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� Historiallisesti lumikenkäily ei
ole suomalaisillekaan tuntematon
laji, mutta ilman muuta se on vain
sivujuonne talvisessa liikkumises-
samme. Meillä välinevalikoimaa
ovat hallinneet sukset, reki ja eri-
laiset ahkiot. Kaikissa niissä on
kantavuuden ohella keskeisenä
lumella liukumisen idea. Sitä taas
ei voi tehdä lumikengällä.

Täällä Euraasian pohjoisosissa
liukumisen ajatus on peräisin ke-
säisistä oloista, siitä kuinka ruuhi
tai vene liukuu veden päällä. Ve-
sistöt, suuret virrat ja järvireittien
verkostot ovat täällä määrittäneet
asutuksen kehityssuunnat.

Miten lumikenkäily tuli
Eurooppaan?

Vanhimmat arkeologiset löydöt
lumikengistä sijoittuvat Keski-Aa-
siaan.Ei siis ole itsestään selvää,et-
tä lumikengät ovat uuden mante-
reen asukkaiden keksintö ja suk-
set vanhan mantereen.

Klassisiin muotoihin lumiken-
gät kehittyivät kuitenkin Pohjois-
Amerikan pohjoisosien intiaani-
heimojen keskuudessa.He liikkui-
vat metsäalueilla, joilla talvisin oli
paljon upottavaa lunta.

Ranskalaiset siirtolaiset saapui-
vat nykyiseen Quebeciin jo 1600-
luvun alussa ja omaksuivat no-
peasti intiaanien lumikengät ku-
ten kanootitkin.

Sirpa Arvonen ja Pasi Juutilai-
nen kertovat kirjassaan Lumiken-
käily seuraavaa:

”Kanadalaisissa lumikenkäopuk-
sissa kerrotaan, että ranskalaisten
ja englantilaisten taisteluissa Ame-
rikan siirtomaaherruudesta oli
ranskalaisten hyvään menestyk-
seen osasyynä lumikenkien käyt-
tötaidot talvitaisteluissa. Vuoden
1758 taisteluiden jälkeen myös
englantilaisten sotajoukkojen va-
rustukseen lisättiin lumikengät.”

Tätä taustaa vasten ei ole ihme,
että eurooppalaisen lumikenkäi-
lyn keskus sijaitsee Ranskassa ja
muualla Alppien alueella.

Vastaavasti suomalaisten me-
nestys taisteluissa venäläisiä vas-
taan on ainakin 1500-luvun puo-
livälistä alkaen perustunut usein
erinomaiseen kykyyn liikkua suk-
sin talvisessa luonnossa. Vuonna
1555 suomalaiset hiihtojoukot löi-
vät paljon suuremman tiehen si-
dotun venäläisjoukon Joutselän
kylässä Karjalan kannaksella. Siksi
suomalaiset jääkärijoukot kanta-
vat Joutselän taistelun perinnettä.
Sama asia on toistunut usein,mm.
Raatteen tiellä 1939–40.

Lumikenkäily on tuhansia vuosia vanha 
liikuntamuoto, mutta Suomessa sen historia
on perin ohut. Erä kertoo, kuinka laji saapui
maahamme ja kuinka se löysi vahvuutensa.

PERTTI ROVAMO
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Vapaa-ajan liikuntaharrastus lu-
mikenkäilystä tuli maailmallakin
hiukan hitaammin kuin hiihdos-
ta. Jo 1800-luvulla Kanadassa toi-
mi armeijan piirissä lumikenkäily-
joukkueita ja -klubeja, jotka jär-
jestivät jopa kilpailuja. Pian myös
siviilimaailmaan syntyi Kanadassa
ja USA:ssa herrasmiesten klubeja.

Ensimmäinen alan järjestö, the
Canadian Snowshoer’s Union, pe-
rustettiin 1907 ja vastaava USA:n
järjestö 1925.

Vapaa-ajan lumikenkäilyn nou-
sukausi alkoi 1950- ja 1960-luvul-
la,kun luonnonmateriaaleista teh-
tyjen lumikenkien rinnalle kehi-
tettiin kestävämpiä, edullisempia
ja helpommin saatavia tehdasval-
misteisia malleja.

60-luvun puolivälissä ilmestyivät
alumiinirunkoiset lumikengät ja
varsinainen sarjatuotanto pääsi
vauhtiin 70-luvulla Kanadassa,
USA:ssa ja Ranskassa.Sen vastapai-
nona perinteisistäkin materiaaleis-
ta olevia lumikenkiä valmistaa nyt
Pohjois-Amerikassa uusilla mene-
telmillä lähes 20 yritystä.

Eräs vanhimmista valmistajista
on vuonna 1906 aloittanut Tubbs
Snowshoe Company, jonka mallit
ovat edelleen menestyneet tes-
teissä.

Lumikenkäilyn 
tulo Suomeen

On turha kiistellä siitä,ovatko suo-
malaisten esi-isät liikkuneet suk-
sin vain lumikengin vai tunteneet
molemmat.Varmaa on, ettei lumi-
kenkäily ole ollut historiallisena ai-
kana maamme talviliikunnan val-
talaji.

On kuitenkin viitteitä, että Suo-
messakin olisi kivikaudelta alka-
en käytetty lumikenkiä mm. ansa-
poluilla.

Se tiedetään, että Amerikkaan
lähteneiden siirtolaisten paluu-
muuton myötä lumikenkiä tuli
meillekin. Sirpa Arvonen ja Pasi
Juutilainen kertovat, että sotilaat
järjestivät Suomen ensimmäiset
lumikenkäilykilpailut Oulussa
1800-luvun lopussa. Maassamme
lumikenkiä ovat sen jälkeen käyt-
täneet metsäammattilaiset, geo-
logit,rajavartiosto ja sotilaat.Puis-
ten lumikenkien valmistustakin oli
1970-luvulle asti.

Pohjois-Karjalassa toimivan
muovialan yritys All-Plastin toimi-
tusjohtaja Antti Wilenius kertoo,
että puolustusvoimat ehdotti
1980-luvun alussa muovisten lu-
mikenkien kehittämistä puolus-
tusvoimien käyttöön. Kehitystyö
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kesti vuosia, mutta vuonna 1987
tulivat markkinoille All-Plastin Al-
poset-lumikengät.

Jo 80-luvun lopussa hankki sil-
loin Karjalan Eräkeskusta Lieksan
Nurmijärvellä vetänyt Pekka Sa-
hama 15 paria Alposet-kenkiä oh-
jelmapalvelukäyttöön.Hänen aja-
tuksestaan syntyi talvella 1994
myös idea ERÄ-lehden ensimmäi-
sestä lumikenkätestistä.

Silloin ajatuksemme oli verrata
paitsi lumikenkiä keskenään,myös
ennen muuta lumikenkiä ja han-
kisuksia keskenään. Jutun kuvissa
on mukana metsäsuksilla hiihtävä
testiryhmän jäsen.Testijuttu oli ot-
sikoitu: Ei hullumpi ajatus.

Silloin etsin, onko maassamme
muitakin lumikenkiä kuin Alposet.
Keskeiseksi kilpailijaksi paljastui
Salainen Agentti Oy:n maahan-
tuomat NATOn ylijäämäkengät,
joita ei enää taida olla myynnissä,
ei ainakaan Salaisessa Agentissa.

NATOn kengät ovat hyvät um-
pihangessa. Itsellänikin on sellai-
set. Siksi ne ovat toimineet ver-
rokkeina, jotka samalla ovat sito-
neet myöhemmät ERÄ-lehden tes-
tit yhteen.

Pohjoiskarjalaisen lumikenkäi-
lyn ohella oli toinenkin keskeinen
puro, joka johti lumikenkäilykult-
tuurin syntyyn maassamme.Se sai
alkunsa 1993 Kiilopäältä. Tai oi-
keastaan Ranskasta.

