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M arkkinoilla on
tarjolla vuosi
vuodelta enem-
män erilaisia lu-

mi- ja talviturvallisuusvarustei-
ta. Katsastimme valikoimia ja
valitsimme koekäyttöön joita-
kin hyödyllisinä tai muuten
mielenkiintoisina pitämiämme
erikoistuotteita.

Alkuun on kuitenkin todetta-
va, että parhaistakaan varus-
teista ei ole mitään apua, ellei
niiden toimintaa ja käyttöä sekä
ympäristössä vallitsevia olo-
suhteita kunnolla hallita.

Harjoittelun kautta hankittu
kokemus on korvaamatonta.
Keskeinen osa pärjäämistä on
korvien välissä, sillä vaativassa
ympäristössä kurinalainen ja
nöyrä mieli on paikallaan. Uh-
makas asenne ja muu riskikäyt-
täytyminen yleensä kostautuu –
ennemmin tai myöhemmin.

Perusasiat kunniaan
Asianmukaisen vaatetuksen ja
muun varustuksen lisäksi on

Jäätiköillä, vuoristoissa, tuntureilla, meren
jäällä ja muualla ankarissa tai lumisissa 
talviolosuhteissa pahimpaan varautuminen
on ensiarvoisen tärkeää. Tietojen, taitojen 
ja kokemuksen lisäksi asianmukaiset varus-
teet ovat välttämättömiä miellyttävän 
ja turvallisen kokemuksen varmistamiseksi.

T E K S T I J A K U V A T S A U L I H E R V A

Riskeihin pitää varautua

Toimintakyky 
pidetään yllä 
riittävällä 
levolla ja ravin-
nolla. Leiri onkin 
syytä pystyttää 
hyvissä ajoin.

Retkikiikari 
on oivallinen 
apuväline 
ympäristön 
tarkkailemisessa.

Tuulimittari on tärkeä 
päätöksenteon apuvälineenä.

olemassa joukko perusasioita,
joista on huolehdittava. Aina.

Riittävä levon- ja ravinnon-
saanti sekä runsas nesteytys on
kaiken lähtökohta. Kovassa ra-
situksessa lämmönsäätely- ja
nestetasapaino voivat salakava-
lan huomaamattomasti järkkyä,
mikä puolestaan voi heikentää

toimintakykyä. Jatkuva toimin-
takyvyn tarkkailu ja ylläpito on
siten elintärkeää.

Leiriytyminen on aloitettava
ajoissa ja tankkaustaukoja pi-
dettävä säännöllisesti. Tauoilla
on pysyteltävä lämpimänä ja
hakeuduttava mahdollisim-
man suojaisaan maastonkoh-
taan. Jo pienikin painanne,
kumpare tai muu epäjatkuvuus
parantaa suojaa. Erinomaisen
turvan antaa tuulisuojasäkki.

Nestettä on maltettava sulat-
taa aina tarvittaessa. Tehokas ja
varmatoimintainen retkikeitin
sekä muhkea untuvataukotakki
ovat talvella varusteluettelon
kärkipäässä.

Pitkillä vaelluksilla on pidet-
tävä varusteet kuivina. Palele-
minen vaikeuttaa kunnollista
levonsaantia ja palautumista,
mikä puolestaan voi vaaralli-
sesti heikentää toimintakykyä.
Tärkeintä on välttää ylipukeu-
tumista rasituksen aikana ja
lämmönhukkaa tauoilla.

Sään salliessa makuupussi
tuuletetaan välittömästi nous-
taessa. Kosteus haihtuu parhai-
ten, kun lämpötilaero makuu-
pussin ja ulkoilman välillä on
mahdollisimman suuri. Suk-
kien kuivaaminen onnistuu
parhaiten sujauttamalla kuu-
malla vedellä täytetty alumiini-
nen juomapullo sukan sisään.
Teltan lämpötilaa voi nostaa
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� Ulkoilmalajituotteiden valmistajilla on valikoimissaan eri-
laisia turvallisuusvälineitä, mutta koko alaa kattavaa tuote-
perhettä on vaikea saada yhdeltä tuotemerkiltä.

