahje vuo-
taa. Voin vakuuttaa, ettei paluu-
matka ollut miellyttävimmästä
päästä märin jaloin. Onneksi
neopreenisukat pitivät jalat läm-
piminä, sillä elohopea laski yöllä
alle kymmenen asteen.

”Kylmät jalat ovat kauhistus,
koska silloin palelee koko mies”,
muistuttaa myös Jarmo Arvila.

Reseptiksi Coolmax

Jarmo on suosinut kerrospukeu-
tumista muutenkin jo pitkään.

”Alusasuissa on yllättävän mon-
ta vaihtoehtoa eikä perinteinen
villa ei ole niistä ollenkaan huo-
noin.”

Silkkivilla on vieläkin parempi
vaihtoehto,koska se ei kutita.Hin-
ta on tosin kova ja silkkivillaiset

alusasut kuivuvat hitaasti,joten ne
ovat hankalia kuivata retkiolo-
suhteissa.

Puuvilla on tietysti tässäkin se
vihoviimeinen vaihtoehto aktiivi-
sessa liikunnassa. Kylmissä olo-
suhteissa puuvillaiset alusasut
saattavat olla kastuttuaan jopa
hengenvaarallisen kylmiä.

”Kokemukseni mukaan Cool-
maxista valmistettu ihonmyötäi-
nen alusasu siirtää kosteuden te-
hokkaimmin ihon pinnalta eteen-
päin. Polypropyleeni ei ole aivan
yhtä hyvä, sillä sen kanssa tarvit-
see yhden ylimääräisen lämpö-
kerroksen. Lisäksi polypropylee-
nistä valmistettuihin alusasuihin
kerääntyy nopeasti kehon kuona-
aineita ja niitä pitää pestä usein.
Muuten hajuhaitat ovat melkoisia”,
Jarmo toteaa.

Coolmax on neli- tai kuusi-
kanavainen Dacron-polyesteri-
kuitu. Kanavat lisäävät kuitujen
pinta-alaa, mikä tehostaa neulok-
sen kykyä kuljettaa lämpöä ja kos-
teutta pois iholta.

Coolmax hylkii myös hien mu-
kana tulevaa likaa ja pysyy taval-
lista kauemmin puhtaana. Sisä-
pinnaltaan kuiva ja puhdas vaate
ei tartu helposti ihoon ja iho pää-
see jäähtymään paremmin.Kehon
tuottama energia säästyy itse suo-
ritukseen, kun kehon jäähdytyk-
seen kuluu vähemmän energiaa.

Joustavat ja tiiviisti istuvat asut
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voivat siten parantaa erityisesti
nopeuslajien urheilijoiden suori-
tusta kohottaessaan kehon läm-
pötilaa. Ei ihme, että televisioku-
van perusteella ainakin maailman
huippujalkapalloilijat käyttävät
kosteutta siirtäviä aluspaitoja pe-
lipaitojensa alla.

Vaikka materiaalit kehittyvät
huimaa vauhtia, edelleen pahasti
retuperällä ovat Jarmon mielestä
nimenomaan miesten alushousut.

”Moni joutuu käyttämään puu-
villakalsareita, koska mitään mui-
ta ei ole myynnissä. Puuvillakalsa-
reissa niin etu- kuin takapuolikin
ovat äkkiä märkiä. Se taas tietää
helposti kroonista eturauhastu-
lehdusta.”

Jarmo on itse löytänyt kotimai-
sia Coolmaxista valmistettuja alus-
housuja ja pitää niitä aivan eh-
dottomina. Vaikka hinta on kor-
keampi kuin puuvillakalsareilla,
niin sijoitus kyllä kannattaa, hän
vakuuttaa.

Viimeisin uutuus on Coolmaxin
Bioactive-kangas. Siinä kuidut si-
sältävät hopeaioneja, jotka estä-
vät bakteerien kasvua.

Innostuin Jarmon kehuista sen
verran, että testasin Mattiman
Oy:n Coolmax Bioactive-kankaas-

ta valmistamia boksereita ja alus-
paitoja muutaman viikon ajan.Ko-
kemus oli hämmentävän myön-
teinen.