Ranskatar Dominick Arduin,joka
menehtyi yrittäessään Pohjoisna-
valle,oli tullut 80-luvun lopussa töi-
hin Kiilopäälle Suomen Ladun pal-
velukseen.Ladun toiminnanjohta-
ja Tuomo Jantusen mukaan Domi
toi ensimmäiset TSL:n lumikengät
Kiilopäälle 1993. Siitä alkoi lumi-
kenkäilyn kehittyminen yhdeksi
Suomen Ladun toiminnan osaksi.

Vuonna 1996 Kiilopäällä pidet-
tiin maamme ensimmäinen lumi-
kenkäilyseminaari,jossa olivat pai-
kalla niin Pohjois-Karjalassa aktii-
veina toimineet Pyhäselän kun-
nan liikuntasihteeri Matti Eskeli-
nen kuin Kolilla toimiva ohjelma-
palveluyrittäjä Irja Tanskanen. Jäl-
kimmäinen oli ERÄn ensimmäisen
testiryhmän jäsen. Paikalla olivat
myös ranskalaiset asiantuntijat ja
markkinoijat.Silloin lumkenkäilyn
markkinointi muuttui ammatti-
maisemmaksi.

Lumikenkäilyn 
identiteetti löytyy

ERÄn testeistäkin näkyy, että lu-
mikenkäilyn alkuvaiheessa alaa
koskevaa keskustelua Suomessa
hallitsi pohdinta sukset vai lumi-
kengät? Vertailua ei kuitenkaan
käyty lumikenkien ja latusuksien
välillä, vaan lumikenkien ja met-

säsuksien sekä telemarksuksien
välillä.

Kunnollisesti lumikenkäilyn
identiteetti alkoi kuitenkin löytyä
vasta, kun lumikenkien vertaami-
nen muihin talviliikuntavälineisiin
siirrettiin taka-alalle ja ruvettiin et-
simään erilaisten lumikenkien
omia vahvuuksia.

Erään tärkeän juonteen löysivät

� Pohjois-Karjalassa toimiva All-Plast kehitti kotimaista muovista 
lumikenkää alkuaan puolustusvoimien käyttöön. Alposet kengät
tulivat markkinoille 1987. Ensimmäiset olivat valkoisia, mutta 
siviilikäytön lisääntyessä kengät ovat saaneet iloisempaa ilmettä.

Erän ensimmäisen lumikenkätestin ryhmä Lieksassa helmikuussa 1994.

� Innokkaimmat lumikenkävaelluksen kilpailijat ovat kehittäneet
perinteisen ahkionkin äärimmäiseen keveyteen.Tarvitaan vain
pakkasta kestävä muovipussi, kamat sinne ja menoksi.

nopeasti matkailuihmiset. Lumi-
kengän valtti on, ettei se vaadi oi-
keastaan etukäteistaitoja ja ryh-
män kuntoerotkin voivat olla mel-
ko suuria. Samaan ryhmään voi
kuulua kaksikymppisiä ja viisi-
kymppisiä.Lisäksi tapahtuma saa-
daan nopeasti käyntiin.

Jos siis halutaan ohjatusti vie-
dä turistiryhmä koskemattomaan

talviluontoon,lumikengät ovat oi-
vallinen välinevalinta. Kolilla toi-
miva ohjelmapalveluyrittäjä Irja
Tanskanen kertoo, että hänen
opastetuilla retkillään kulkee yli
500 asiakasta vuodessa.

”Suosituimmaksi on muodostu-
nut kestoltaan lyhin, noin 1,5 tun-
nin retki, jossa matkan pituus ja
liikunnan rasitus eivät ole pääasia,
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vaan talvisen metsän tunnelmas-
ta ja maisemista nauttiminen.”

Tanskasen retkien lähtöpiste on
Hotelli Kolin ja Luontokeskus
Ukon pihapiirissä vaaran huipul-
la, joten maisemat ja tykkylumi-
set metsät ovat mieleenpainuvia.
Moni asiakas tuleekin uudelleen,
mutta haluaa vuokrata kengät ja
lähteä luontoon omin päin.

”Talven 2006 aikana suurem-
pien umpihankikenkien vuokraa-
jat ovat lisääntyneet selvästi. Jo
kolmannes asiakkaista kysyy sel-
laisia ja haluaa tehdä omatoimi-
retken esimerkiksi Ukko-Kolilta
Mäkrävaaralle”,Tanskanen kertoo.

Terveyttä ja kuntoa

Lumikenkäilyn terveyspropagan-
dan uranuurtajana on toiminut
vastikään eläkkeelle jäänyt Py-
häselän kunnan liikuntasihteeri
Matti Eskelinen.

Hän kertoo hankkineensa en-
simmäiset Alposet jo 1988 alkuaan
hiihtolatujen pohjustamista var-
ten, kun kunnassa muutama
maanomistaja kielsi latujen poh-
justamisen moottorikelkoilla. La-
tupohjaa tehdessään Eskelinen
huomasi,kuinka tehokasta ja miel-
lyttävää liikuntaa lumikenkäily oli.

Vähitellen hän alkoi kehittää lu-
mikenkäilyä terveys-, kuntoilu- ja
erityisryhmien liikuntamuotona.

Suomen Kehitysvammaisten
Liikunta ja Urheilun liikuntasih-
teeri Virpi Remahl kertoo, että 90-
luvun lopulla lumikenkäilyä alet-
tiin opettaa kehitysvammaisille.Se
sopiikin erinomaisesti henkilöille,
joilla on ongelmia kehon tai ym-
päristön hahmottamisessa ja ta-
sapainon hallinnassa. Pehmeässä
lumessa liikkuminen on nivelys-
tävällistä ja sopii myös ylipai-
noisille.

Eri maastoon 
kuin suksilla

Talvella 2006 keskustelin Pudas-
järvellä lumikenkävaelluksen SM-
kisoissa kilpailun ylivoimaisesti
voittaneen joukkueen jäsenten
kanssa lumikenkäilyn luonteesta.
Joukkueessa kilpailivat Alpo Kuu-
sisto, Rauni Parantainen, Erwin
Borremans ja Pekka Sorjonen. He
harrastavat myös suunnistusta ja
ovat osallistuneet erilaisiin seik-
kailukilpailuihin, joissa on joskus
tarvittu lumikenkiä.

”Kun pääkaupunkiseudulla läh-
tee talviseen metsään, siellä on
huono liikkua suksilla. Maasto on
pienimuotoista ja siellä on jyrkkiä
mäkiä,kallioita ja pusikkoisia paik-
koja. Sen sijaan lumikengissä voi
kulkea aivan samoin kuin kesällä-
kin”, kertoo Alpo Kuusisto.

”Olen Lieksasta kotoisin, joten
hiihtäminen on ollut minulle tu-
tumpaa,mutta lumikenkäilyn kaut-
ta olen löytänyt Etelä-Suomessa
uudenlaisen vapauden tunteen.
On hienoa kiipeillä rinteitä, joita ei
ehkä kukaan ole ainakaan talvella
kulkenut. Siinä innostuu ja sisällä
oleva pikku poika herää taas.”

Erwin Borremans retkeilee Hy-
vinkään seudulla, jossa on myös
hyvin vaihtelevaa ulkoilumaastoa
ja usein lunta aika vähän.

”Kun miettii, pääseekö mäkeä
ylös ja pääseekö sieltä sitten alas,
tulee seikkailumeininkiä mukaan”,
Erwin naurahtaa.