Reissureppuun pakataan talvi- ja lumiturvallisuusvälineitä
seuraavasti: taukotakki (aina välttämätön), henkilökohtai-
seksi turvavarustukseksi vyörylähetin/vastaanotin, sondi, la-
pio ja pelastuspeitto, ilmanpaine-, korkeus- ja tuulimittarit,
retkikiikarit, bivakki, otsalamppu/led-valaisin, myrskykeitin,
monitoimityökalu tms. �

Lumi- ja talviturvallisuusvarusteita: taukotakki, 
lumilapio, lumisondi, Gore-tex bivakki, pelastuspeitto,
kaasukeitin, otsalamppu, ulkoilutietokone, monitoimi-
työkalu, tuulimittari, kiikarit ja lumivyörylähetin.

Mitä varusteita 
turvareppuun

Riittävä juominen on tärkeimpiä perus-
asioita kaikessa liikkumisessa. Pissan 
pysyessä kirkkaana on juonut tarpeeksi.

lämpökynttilöillä tai retkikeitti-
mellä, mutta silloin on syytä
noudattaa aivan erityistä huo-
lellisuutta.

Ennakoivaa toimintaa
Maastoa, ympäristöä, säätilaa ja
niiden muutoksia on havain-

noitava kaiken aikaa. Suunnis-
taminen kaikissa sääoloissa, pil-
visen yön pimeydessä tai umpi-
sumussa on hallittava perus-
teellisesti.

Pimeydessä täytyy nähdä
eteensä ja pystyä lukemaan
karttaa, jolloin kevyt otsalamp-
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Kartasta on pidettävä huolta
vaikka suunnistamisessa 
selkeällä säällä avoimessa
maastossa sitä ei juuri 
tarvittaisikaan.

pu on tarpeellinen. Rikkonai-
sessa maastossa on toisinaan
hyötyä myös kauas näkemises-
tä, jolloin tehokkaiden halo-
geenivalojen suunnatut valo-
keilat nousevat esille.

Kunnollisista kiikareista on
hyötyä tutkittaessa kaukana ole-
via rinteitä, mutta myös paljon
iloa muussa luonnon tarkkailus-
sa. Reitinvalintaan kuuluu edes-
sä olevan maaston ennakointi,
kuten minkä suuntaisille rinteil-
le ja millaisiin maastonkohtiin
lunta on kasaantunut. Karttaa ei
missään tilanteessa saa hukata,
eikä sen saa antaa tuhoutua kas-
tumalla tai palamalla. Kartta
päällystetään jo kotona kontak-
timuovilla.

Kunnollisen kompassin lisäk-
si ilmanpaine- ja korkeusmitta-
rista voi olla huomattavasti
hyötyä suunnistettaessa hanka-
lissa olosuhteissa. Paikannus-
laitteen vuoro tulee, kun täs-
mällisestä sijainnista halutaan
varmistua. Sykemittarin avulla
kokenut liikkuja pystyy var-
mistamaan pitkäkestoisen suo-
rituksen kannalta juuri oikean
etenemisvauhdin. Tuulimitta-
ria on syytä käyttää liikuttaessa
avoimessa maastossa.

Varsinkin jäätiköillä, jääla-
keuksilla ja avoimilla tuntureil-
la korkealaatuiset aurinkolasit
ovat erittäin tärkeät.

Navakalla tuulella iholle koh-
distuva kylmävaikutus voi ai-
heuttaa paikallisia tai jopa va-
kavia paleltumia. 12 asteen pak-
kasella 11 sekuntimetrin tuulen
kylmävaikutus paljaalla iholla
on kolminkertainen, eli se vas-
taa 36 asteen pakkasta tyynellä
säällä.