Hellekelin souturupeaman jäl-
keen takapuoli oli kuiva, samoin
paita, joka ei koko aikana liimau-
tunut selkään hikoilusta huoli-
matta. Mattiman Oy:n alusasuista
saa lisää tietoa verkko-osoittees-
ta www.mattiman.com.

”Missä muuten olisi korkeakau-
luksisia, hengittäviä aluspaitoja
myytävänä? Niska on syytä suoja-
ta vedolta kesälläkin”,Arvila kysyy.

Välikerrokset ja kuori

Kun alusasut on pantu järjestyk-
seen,aletaan koota kunnollista vä-
liasua. Yhä useammin väliasuksi
valitaan fleece.

”Fleeceissä on hyvin suuria ero-
ja ja kokemukseni mukaan vain
Polartechit ovat selvinneet ko-
vasta käytöstä kiitettävin arvo-
sanoin.Yhtä fleeceasuani on pes-
ty reilusti yli sata kertaa, eikä pin-
taan ole tullut yhtään nyppyä.Hal-
vempien ongelmana on nopea
nukkaantuminen”, Jarmo Arvila
kertoo.

”Omat väliasuni koostuvat kah-
desta Polartech 100-fleecestä, yh-
destä Polartech 200-fleecestä ja
yhdestä Polartech 300-fleecestä.
Näitä yhdistelemällä selviän tilan-
teesta kuin tilanteesta.”

Kevyen sateen ja tuulen pitävä
Windstopper-fleece toimii Jarmon
mukaan erittäin hyvin hieman vii-
leämmällä kelillä myös päällim-
mäisenä asuna. Lisäksi markki-
noilla on vedenpitäviä fleecejä,
mutta niiden huono puolena on
se, että ne ovat painavia kastuttu-
aan.

Fleeceasujenkin pitää olla ihon-
myötäisiä,jotta kosteudensiirto eri
kerrosten välillä toimii kunnolla.

”Kahluuhousujen sisään tarvi-
taan kunnolliset fleecehousut,
joissa saa olla korotettu vyötä-
rö. Paras vaihtoehto olisi fleece-
haalari, mutta sellaisia ei juuri
kaupoissa näy. Ja kuten märän
pyyhkeen sisään kääritty juoma-
pullo, myös kahluuhousut mär-
känä joesta noussut kalastaja al-
kaa jäähtyä auringossa. Kahlaus-
urakan jälkeen kannattaakin
mieluummin oleskella varjossa
tai muuten vilu yllättää”, Jarmo
tietää.

Hän on ehtinyt kokeilla myös
melkoisen määrän erilaisia kalas-
tustakkeja.

”Kalastajan kuoritakin täytyy ol-
la vuoriton, sillä vuorin takia hen-
gittävyys heikkenee ja hihoista ja
helmasta alkaa kosteus ryömiä ta-
kin sisään.Lisäksi hihoissa pitää ol-
la kiristettävät mansetit,koska hei-
tettäessä kädet ovat ylöspäin ja ve-
si valuu muuten hihaan.”

Monissa kalastustakeissa on eri-
laisia hilavitkuttimia melkoinen
määrä, mutta Jarmon mielestä
ulokkeisiin jää vain siima liian
usein kiinni.

”Hyvä kuoritakki mahtuu pie-
neen tilaan, jopa liivin selkätas-
kuun.Kannattaa muistaa,että kuo-
ritakki saattaa toimia hengenpe-
lastajana hypotermiaa vastaan
vaikeissa olosuhteissa”, Jarmo
muistuttaa.

� Sukkia käytetään useana 
kerroksena, jolloin jalat pysyvät
kuivina ja hiertymät loitolla.

� Hyvä fleece kestää vuosia
nukkaantumattomana.
Oikealla on yli sata kertaa pesty
Polartech ja vieressä kolme 
kertaa pesty halpisfleece.

� Puuvillainen alusasu on 
huonoin mahdollinen,
kun kalastettaessa vuoroin 
hikoillaan, vuoroin ollaan 
paikoillaan.Tämän yhdistelmän
kanssa kehon lämpötalous on
kovilla.