Hän on lumikenkäillyt paljon
myös Sveitsissä. Siellä oli tapana
mennä hissillä niin ylös vuoristoon
kuin pääsee, sitten jatkaa nousua
lumikengillä ja laskea lopulta lu-
milaudalla alas.Näin on alettu me-
netellä myös Suomessa.

Myös kilpailulaji

Pudasjärvellä järjestetyt kilpailut
lumikenkävaelluksessa ovat suo-
malainen ilmiö.

”Lumikenkäjuoksut ovat puo-
lestaan olleet rahapalkintoineen
suosittuja varsinkin Pohjois-Ame-
rikassa ja lumikenkäjuoksun SM-
kisojakin on järjestetty jo vuodes-
ta 2000. Mestaruuksista juostaan
400 metrin sprinttiradalla ja viiden
kilometrin cross-country-kisassa.

Rauni Parantainen on osallistu-
nut SM-kisoihin ja korostaa lajin
harjoituksellista hyötyä:

”Harrastan paljon liikuntaa ja lu-
mikenkäjuoksu on hyvä harjoitus-
muoto. Hangesta saa voimaa jal-
kojen lihaksiin.”

Vuonna 1999 perustettiin Suo-
men Ladun jäsenyhdistykseksi
Suomen Lumikenkäilijät ry.Yhdis-
tyksen puheenjohtajana Pasi Juu-
tilainen toimii Töölönlahden Ul-
koilukeskuksen johtajana. Kes-
kuksessa on laaja valikoima erilai-
sia lumikenkiä, joita voi käydä
vuokraamassa kahden euron vuo-
rokausimaksua vastaan. Siellä
myös opastetaan välineiden va-
linnassa.

Juutilaisen mukaan on tärkeää,
että ihmiset osaisivat valita sopi-
vat lumikengät erilaisiin tarkoi-
tuksiin.Vain siten lumikenkäily voi
olla myönteinen kokemus.

Kirjalliset lähteet:
Kalakoski Mika:Lumikengät – polku tal-

viseen luontoon, Ab Eräperinne Oy,
2000.

Sirpa Arvonen, Pasi Juutilainen: Lumi-
kenkäily – Virkistystä & kuntoa, Do-
cendo Finland Oy 2006.

Lisätietoja:Suomen Lumikenkäilijät ry:
www.snowshoe.fi ja www.suomenla-
tu.fi

� Lumikenkäjuoksu on rahalaji Pohjois-Amerikassa.Tällainen on
kilpailuväline. Kenkä on kiinteästi kengässä kiinni. Juoksukengällä
ei kuitenkaan ole asiaa umpihankeen.

� Lumikengät soveltuvat erityisen hyvin myös erikoisryhmille,
vammaisille, liikuntarajoitteisille ja aivan pienille lapsille.
Umpihankeen pääsee, vaikka ihmeempää kenkäilytekniikkaa ei
hallitsekaan, tavallinen kävely riittää.
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� Kädessäsi on Erän neljäs lumi-
kenkätesti. Ensimmäisen toteu-
timme helmikuussa 1994 ja se jul-
kaistiin numerossa 1–1995. Seu-
raavat on julkaistu numeroissa
1–1999 ja 3–2001. Noihin vuosiin
kiteytyy lähes koko nykyaikaisen
suomalaisen lumikenkäilyn histo-
ria.

Talvella 1994 löysimme Suo-
mesta vertailtaviksi vain neljä lu-
mikenkämallia. Mukana oli kolme
kotimaista All-Plastin Alposet,
Finn-Savotan kanadalaismallinen
putkirunkoinen sekä metsurin lu-
mikenkä.Tuontimalleja edusti Sa-
lainen Agentti Oy:n maahan-
tuoma Naton alaskalaistyylinen
kenkä.

Neljä vuotta myöhemmin tes-
tissä oli jo 12 mallia, vaikka jätim-
me tarkoituksella sivuun edellisen
testin Naton ja Finn-Savotan suu-
ret lumikengät.

Vuoden 2001 testiin mennessä
lumikenkien ja niiden sideratkai-
sujen valikoima oli kasvanut jo rä-
jähdysmäisesti. Niinpä jouduim-
me jo silloin rajoittamaan testiin
otettujen mallien määrää.

Pohja-ala 
ratkaisee kantavuuden

Pehmeän pakkaslumen ja keväis-
ten suojakelien aikana lumiken-
gän kantavuus on ratkaisevan tär-
keä tekijä. Lumikengillä on tarkoi-
tus liikkua hangen pintaa pitkin,
muuten liikkumisesta tulee erit-
täin raskasta. Kovemman lumen
alueilla riittää pienempikin kenkä.

Suomen lumikenkäilijöiden pu-
heenjohtaja Pasi Juutilainen esit-
ti erinomaisen nyrkkisäännön: al-
le 30 tuuman (alle 75 senttiä pit-
kät) lumikengät sopivat Salpaus-
selän eteläpuolelle ja puurajan
yläpuolelle.Välillä olevalla runsas-
lumisella metsäalueella on syytä
valita ainakin 30-tuumaiset ja re-
pun kanssa kulkevalle selvästi vie-
lä suuremmat lumikengät.

Pohjaratkaisuilla voi hieman vai-
kuttaa kantavuuteen. Esimerkiksi
ranskalaisissa Inookeissa ja Salo-
monissa on pohjassa ns. laskuvar-
jorakenne, joka estää lumen lui-
sumisen pois kengän alta ja pak-
kaa lunta tiukempaan kengän al-
le. Se lisää kantavuutta suhteessa
samankokoiseen sileäpohjaiseen
kenkään, mutta ei korvaa selkeää
kokoeroa.

Pakkaslumessa eron huomasi
selvästi. Jos testin suurimmilla
kengillä upposi pehmeään lu-
meen 10–15 senttiä,kolmella rans-
kalaiskengillä kahlasi 30–50 sen-

Tämän vertailutestin kohteena ovat 
pelkästään upottavalle hangelle tarkoitetut
isot lumikengät, joita tarvitaan 
eräharrasteissa ja vaelluksilla. Näinkin 
rajatussa ryhmässä erot ovat yllättävän 
suuria.

Umpihangen Umpihangen 
PERTTI ROVAMOPERTTI ROVAMO

tin syvyydessä. Ne eivät ole par-
haimmillaan paksussa upottavas-
sa lumessa.

Parhaiten kantavia kenkiä olivat
GV:n Wide Trail, Nato-malli, GV:n
puiset lumikengät ja Savotan ken-
gät. Tubbsin kengät tulivat hyvin
lähelle näitä.
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n lumikengätn lumikengät
Raudat 

eivät vain jäätikölle

Nykyisissä lumikengissä on usein
huomattavan suuret jääraudat,
jotka tarjoavat hyvän pidon ko-
valla lumella ja jäisillä keleillä.

Niillä on myös toinen tehtävä.

Piikkien tehtävä on pitää jyrkissä
rinteissä myös pehmeässä lumes-
sa.Siteen kärjessä oleva rauta kau-
hoo lunta kenkäilijän jalan alle ja
auttaa nousua.

Jos lumi on kevyttä pakkaslun-
ta ja valuu pois kengän alta tai
nuoskalumi upottaa kovasti, lu-

mikenkäilijän on syytä malttaa
mielensä. Kovalla touhulla nou-
susta ei tule mitään.

Silloin on viisaampaa käyttää
hyväkseen lumen kiteytymisomi-
naisuuksia.Kun otat askelen ja pai-
nat kengän kärjen rinteeseen,
odota hetki ja siirrä vasta sitten

paino etummaiselle jalalle. Näin
lumi ehtii kovettua hieman kan-
tavammaksi.

Isoilla lumikengillä, joissa ei ole
suuria jäärautoja, voi liikkua vain
tasaisessa tai loivapiirteisessä
maastossa.Tämän testin kengistä
sellaisia ovat Naton ja Finn-Savo-
tan mallit sekä ja GV:n puiset lu-
mikengät.