Nyrkkisääntönä voi pitää, et-
tä liikkeellä ei ole syytä olla lain-
kaan yli 70 km/h (19 m/s) tuu-
lella. Rajuimmat mannerjääti-
köiden kielekevirtojen alueille
kanavoituvat myrskyt voivat
mm. Grönlannissa yltää jopa
300 km/h (80 m/s) nopeuksiin.
Tällaisessa kelissä selviytymi-
nen on mahdollista ainoastaan
erittäin hyvin suojautuneena.

Tekniikka on 
haavoittuvaa
Monien uudenaikaisten teknis-
ten apuvälineiden huonoin
puoli on niiden sähkön saanti.
Yksikään lamppu ei valaise il-
man paristoja ja pimeinä pysy-
vät myös ilmanpaine- ja kor-
keusmittari, paikannin, puhe-
lin ja lumivyörylähetin.

Tuoreet paristot on asennetta-
va ennen retkeä ja mukaan on
otettava riittävä määrä lisäpa-
ristoja. Se on osa nykyaikaista
ulkoilmaelämää.

Kylmässä virtalähteiden teho
laskee, joten ne on pyrittävä pi-
tämään lähellä kehoa. Lämpi-
män ja kylmän jatkuvasta vaih-
tuvuudesta voi kuitenkin seu-
rata kosteusongelmia ja pahim-
massa tapauksessa laitteet hil-
jentyvät lopullisesti.

Saman tapainen kylmäongel-
ma ilmenee kaasukeittimillä.
Lämpimässä tehokkaat ja help-
pokäyttöiset laitteet hyytyvät
kylmässä, kun kylmä kaasu ei
kerta kaikkiaan halua valua
pullosta ulos.

Hyviä vinkkejä ongelmaan
ovat eristävän alustan käyttä-
minen pullon alla, kaasupullon
esilämmitys sekä kuuman tai
kylmänkin veden lorauttami-
nen astiaan, johon kaasupullon
istuttaa. Viileäkin vesi voi olla
kymmeniä asteita lämpimäm-
pää kuin jäinen lumi ja kylmä
ilma. �

T avallisesti lumisondi pidetään pak-
kauspussissaan repun sisällä. Hyväs-
sä lumiturvallisuusrepussa sille on
ikioma taskunsa, josta sen saa no-

peasti esille ja käyttökuntoon ilman, että koko
repun sisältö leviää hangelle.

Tosi tilanteessa tartutaan sondin varren ylim-
mästä osasta ja paiskataan loput putket ke-
vyesti irti vartalosta. Toisella kädellä vedetään
vaijerista tai muusta kiristysmekanismista ja sa-
malla putkea kevyesti ravistelemalla kiriste-
tään sondiputket paikoilleen. Kiristys täytyy
lukita erillisellä mekanismilla, jottei se hajoa
luotauksen alkaessa.

Periaatteena on, että yläkäsi työntää varresta
alaspäin ja alakäsi ohjaa sondia lumeen kohti-
suorassa. Käsien reilulla välimatkalla estetään
sondin taipuminen ja pahimmassa tapauksessa
rikkoutuminen. Varsinkin kärjen ollessa lähellä
lumen pintaa tai vasta uppoamassa siihen, pitää
taipumisen suhteen olla erityisen varuillaan.

Sondien rakenne
Lumisondi koostuu kuudesta tai seitsemästä
keskenään yleensä samanpituisesta noin 35–45
cm mittaisesta alumiiniputkesta, jotka holkki-
maisesti kiinnittyvät toisiinsa samalla tavalla
kuin telttakaaret.

Putki voi olla myös hiilikuitua kuten mm.
Stubai-sondissa ja osien pituus on vain hieman
yli 20 cm, esim. BCA:n minisondissa. Nämä
ovat kuitenkin poikkeustapauksia.

Yleensä mitä paksumpi putki, sitä pitempiä
voivat yksittäiset jaksot olla ilman, että taipu-
misriski on kohtuuton. Kovin paljon yli 50 cm
pätkiin pilkottu sondi ei kuitenkaan kuljetuk-
sen kannalta ole enää tarkoituksenmukainen.

Putkien sisällä kulkee vaijeri tai naru, jolla
osat kiristetään ja lukitaan paikoilleen. Vaijeri
on ankkuroitu ensimmäisen putken sisään tai
kärkikartioon ja toisessa päässä on erillinen ki-
ristysmekanismi, jolla putket säädetään tiukas-
ti yhteen.

Säätöä ei kuitenkaan pidä mennä tekemään
liian kireälle, sillä se aiheuttaa putken taipu-
mista. Taipuminen lisää puolestaan katkeami-
sen riskiä, mutta ennen kaikkea kitkaa lumessa
ja hidastaa luotausta.

Lumivyörypelastuksen kannalta sondeilla
on aivan keskeinen merkitys. Niiden käyttö
on ainoa mahdollisuus varmistaa lumeen
hautautuneiden hiihtäjien täsmällinen 
sijainti ja pitää heidät elävien kirjoissa.

voi pelastaa

T E K S T I J A K U V A T S A U L I H E R V A
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Kiristysmekanismina on tavallisimmin
vaijerin päässä oleva kierretanko, johon
mutteriprikka pyöritetään halutulle kirey-
delle tai yksinkertainen kiristysnarun sol-
mu, joka loksautetaan putken yläpäässä
olevan muoviholkin loveen.

Jäykkää Stubai-hiilikuitusondia ei kiris-
tetä lainkaan, vaan se kasataan ruuvaa-
malla kappaleiden päissä olevat kierrelii-
tokset yhteen. Black Diamondin sondissa

viimeisen putken sisässä on kiinteästi asen-
netut pikatoimiset holkkinappulat, joilla
vaijeri kiristyy automaattisesti.

Sauvasondit
Oman ryhmänsä lumitutkaimia muodos-
tavat teleskooppisauvat, joista sommat
poistamalla saa kasattua sondin. Tieten-
kään ne eivät ole ominaisuuksiltaan ver-
rattavissa varsinaisiin lumivyörysondei-

Leki Extreme Lawisond sauvasondin
varsissa on merkinnät, joiden avulla
voi kohtuullisesti määritellä 
rinnejyrkkyyksiä.

Lumisondi koostuu kuudesta tai seitsemästä, keskenään yleensä samanpituisesta
noin 35–45 cm mittaisesta alumiiniputkesta, jotka kiinnittyvät holkkimaisesti 
toisiinsa samalla tavalla kuin telttakaaret. Backcountry Access Chugach -lapion
varressa on piilossa lyhyt lumisondi.

hin, mutta hätätilanteessa sauvat voivat ol-
la korvaamaton apuväline.

Ensin molemmista sauvoista poistetaan
kädensijat, seuraavaksi sauvat ruuvataan
kahvojen sisältä paljastuvista pulttiliitoksis-
ta yhteen ja säädetään maksimipituuteen.
Sen jälkeen toisesta päästä poistetaan som-
pa ja mikäli mahdollista, koko kärkipiikki.

Yleensä sauvasondien kokonaispituus
lähentelee samaa luokkaa kuin varsinais-
ten lumisondienkin, mutta kokeilemistam-

Leki Extreme Lawisond sauvasondi 
kasataan irrottamalla kädensijat ja
kiertämällä varret yhteen. Luotausta
varten vain toisen sauvan kärjen ja
somman irrottaminen on tarpeellista.
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me Black Diamond -sauvoista
lumisondi rakennetaan ainoas-
taan putkien alakappaleista.

Sondisauvat kannattaa aika
ajoin huoltaa, kuten teleskoop-
pisauvat yleensäkin. Irrotta-
malla teleskooppiosat toisis-
taan ja kuivaamalla sekä puh-
distamalla säätömekanismit ja
putkien sisäpuolet liasta ja ha-
pettumispölystä, voidaan käyt-
töikää pidentää jopa vuosilla.

Myönteisenä lisäominaisuu-
tena, mm. toisissa kokeilemis-
tamme Leki-sauvoista, on rin-
nejyrkkyyden suuntaa-anta-
vaan arvioimiseen soveltuvat
merkinnät varsissa. Täsmälli-
sempiä tuloksia saa kuitenkin
taskukokoisella kaltevuusmit-
tarilla eli inklinometrillä.