Siteet tärkeä osa

Lumikenkäsiteiden pitää olla yk-
sinkertaiset ja helposti kiinnitet-
tävissä jalkineisiin. Testikutsussa
pyysimme kokeiltavaksemme sel-
laisia lumikenkiä, joiden siteet so-
pivat normaaleihin hiihto- tai va-
elluskenkiin.

Muutamissa testin lumikengis-
sä säätövaraa ei ollut tarpeeksi ni-
menomaan nuorten ja naisten
kenkäkokoihin sopivasti. Esim.
SnowFoxeissa 36 numeron kenkä
meni liian syvälle siteeseen ja GV:n
puisen lumikengän nahkaside ei
kiristynyt tarpeeksi edes 42:n nu-
meron saappaaseen.

Siteiden nivellyksen lumikengän
runkoon tulee mahdollistaa jalalle
luonnollinen liikerata, ja niiden tu-
lee olla kiinnitetty runkoon luotet-
tavasti. Tässä suhteessa erityisen
heikot siteet olivat Finn-Savotan lu-
mikengissä. Niissä side pääsi va-
paasti kääntyilemään jalassa ja hiu-
kankin epätasaisessa maastossa tai
kovalla alustalla kävelijällä ei ollut
minkäänlaista tuntumaa siihen,
kuinka päin lumikenkä on suh-
teessa jalkaterän asentoon. Lumi-
kenkiä pitikin jatkuvasti katsoa,jos
meinasi pysyä pystyssä.

GV:n puisen lumikengän nah-
kaside on myös onneton. Sen kär-
kikappaleen kiristyshihna ei kiris-
ty saappaaseen tarpeeksi ja saa-
pas pääsee luisumaan liikaa
eteenpäin. Samalla kannantaus-
hihna löystyy ja kenkä irtoaa.

GV:n kuminen side toimii pa-
remmin,mutta senkin sivuttaistu-
kevuus on suhteellisen heikko.

Kysyin Pasi Juutilaiselta, onko
puisiin lumikenkiin ylipäätään
saatavissa tukevia siteitä. Hän to-
tesi, että siteet ovat usein niiden
sudenkuoppa, mutta kunnollisia-
kin siteitä on saatavilla.Esimerkiksi
Pasin omissa puisissa Williams &
Willcocsin Ojibva-lumikengissä
sellaiset ovat.

Suomen lumikenkäilijöiltä voi
kysyä muitakin amerikkalaisia
puisten lumikenkien valmistajia.
Pohjois-Amerikan markkinoilla on
saatavilla intiaanireservaateissa
valmistettuja lumikenkiäkin.
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Perinnetietoinen lumikenkäilijä
haluaa tietenkin valikoimaansa
yhdet puiset lumikengät,mutta ta-
vallisen käyttäjän kannalta ne ei-
vät tarjoa riittävän monipuolisia
käyttöominaisuuksia.

Miten lumikengillä 
kuljetaan?

Mäkisessä maastossa lumikengil-
lä liikkuvan kulkulinjat poikkeavat
olennaisesti metsä- tai telemark-
suksilla hiihtävän reiteistä.

Koska lumikengät ovat leveitä,
niitä ei ole tarkoitettu käytettä-
väksi viistossa rinteessä. Kun ete-
net ylämäkeen, suuntaa kenkä
suoraan mäkeen ja kuvittele kä-
veleväsi päkiöillä. Iske kengän pä-
kiärauta mäkeen ja etene rauhal-
lisesti askel askeleelta.

Myös alamäessä edetään suo-
raan alaspäin. Erityisen tärkeää se
on lyhyessä tai jyrkässä mäessä.
Vartalo nojataan hieman taakse-
päin ja jalat pidetään koukussa ku-
ten telemarktekniikassa. Kun otat
askeleen, pidä paino taimmaisel-
la jalalla ja tue sauvoilla vartalon
sivulta.

Kokemattoman lumikenkäilijän
kannattaa aloittaa mäkiharjoitte-
lu joko ohjaajan opastuksella tai
loivista rinteistä, jotta tekniikka
ennättää kehittyä.

Miten valitset 
lumikengät?

Kun etsit itsellesi sopivia lumi-
kenkiä, parasta on ensimmäiseksi
käydä jossain ulkoilu- tai liikunta-
keskuksessa, jossa on runsas vali-
koima lumikenkiä kokeiluja var-
ten.Mikään yksittäinen malli ei so-
vellu kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Kengän pohjan ja siteiden pii-
kit ovat sitä tärkeämpiä, mitä
useammin joutuu liikkumaan ko-
valla tai jäisellä hangella.

Myös kulkijan sekä taakan paino
on syytä huomioida.50-kiloinen sel-
viää hangessa selvästi pienemmäl-
lä lumikengällä kuin 100-kiloinen.

Jos lumikenkiä käyttää kuntoi-
luun vakiintuneilla reiteillä, melko
pienetkin lumikengät riittävät.
Juoksukisoja varten on sitten aivan
omat mallinsa, joihin on yhdistet-
ty kunnollinen juoksujalkine.

Testin kengät 
kolmeen ryhmään

Tämän testin 16 lumikenkää voi-
daan jakaa karkeasti kolmeen ryh-
mään.

Ensimmäinen ryhmä koostuu
upottavassa hangessa parhaim-
mista ja monipuolisimmista put-
kirunkoisista lumikengistä, jotka
voidaan vielä erotella koon mu-
kaan. Noin 70–80 senttiä pitkät

Kenkien kokoerot käyvät hyvin kuvasta ilmi.Vasemmalta GV:n puukengät, sitten yllä Salomon Access,
Inook Expert, Seuraavana Tubbs Wilderness, GV:n Wide Trail, Faber Mountain Expert, ja Snow Fox XL.

� Tubbs Venturen side sivulta. � Inookin kenkien kannan lukitsemismekanismi.
Lukitsin laukeaa ylhäältä painamalla.

� Snow Foxien jääraudat. � Faber Mountain Pron jääraudat.
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Globalisaation 
rattaissa

� Amerikkalaisen Tubbsin Altitu-
de-malli oli Erän edellisen lumi-
kenkätestin voittaja. Tubbsilla on
maassamme hyvä maine, mutta
sen menestystä on rajoittanut mm.
kallis hinta.

Nyt tämä eräs maailman van-
himmista lumikenkien valmistajis-
ta on siirtynyt laskettelu- ja lumi-
lautailuvälineitä valmistavan K2:n
omistukseen ja sen myötä tuotan-
to siirtyy Kauko-Itään. Kuluttajan
kannalta tästä seuraa, että hinnat
laskevat.Samassa yhteydessä mal-
listo hieman vaihtuu.

Testissä oli vuoden 2006 mallis-
toa edustavat Altitude ja Elevation,
jotka maksavat 349 ja 399 €. Vuo-
den 2007 malleja edustavat vas-
taavat Venture ja Wilderness,joiden
hinnat ovat 240 ja 324 €. Hinnan-
pudotusta on jopa lähes sata eu-
roa.

kengät ovat selvästi vähemmän
kantavia kuin suuremmat.

Toisessa ryhmässä ovat peh-
meän umpihangen kengät Finn-
Savotta, GV:n puukehikkoinen
malli sekä Naton alaskalaismalli.
Ne ovat kantavuudeltaan erin-
omaisia, mutta niissä ei ole jää-
rautoja eikä siteissä kunnollista si-
vuttaistukevuutta, joten ne sopi-
vat vain loivapiirteiseen maastoon

Kolmennen muodostavat rans-
kalaiskolmikko kahdet Inookit ja
yhdet Salomonit. Ne eivät ole var-
sinaisia umpihangen kenkiä,vaan
tarkoitettu enemmänkin Etelä-
Suomeen tai tuulen pieksemille
tunturin rinteille.