Lumivyöryetsintä
Etsintätoimet on aloitettava vä-
littömästi ja viipymättä. Ensim-
mäisenä vaiheena on uhrien
paikallistaminen lumivyörylä-
hettimillä, hautautumissyvyy-
den ja täsmällisen sijainnin
määrittäminen sondeilla ja uh-
rien kaivaminen lumesta sekä
tarpeen tullen elämän ylläpi-
don turvaamiseksi välttämätön
hätäensiapu.

Aina ei kuitenkaan ole täyttä
varmuutta mahdollisesti hau-

tautuneiden uhrien lukumää-
rästä tai oliko kaikilla lähe-
tysasentoon kytketyt lumivyö-
rylähettimet. Mikäli tästä on vä-
hääkään epävarmuutta ryhdy-
tään järjestelmälliseen sondiet-
sintään.

Epäilyttävät kohoumat lu-
messa, kantojen tai kivien kat-
veet ja mahdollisten uhreille
kuuluvien esineiden lähialueet
tarkistetaan aina ensimmäisek-
si, mikäli käytössä on vain
muutamia sondeja.

Ryhmäluotaus käynnistyy
vyörykasauman alarajalta heti,
kun paikalla on riittävästi hen-
kilöitä ja sondeja. Erittäin kes-
keistä on, että toiminta on jär-
jestelmällistä ja selkeästi nimet-
ty henkilö johtaa sitä.

Vyöryalueen karkeaa läpi-
käymistä varten pelastushenki-
löt ryhmittyvät riviin kyynär-
päät sivuille kohotettuna noin
70–80 cm välein. Sondit työnne-
tään lumeen aina molempien
jalkaterien sivuilta sekä keskel-
tä, jonka jälkeen astutaan askel
eteenpäin.

Jokainen sondin käyttäjä ete-
nee samassa tahdissa ja kertaal-
leen läpikäyty alue merkitään.
Samoin kaikki epävarmat son-
dihavainnot merkitään ja ne tar-
kistetaan kaivamalla. Kun vyö-
ryalue on käyty läpi kertaal-
leen, luodataan koko alue uu-
destaan, nyt olkapäätuntumal-
ta, koska sillä tavalla saadaan ti-
heämpi luotaushila kuin kyy-
närpäätuntumalta. Vasta tämä

G3-lumivyörysondi on erin-
omainen apuväline myös lumi-
luolan paikkaa haeskeltaessa.

Black Diamond -lumisondi
hetkeä ennen lumeen iskeyty-
mistään. Taustalla saman
tuotemerkin Tele Lynx 
-lumivyörylapio.

varmistaa lopullisen etsintätu-
loksen.

Täysin tai lähes varman etsin-
tätuloksen saamiseen kuluu
pelkästään muutaman kymme-
nen aarin kokoisella alueella
monta tuntia, vaikka käytettä-
vissä olisi useita luotaajia. Il-
man lähetintä hautautuneen
uhrin mahdollisuudet tulla
ajoissa löydetyksi ovat äärim-
mäisen heikot.

Kirjavaa hinnoittelua
Lumisondien hintoja kannattaa
vertailla tarkkaan, sillä niissä
voi olla yllättävänkin suuria
eroja jopa saman tuotteen koh-
dalla.

Hintahaitari heiluu 50–100
euron välimaastossa, BD:n sau-
vasondin kohdalla jopa vähän
sen yläpuolellakin. Sauvason-
dien hinnat ovat muutenkin hy-
vin samalla tasolla kuin varsi-
naisten lumivyörysondien.

Muistisääntönä voi pitää mie-
lessä, että tuhat vanhaa mark-
kaa heilahtaa kevyesti, kun läh-
tee hankkimaan asianmukaista
vyörylapiota ja sondia. Lumi-
vyörylähettimien hinnat keik-
kuvat kahden tuhannen vanhan
markan pinnassa, joten henki-
kullan säilymiseksi on uskallet-
tava panna jotakin likoonkin.

Olet onnekas, jos et tule kos-
kaan niitä tositilanteessa tarvit-
semaan. �

Valmistajien ja maahantuojien
yhteystiedot sivulla 34.

Lapissa kinostuu paikoin niin paljon lunta, että tavallista 
lyhyempi 240 cm Kohlan lumisondi hädin tuskin edes 
tavoittaa kiinteää maata.

Testattujen 
sondien eri mallit
vasemmalta 
oikealle: Kohla,
Mammut, Stubai,
Kong, BD, G3 
ja Nic-Impex.
Huomatkaa erilai-
set kärkikartiot.
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G3 Avalanche Probe
Hinta: 80 €
Paino: 320 cm
Pituus: 320 g

� Arvio: 7-osainen Easton 7075
E9 alumiiniputki, jossa on ano-
disoitu pinnoite. Ruostumaton
teräsvaijeri päällystetty punai-
sella muovikuorella. Kartiokärki
levennetty melko reippaasti put-
kea suuremmaksi, millä turva-
taan vaivaton lumenläpäisy.
Varma ja helppokäyttöinen, iso-
kokoisella näkyvän viininpunai-
sella ympyrämutterilla toimiva
kiristysmekanismi. Vaijerin yli-
kiristäminen aiheuttaa käyttöä

Lumitutkaimet
hankaloittavaa taipumista. Put-
kessa kulta-hopea jaksottelu.
Nyörillä suljettavassa punaises-
sa säilytyspussissa on kaksi ul-
kopuolista kiinnityslenkkiä.

Kiitämme:
+ tukevuutta
+ luotettavaa kiristys-

mekanismia
+ leikkaavuutta lumessa
Moitimme:
– syvyysmerkintöjen 

puuttumista

� Erän suositus: G3 Avalanche
Probe sopii usein toistuvaan ja
vaativaan lumitutkauskäyttöön

paljon  vuoristoympäristöissä
liikkuville ja usein sondia tar-
vitseville henkilöille.

� � � � 1/2

TESTIVOITTAJA

Black Diamond
Hinta: 90 €
Pituus: 300 cm
Paino: 305 g

� Arvio: 8-osainen purppuran-
punainen alumiiniputki. Vii-
meisessä osassa automaattinen
pikanappilukitus, jonka ansios-
ta putkea ei voi yli- tai alikiris-
tää. Vaijerissa musta ja kestävä
muovipinnoite. Putkessa sy-
vyysmerkinnät viiden sentin
välein. Pitkä ja suhteellisen iso

kärkikartio. Nyörillä suljettava
punainen säilytyspussi.

Kiitämme:
+ syvyysmerkintöjä
+ päällystettyä vaijeria
Moitimme:
– yksivärisyyttä
– kovaa hintaa

� Erän suositus: Black Dia-
mond sondi sopii aktiiviselle ul-
koilmaharrastajalle ja vaativaan
lumivyöryetsintään.

� � � �

Stubai Superlight 
Carbon 250

Hinta: 67 €
Pituus: 250 cm
Paino: 145 g

� Arvio: 5-osainen musta hiili-
kuitusondi. Varressa kierrettä-
vät kiinnitysmekanismit. Ku-
miset o-rengasprikat liitoskoh-
tien tiivisteinä. Painavaa kiris-
tysvaijeria ei tarvita lainkaan.
Putki on erittäin kevyt, mutta
silti tukevan ja jäntevän tuntui-
nen. Jäykkyys riittäisi mainios-
ti vielä pariin jatko-osaankin.
Kärkikartio pieni ja vaatimaton.
Hieman hidas kasata. Tarralla
suljettava musta säilytyspussi.

Kiitämme:
+ keveyttä
+ jäntevyyttä
Moitimme:
– hidasta kasaamista
– liian pienikokoista 

kärkikartiota

� Erän suositus: Stubai Super-
light Carbon 250 valitaan, kun
jokaisella grammalla on merki-
tystä, laadusta kuitenkaan tin-
kimättä.