Jos etsitään testattujen joukos-
ta umpihangen lumikenkää nor-
maalikokoiselle miehelle, se on
GV:n Wide Trail. Niillä uppoaa lu-
meen kaikkein vähiten ja malli on
myös yksityiskohtia myöten erit-
täin harkitusti suunniteltu.

� GV:n puukenkien pohja. Liukuesteet puuttuvat. Rungon ympäri
menevät raakanahkaiset punokset joutuvat lujille kovalla hangella
ja jäällä.

GV Wide Trail
Hinta: n. 395 €
Paino: n. 1 600 g
Koko: 96 x 28 cm (pituus 38 tuu-

maa)
Rakenne: Alumiinirunko, niitattu

Olafin-matto, tehokkaat jäärau-
dat.

Side: Akseloitu lujalla metalliput-
kella runkoon. Kuppi jalkineen
kärjelle. Jalkapöydän yli kulkee
kaksi tukevaa pikalukitushihnaa.
Myös kannantauksen lenkissä pi-
kalukitus, mutta se säädetään
hihnasta vetämällä. Säätövara ei
oikein riitä naisten tai pieniko-
koisten miesten jalkineille.

Kiitämme:
+ rakenteen lujuutta
+ erinomaista kantavuutta
Moitimme:
– siteen niukahkoa säätövaraa
– liian pientä siteen vapautinta

Erän suositus:GV Wide Trail on tes-
tin kantavin paksun hangen lu-
mikenkä.Rakenne on erittäin tu-
keva ja luotettava ja siteen sivut-
taistukevuus erinomainen. Oi-
vallinen valinta vaativissa olo-
suhteissa paljon liikkuvalle lumi-
kenkäilijälle.

� � � � +

Faber Mountain
Expert

Hinta: 295 €
Paino: n. 1 180 g
Koko: 76 x 23 cm (30''). Saatavissa

neljää kokoa, suurimmat 91 x 25

� Salomon Accessin pohja ja liukuesteet.

cm (335 €) ja pienimmät 61 x 20
cm (275 €).Testissä malliston toi-
seksi suurimmat.

Rakenne: Alumiinirunko, niitattu
polypropyleenimatto, purevat
jääraudat.

Side: Akseloitu runkoon metalli-
tangolla. Kuppi jalkineen kärkeä
varten. Päkiän päällä kaksi tuke-
vaa pikalukitushihnaa. Vapautin
on turhan pieni. Myös kannan-
tauksen lenkissä pikalukitus.Run-
sas säätövara, koska sisäpuolen
hihna on kiinnitetty ruuvilla ja
sen kiinnityskohtaa voi muuttaa.

Kiitämme:
+ ominaisuuksia vaihtelevassa

maastossa
+ siteen tukevuutta
+ maton kiinnitystä kengän kan-

taan
Moitimme:
– liian pieniä siteen hihnojen va-

pauttimia

Erän suositus: Faber Mountain
Expert on laadukas ja kantava lu-
mikenkä,joka edustaa testin par-
haimmistoa umpilumessa. Mu-
kana ollut koko soveltuu paksus-
sa hangessa parhaiten naisten lu-
mikengäksi.Toimii erittäin hyvin
mäkisessä maastossa. Kärki on
taivutettu voimakkaasti ylöspäin,
mikä parantaa toimintaa varsin-
kin alamäessä. Perän hienoinen
taivutus ylöspäin helpottaa myös
kävelemistä. Erinomainen yksi-
tyiskohta on maton kiinnittämi-
nen kengän kehikon takaosassa
hiukan sivulle, eikä kaaren kes-
kelle,mikä on kulutukselle alttein
kohta.

� � � �

LumikengätLumikengät

GV Wide Trail Faber Mountain Expert
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Faber 
Mountain Pro

Hinta: 225 €
Paino: n. 990 g
Koko: 76 x 23 cm (30"). Saatavissa

neljää kokoa, suurimmat 91 x 25
cm (260 €) ja pienimmät 56 x 20
cm (205 €).Testissä malliston toi-
seksi suurimmat.

Rakenne: Alumiinirunko, niitattu
polypropyleenimatto, toimivat
jääraudat.

Side: Akeseloitu runkoon tai-
puisalla hihnalla. Yksinkertai-
semmat kuin ed. Mountain
Expertissä. Jalkineen kärkeä tu-
keva kuppi puuttuu.Jalkapöydän
yli kulkee kaksi pikalukitushih-
naa. Kannantaushihna on nylo-
nia ja se kiristetään samaan ta-
paan vetämällä kuin tavalliset rin-
kan hihnat.

Kiitämme:
+ rungon muotoilua
+ ominaisuuksia vaihtelevassa

maastossa
+ maton kiinnitystä kengän kan-

taan
Moitimme:
– siteen heppoista akselointia ken-

gän runkoon

Erän suositus:Faber Mountain Pro
on laadukas ja kantava lumiken-
kä, joka kuuluu testin parhaim-
mistoon.Tämän kokoisena sopii
paremminkin naisille.Toimii erit-
täin hyvin mäkisessä maastossa.
Kärki on taivutettu voimakkaas-
ti ylöspäin, mikä parantaa toi-
mintaa varsinkin alamäessä.
Myös perän hienoinen taivutus
ylöspäin helpottaa kävelemistä.
Erinomainen yksityiskohta on
maton kiinnittäminen kehikon
takaosaan hiukan sivulle, eikä
kaaren keskelle, mikä on kulu-
tukselle alttein kohta.

� � � �

Tubbs Altitude
Classic

Hinta: 349 €
Paino: 1 250 g
Koko: 94 x 25 cm (37"). Saatavana

myös 21–30-tuumaisina naisten
ja 25–36-tuumaisina miesten
malleina,koko ei vaikuta hintaan.

Rakenne:Alumiinikehikko,niitattu
polypropyleenimatto, toimivat
jääraudat.

Side: Helppokäyttöinen ja erittäin
toimiva.Laakeroitu tukevalla me-
tallisaranalla rungon ympäri kul-
keviin hihnoihin.Side on ruuveilla
kiinni, joten sen voi vaihtaa.Kup-
pi jalkineen kärkeä varten. Jalka-
pöydän päältä kiristäminen ta-
pahtuu hihnasta vetämällä.Kan-
nantaushihna säädetään hihnas-
ta.Kannan takaa tulee pikalukol-

linen hihna myös jalkapöydän yli.
Kiitämme:
+ helppokäyttöistä sidettä
+ kantavuutta
Moitimme:
– hintaa
– taipumusta haukata lunta
– maton takaosan kiinnitystä

Erän suositus:Tubbs Altitude Clas-
sic on nimensä mukaisesti laa-
dukas klassikkolumikenkä, joka
toimii hyvin paksussa, upotta-
vassa lumessa. Mutta putkirun-
ko on takaa aivan suora ja etuosa
kaartuu vain varsin loivasti ylös.
Sen vuoksi kenkä tahtoo joskus
haukata lunta epätasaisessa
maastossa ja alamäessä. Kangas
on kengän takaosassa niitattu
keskelle runkoa kulutusherkim-
pään kohtaan.

� � � �

Tubbs Elevation
Hinta: 399 €
Paino: 1 240 g
Koko: 94 x 25 cm (37"). Saatavana

myös 21–30-tuumaisina naisten
ja 25-36-tuumaisina miesten
malleina,koko ei vaikuta hintaan.

Rakenne: Alumiinirunko, niitattu
polypropyleenimatto, toimivat
jääraudat.

Side: Helppokäyttöinen ja toimiva.
Laakeroitu tukevalla metal-
lisaranalla rungon ympäri kulke-
viin hihnoihin. Kuppi jalkineen
kärkeä varten.Jalkapöydän pääl-
tä jalkine kiinnitetään ensin me-
tallisen salvan avulla ja kiristämi-
nen viimeistellään hihnasta ve-
tämällä. Hihnassa on erittäin pi-
tävä ja helposti avattava lukitus.
Kuminen kannantaushihna sää-
detään rei'ityksellä ja se pysyy
kiinni jalkineen aiheuttaman jän-
nityksen avulla.Kannan takaa jal-
kineen etupuolelle tuleva hihna
puuttuu.Side on ruuveilla kiinni,

joten sen voi vaihtaa.
Kiitämme:
+ helppotoimista sidettä
+ kantavuutta
+ siteen sivuttaispitoa
Moitimme:
– hintaa
– taipumusta haukata lunta
– maton takaosan kiinnitystä

Erän suositus: Tubbs Elevation on
laadukas ja erinomainen paksun
hangen lumikenkä. Siteen sivut-
taispito on erinomainen,jopa pa-
rempi kuin ed. Altitudessa. Myös
jääraudat ovat hiukan järeäm-
mät. Mutta putkirunko on takaa
aivan suora ja etuosa kaartuu
vain varsin loivasti ylös.Siksi ken-
kä tahtoo joskus haukata lunta
epätasaisessa maastossa ja ala-
mäessä.Kangas on kengän taka-
osassa niitattu keskelle runkoa
kulutusherkimpään kohtaan.

� � � �

Tubbs Venture
Hinta: 240 €
Paino: 1 310 g
Koko: 94 x 25 cm (37"). Saatavana

21-30-tuumaisina naisten ja 25-
36-tuumaisina miesten malleina,
koko ei vaikuta hintaan.

Rakenne:Alumiinikehikko,niitattu
polypropyleenimatto, toimivat
jääraudat.

Side: Laakeroitu tukevalla metal-
lisaranalla rungon ympäri kulke-
viin hihnoihin. Kuppi jalkineen
kärkeä varten.Jalkapöydän pääl-
tä kiristäminen tapahtuu hih-
nasta vetämällä. Kenkien irrotta-
mista varten on kätevä veto-
lenkki.Kuminen kannantaushih-
na säädetään rei'ityksellä ja se py-
syy kiinni jalkineen aiheuttaman
jännityksen avulla.Kannan takaa
jalkineen etupuolelle tuleva hih-
na puuttuu. Side on niitattu run-
koon kiinni.

Kiitämme:
+ kantavuutta
Moitimme:
– taipumusta haukata lunta
– takaosan kiinnitystä

Erän suositus: Tubbs Venture on
laadukas ja toimiva pehmeän
hangen lumikenkä. Side on hiu-
kan hankalampi käyttää ja toi-
minnaltaan epävarmempi kuin
esim. Altitude Classicissa, mutta
ehkä siihen tottuu. Mutta putki-
runko on takaa aivan suora ja
etuosa kaartuu vain varsin loi-
vasti ylöspäin.Siksi kenkä tahtoo
joskus haukata lunta epätasai-
sessa maastossa ja alamäessä.
Kangas on kengän takaosassa nii-
tattu keskelle runkoa kulutus-
herkimpään kohtaan.

� � � �

Faber Mountain Pro Tubbs Elevation

Tubbs Altitude Classic Tubbs Venture
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Tubbs 
Wilderness

Hinta: 324 €
Paino: 1 200 g
Koko: 94 x 25 cm (37"). Saatavana

myös 25–36-tuumaisina miesten
ja 21–30-tuumaisina naisten mal-
leina, koko ei vaikuta hintaan.

Rakenne: Aluminikehikko, niitattu
polypropyleenimatto, toimivat
jääraudat.

Side: Laakeroitu tukevalla metal-
lisaranalla kehikon ympäri kul-
keviin hihnoihin. Kuppi jalki-
neen kärkeä varten. Jalkapöy-
dän päältä kiinnittäminen ta-
pahtuu ensin säätämällä kupin
leveys kenkään sopivaksi ja sit-
ten viimeistelemällä kiristys hih-
nasta vetämällä.Hihnassa on te-
hokas lukitsin, joka on helppo
avata.Kuminen kannantaushih-
na säädetään rei'ityksellä ja hih-
na pysyy kiinni jalkineen ai-
heuttaman jännityksen avulla.
Kannan takaa jalkineen etupuo-
lelle tuleva hihna puuttuu. Side
on ruuveilla kiinni, joten sen voi
vaihtaa.

Kiitämme:
+ kantavuutta
+ yksinkertaista sidettä
+ siteen sivuttaistukevuutta
Moitimme:
– taipumusta haukata lunta
– maton takaosan kiinnitystä

Erän suositus: Tubbs Wilderness
on korkealuokkainen lumikenkä,
joka on parhaimmillaan paksus-
sa upottavassa lumessa.Siteessä
erinomainen sivuttaistukevuus.
Jääraudat ovat terävämmät kuin
Venturessa, mutta samalla
ohuempaa metallia.Ne saattavat
kovassa käytössä vääntyillä. Put-
kirunko on takaa aivan suora ja
rungon etuosa taipuu muiden
Tubbsien tapaan varsin loivasti
ylöspäin. Kenkä tahtookin hau-
kata lunta epätasaisessa maas-
tossa ja alamäessä. Kangas on
kengän takaosassa niitattu kes-
kelle runkoa kulutusherkimpään
kohtaan.

� � � �

Faber Rental 
Location

Hinta: 225 €
Paino: n. 1 050 g
Koko: 91 x 25 cm (36"). Saatavissa

kolmea kokoa,pienimmät 71 x 20
cm (195 €),testissä malliston suu-
rimmat.

Rakenne: Alumiinirunko, niitattu
polypropyleenimatto, toimivat
jääraudat.

Side: Faberin yksinkertaisin side.
Laakerointina taipuisa teko-
kuituhihna. Kuppi jalkineen kär-
keä varten. Jalkapöydän päällä
yksi vetämällä kiristettävä hihna.

Kannantaushihna kiristetään yk-
sinkertaisesti vetämällä.

Kiitämme:
+ rungon muotoilua
+ maton kiinnitystä kengän kan-

taan
Moitimme:
– hiukan lepsua sidettä

Erän suositus: Faber Rental Loca-
tion on kantavuudeltaan hyvä
umpilumessa.Vuokrauskäyttöön
tarkoitetun lumikengän side on
yksinkertainen, mutta riittävän
toimiva. Sivuttaispito ei kuiten-
kaan ole parhaiden siteiden luok-
kaa.

� � � +

GV Alaska 
(puukehikkoinen)

Hinta: n. 290 € + side n. 50 €
Paino: 1 480/1 225 g

Koko: 142 x 25 cm (56")
Rakenne: Alaska-mallista kenkää

kutsutaan myös nimellä Yukon.
Se perustuu Amerikan pohjois-
osien intiaanien perinteisiin mal-
leihin. Sitä on pääasiassa käytet-
ty pitkillä metsästysmatkoilla ja
retkillä suhteellisen avoimessa
maastossa. Kehikko on Appalak-
kien valkosaarnea ja kantava
verkko punottu naudan raaka-
nahasta. Punos on lakattu. Ken-
gässä ei ole minkäänlaisia liu-
kuesteitä.

Side: Saatavissa useampia side-
malleja. Meillä oli käytössämme
ensin yksinkertainen nahkaside
ja myöhemmin kumiside. Nah-
kasiteen kärkiosan säätövara oli
käyttämillemme nahkasaappail-
le liian pieni. Kenkä pääsee liu-
kumaan liian pitkälle siteeseen
ja samalla kannantaushihna löys-
tyy ja kenkä irtoaa jalasta. Nah-
kasiteen hihnat kiristetään soljen
ja reikien avulla, joiden välinen
etäisyys on lähes kaksi senttiä.

Sen vuoksi niihin jää lähes väis-
tämättä väljyyttä. Hihnat ovat
myös varsin heppoisen tuntuisia
pitkän matkan taivalluksen ai-
heuttamaan rasitukseen nähden.
Nahkasiteen sivuttaistukevuus
oli testin heikoimpia.

Vaihtoehtona olleeseen kumi-
siteeseen kenkä on helppo kiin-
nittää ja se pysyy selkeästi pa-
remmin, mutta senkin sivuttais-
tukevuus oli heikko. Side kiinni-
tetään kengän runkoon tavalli-
silla kengännauhoilla.Epäilen,et-
teivät ne kestä kulutusta kovin
hyvin.

Kiitämme:
+ erinomaista kantavuutta
+ äänettömyyttä
+ perinteistä kauneutta
+ helppokäyttöistä kumisidettä
Moitimme:
– kelvotonta nahkasidettä
– molempien siteiden heikkoa si-

vuttaispitoa
– liukuesteiden puutetta

Erän suositus: Puukehikkoinen GV
Alaska on kantava ja hiljainen
vain pehmeään pakkaslumeen
sopiva lumikenkä, mutta liu-
kuesteiden puuttuessa se toimii
vain loivapiirteisessä maastossa.
Kumisiteellä kohtalaisesti toimi-
va, nahkasiteellä onneton. Täh-
det on annettu kumisiteen mu-
kaisesti.Kova lumi tai jää hankaa
kehikon kohdalta nopeasti rikki
vuodasta pujotellun kantavan
verkon.Pusikkoisessa maastossa
verkkomainen kantopinta takel-
telee helposti risuihin.Kokoisek-
seen huomattavan kevyt, mutta
luonnonmateriaaleista tehdyis-
sä kengissä selvä painoero, pe-
räti 250 g, lähes viidennes pai-
nosta.

� � �

Naton 
alaskalais-
mallinen

Hinta: (ei saatavilla)
Paino: 1 240 g
Koko: 116 x 31 cm (46")
Rakenne:Metallikehikko,teräslan-

kaverkko, ei jäärautoja.
Side: Vahvistetusta kankaasta.

Mäystimen tapainen kärkiosa,jo-
ta voidaan pikalukon avulla por-
taattomasti säätää.Kannan takaa
kulkee portaattomasti kiristettä-
vä lenkki jalkapöydän yli. Siteen
sivuttaistukevuus ei ole kovin hy-
vä.Pikalukituksissa ei ole riittävän
tehokasta sulkumekanismia,
vaan lukitukset aukeavat hel-
posti, jos niitä sipaisee esim.risu.

Kiitämme:
+ kantavuutta
+ äänettömyyttä
Moitimme:
– siteen heikkoa sivuttaistukea
– pikalukkojen aukeilua

Tubbs Wilderness GV puukehikkoinen

Faber Rental Location Naton alaskalaismallinen
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– liukuesteiden puutetta

Erän suositus:Verrokkina mukana
olleet Naton lumikengät toimivat
äänettömästi ja kantavat pak-
sussa pakkaslumessa loivapiir-
teisessä maastossa. Ne ovat var-
sin leveät,mutta malli suippenee
niin nopeasti, ettei niillä tarvitse
kävellä sen enempää jalat haral-
laan kuin muillakaan,pikemmin-
kin päin vastoin. Maahantuon-
nista tai hinnasta ei ole tällä het-
kellä tietoa.

� � �

Snow Fox XL
Hinta: 160 €
Paino: 1 390 g
Koko: 91 x 24 cm (36")
Rakenne: Alumiinirunko, niitattu

Hypalon 840 D -matto, riittävät
jääraudat.

Side: Pikasäädettävä, metalliput-
kella sivulenkkeihin nivelletty. Ei
kuppia jalkineen kärjelle. Jalka-
pöydän päältä kulkee kaksi räik-
kälukituksella kiristettävää hih-
naa, mutta niiden säätövara on
hiukan liian pieni ja naisten ken-
kä menee liian pitkälle siteeseen.
Räikkälukituksen kookas avaus-
vipu toimii lumisissakin oloissa.
Kannantaushihnassa on nauha-
side, joka kiristetään portaatto-
masti hihnasta vetämällä.

Kiitämme:
+ hintaa
+ siteen helppoa avattavuutta
Moitimme:
– siteen pientä säätövaraa

Erän suositus: SnowFox XL on
edullinen ja hyvin toimiva pe-
ruslumikenkä pehmeään pak-
kaslumeen. Heikkoutena on, et-
tä takana matto on niitattu kes-
kelle kehikkoa kulutukselle alt-
teimpaan kohtaan.

� � �

Inook Expert
Hinta: 170 €
Paino: n. 1 300 g
Koko: 61 x 22 cm (24")
Rakenne: Muovinen, suhteellisen

pieni lumikenkä,toimivat jäärau-
dat.

Side:Metalliputkella tukevasti run-
koon nivelletty.Antaa erittäin hy-
vän sivuttaistuen. Kuppi jalki-
neen kärkeä varten. Päkiä kiris-
tetään sivulta hihnoista vetä-
mällä. Hihnojen lenkistä saa hy-
vän otteen. Kantaosan paikkaa
voi säätää jalkineen koon mu-
kaan noin puolen sentin porras-
tuksella. Säätö on helpointa teh-
dä etukäteen lämpimässä pai-
kassa, ulkona mekanismi reistai-
lee helposti.Kannan takaa kulkee

Snow Fox XL Snow Fox L

Inook Expert Inook OX 1

jalkapöydän päälle kahvasta hel-
posti kiristettävä räikkäsiteellä
varustettu hihna. Hihnassa on
pieni ja joskus lumisena pakka-
sessa huonosti toimiva pikava-
pautin.Patentoitu askelluslukko,
jolla voi joko lukita kannan ken-
kään tai siitä saa korotuspalan
kannan alle ylämäkeen nousta-
essa.Lukko sulkeutuu ja avautuu
painamalla mekanismia esim.
sauvan kärjellä. Mekanismin
vuoksi kengillä voi kulkea myös
taaksepäin. Oranssit äänen-
vaimennustyynyt estävät muo-
visiteen paukkumista muovista
runkoa vasten.

Kiitämme:
+ helppokäyttöistä sidettä
+ näppärää askellukkoa
+ äänenvaimennustyynyjä
Moitimme:
– heikkoa kantavuutta

Erän suositus: Inook Expert ei ole

kooltaan varsinainen pehmeän
hangen lumikenkä, mutta ke-
väisillä hangilla ja ohuessa tai ko-
vassa lumessa se toimii hienosti.
Kulkeminen on hiljaista erin-
omaisten siteen äänenvaimen-
nustyynyjen ansiosta.

� � +

Snow Fox L
Hinta: 140 €
Paino: 1 130 g
Koko: 75 x 22 cm (30")
Rakenne: Alumiinirunko, niitattu

Hypalon 840 D -matto, toimivat
jääraudat

Siteet:Metalliputkella sivulenkkei-
hin nivelletty.Ei kuppia jalkineen
kärjelle. Jalkapöydän päältä kul-
kee kaksi pikalukitushihnaa,mut-
ta niiden säätövara on hiukan lii-

an pieni ja esim. naisten kenkä
menee helposti liian pitkälle si-
teeseen. Pikalukituksen suuri
avausmekanismi toimii lumisis-
sakin oloissa. Kannantaushihna
kiristetään portaattomasti hih-
nasta vetämällä.

Kiitämme:
+ hintaa
Moitimme:
– siteen kärkiosan pientä säätöva-

raa

Erän suositus:SnowFox L on edul-
linen ja toimiva peruslumiken-
kä, mutta kooltaan suhteellisen
pieni upottavaan lumeen. Maa-
hantuoja suosittelee L-mallia
normaalioloissa 80–100 kg pai-
navalle kenkäilijälle. Kevyem-
mälle on tarjolla myös vielä pie-
nempi M-malli 68 x 20 cm. Pie-
nempi malli sopisi muuten nai-
sillekin, mutta siteen säätövara
ei riitä pienimmille jalkineille.
Heikkoutena on, että takana
matto on niitattu keskelle ke-
hikkoa kulutukselle altteimpaan
kohtaan.

� � +

Inook OX 1
Hinta: 200 €
Paino: n. 1 140 g
Koko: 62 x 20 cm (24")
Rakenne: Muovinen, pienikokoi-

nen lumikenkä.Liukuesteet koh-
tuullisen pitävät, mutta vaati-
mattomammat kuin useimmis-
sa putkirunkoisissa.

Side: Metalliputkella tukevasti run-
koon nivelletty.Antaa erittäin hy-
vän sivuttaistuen. Kuppi jalki-
neen kärkeä varten. Päkiä kiris-
tetään sivulta hihnoista vetä-
mällä. Hihnojen lenkistä saa hy-
vän otteen. Kantaosan paikkaa
voi säätää jalkineen koon mu-
kaan noin puolen sentin porras-
tuksella.Säätö on helpointa teh-
dä etukäteen lämpimässä pai-
kassa,ulkona mekanismi reistai-
lee helposti. Kannan takaa kul-
kee jalkapöydän päälle kahvas-
ta helposti kiristettävä räikkäsi-
teellä varustettu hihna. Hihnas-
sa on pieni ja joskus lumisena
pakkasessa huonosti toimiva pi-
kavapautin. Patentoitu askellus-
lukko,jolla voi joko lukita kannan
kenkään tai siitä saa korotuspa-
lan kannan alle ylämäkeen nous-
taessa. Lukko sulkeutuu ja avau-
tuu painamalla mekanismia
esim. sauvan kärjellä. Mekanis-
min vuoksi näillä kengillä voi kul-
kea myös taaksepäin.Myös näis-
sä on toimivat äänenvaimen-
nuspalat.

Kiitämme:
+ helppokäyttöistä sidettä
+ näppärää askellukkoa
Moitimme:
– heikkoa kantavuutta
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Kysy lähintä 
myyjää

Faber: Vandernet Oy 
020 741 8330,
www.vandernet.com

GV: Bonge Oy (09) 701 4075
Inook: Nordic Sports Finland Oy

(05) 884 8400,
www.noridcsports.fi

Nato: Salainen Agentti 
(09) 694 1744

Savotta lumikengät: Finn-
Savotta Oy (014) 417 1400,
www.finn-savotta.fi

Salomon Access: Salomon Sport
Finland Oy (09) 870 0750,
www.salomonsports.com/fi

Snowfox: Nordic Sports Finland
Oy (05) 884 8400,
www.noridcsports.fi

Tubbs: Exel Oyj (015) 346 11,
www.exelsports.net

Onko lumikenkäily suomea?

Salomon X-Adventure Access Savotta lumikenkä

– kärki kerää lunta sisäänsä

Erän suositus: Inook OX 1 on tes-
tin pienimpiä lumikenkiä, joten
kantavuuskin on uppolumessa
heikohko. Soveltuu parhaiten
eteläisen Suomen vähälumisiin
maastoihin ja koville tai jäisille
tunturirinteille. Side on helppo-
käyttöinen ja käy kaikenlaisiin
kenkiin.

� �

Salomon 
X-Adventure

Access
Hinta: 149 €
Paino: n. 1 020 g
Koko: 59 x 21 cm (23")
Rakenne: Muovinen, lumikenkä,

testin pienin, hyvin toimivat jää-
raudat.

Side: Metalliputkella runkoon ni-
velletty. Testin ainoa kenkä, jon-
ka siteen kiinnitysmekanismi
mahdollistaa kengän lievän kal-
listumisen. Se helpottaa hieman
kulkua maastossa, jossa on sivu-
kaltevuutta.Kuppi jalkineen kär-
keä varten.Päkiä kiristetään näp-
pärällä pikalukituslaitteella. Va-
pauttimen suuri vipu on helppo
avata lumisenakin. Kantaosan
paikkaa voi säätää jalkineen koon
mukaan puolen sentin porras-
tuksella. Säätö on helpointa teh-
dä lämpimässä paikassa. Ulkona
mekanismi reistailee helposti.
Kannan takaa kulkee jalkapöy-
dän päälle kahvasta helposti ki-
ristettävä hihna. Hihnassa on sa-
manlainen vapautin kuin kärki-
osassakin. Kantaa ei voi lukita
kenkään. Kengän side ja runko
hakkaavat toisiinsa ja kovalla
alustalla kävellessä kuuluu selvä
kapse.Paksu hanki vaimentaa ää-
nen.

Kiitämme:
+ vaivattomasti toimivaa sidettä
+ kallistusmekanismia
Moitimme:
– heikkoa kantavuutta
– äänekkyyttä kovalla alustalla.

Erän suositus: Salomon X-Adven-
ture Access on testin pienin lu-
mikenkä ja sen kantavuus on up-
polumessa heikohko. Soveltuu

parhaiten keväthangille ja ohuen
lumen alueille eteläisessä Suo-
messa tai tunturipaljakoilla. Side
on helppokäyttöinen ja toimii
kaikenlaisten jalkineiden kanssa.
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Savotta 
lumikenkä

Hinta: 160 €
Paino: 1 190 g
Koko: 114 x 24,5 cm (45")
Rakenne:DUR-alumiinirunko,kan-

tava verkko punottu muovikan-
gassekoitteesta, liukuesteinä
vaatimattomat nastat.

Side: Side ei ole kiinnitetty kun-
nollisesti runkoon, joten jalka
pääsee kääntymään suhteessa
kenkään. Side toimii vain pak-
sussa hangessa,kun kulkee ”hiih-
tämällä” eli vetää jalkaansa han-
gen pintaa pitkin.Silloin kitka pi-
tää lumikengän jalkojen suun-
nassa. Toisella tavalla kävellessä
tai jokaisessa käännöksessä on
koko ajan tarkkailtava, kuinka
päin kehikko oikein on maassa.
Muuten kenkiin kompastuu hel-
posti.Lisäksi siteen materiaali on
pakkasessa ongelmallinen. Se
jäykistyy,eikä sidettä saa riittävän
kireälle.

Kiitämme:
+ kantavuutta
Moitimme:
– kehnoa sidettä

Erän suositus: Savotta on erin-
omaisesti kantava lumikenkä,
mutta se toimii hyvin ainoastaan
pehmeässä lumessa ja lähes ta-

saisessa maastossa. Siteen puut-
teiden korjaaminen parantaisi
asiaa huomattavasti.Liukuesteet
ovat heikot ja auttavat vain sel-
keällä jäätiköllä.

�

� Alan harrastajien keskuudessa
on käyty keskustelua siitä,onko suo-
men kielen kannalta oikein käyttää
termiä lumikenkäily vai pitäisikö sa-
noa lumikenkäkävely.

Kysyin asiaa Kotimaisten kielten
tutkimuskeskuksen kielineuvon-
nasta. Sieltä vastattiin, että lumi-

kenkäily on aivan oikea ja kirja-
kieleen vakiintunut termi.Alan har-
rastaja on vastaavasti lumikenkäili-
jä.

Termit ovat esiintyneet vuodesta
2004 alkaen myös virallisissa sana-
kirjoissa.