� � � 1/2

H Y V Ä  O S T O S

Kong Bonati
Hinta: 55,50 €
Pituus: 280 cm
Paino: 280 g

� Arvio: 7-osainen purppuran-
punainen alumiiniputki, kaksi
ylintä jaksoa mustia. Päällystä-
mätön vaijeri, säätö hoidetaan
vaijeriin kiinnittyvällä pyöreäl-



Lumi tu tka imet��

24 ERÄ Vaeltaja 4/2004

lä metallitankolenkillä ja pie-
nellä ympyrämutterilla toimi-
valla mekanismilla. Kartiokär-
keä levennetty putkea suurem-
maksi, jolloin leikkaavuus lu-
messa paranee. Päätyvetoket-
julla suljettava keltainen kulje-
tuspussi.

Kiitämme:
+ leikkaavuutta lumessa
Moitimme:
– päällystämätöntä vaijeria

� Erän suositus: Kong Bonati
on asiallinen perussondi.

� � � 1/2

H Y V Ä  O S T O S

Mammut
Hinta: 90 €
Pituus: 240 cm
Paino: 190 g
Arvio: 6-osainen puna-musta

jaksotettu kevytmetallisondi.
Pisaran muotoinen, selvästi
putkea leveämmäksi muotoiltu
pitkä kärkiosa. Narukiristeinen
solmulukitus putken päässä
olevan muoviholkin loveen.
Tyylikäs narukiristeinen musta
säilytyspussi.

Kiitämme:
+ ei liian pitkä suhteessa 

ohuen putken tukevuuteen
Moitimme:
– kallis
– hentorakenteinen

� Erän suositus: Mammut on
kevyt ja lyhyt perussondi pa-
himman varalle.
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Nic-Impex Probe
Hinta: 62 €
Pituus: 280 cm
Paino: 220g

� Arvio: 7-osainen Dur-alu-
miininen putki, joka kiristyy
joustavalla nailonnarulla. Sol-
mulukitus putken päässä ole-
van muoviholkin loveen. Kel-
ta-oranssi jaksottelu, jokaisen
jakson alapäässä syvyysmer-
kintä. Kärkiosa aika pitkä ja pi-
saran muotoinen. Tummansi-
ninen nyörikiristeinen säily-
tyspussi.

Kiitämme:
+ syvyyslukemia
Moitimme:
– hentorakenteisuutta 

pituuteen nähden

� Erän suositus: Nic-Impex
Probe on edullinen ja kevyt pe-
russondi satunnaiseen lumitut-
kailuun.
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Kohla
Hinta: 80 €
Pituus: 240 cm
Paino: 355 g

� Arvio: Päällystämätön vaije-
ri samoin kuin alumiiniputken
suojaamattomat liitoskohdat
hapettuvat helposti. Putkessa
puna-keltainen jaksottelu ja
pienikokoinen kärkikartio. Ki-
ristysmekanismi toimii vaijeriin
kiinnittyvällä kulmikkaalla me-
tallitankolenkillä ja pienellä

ympyrämutterilla. Punainen
päätyvetoketjulla suljettava säi-
lytyspussi.

Kiitämme:
+ pienikokoista kärkeä
Moitimme:
– päällystämätöntä vaijeria
– painavuutta

� Erän suositus: Kohla on lyhyt
perussondi.
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BCA Companion Probe
Hinta: 55 €
Pituus: 180 cm
Paino: 149 g

� Arvio: 8-osainen Easton 7075
alumiinista valmistettu ohut mi-
nisondi. Läpäisee hyvin lunta,
mutta taipumisriski erittäin
suuri. Pienikokoinen kartiokär-
ki ja kulta-musta jaksottelu. Iso-
kokoinen, ovaalin lapioputken
muotoinen muovinen vaijerin-
kiristysmutteri, jonka ylikiristä-
minen aiheuttaa käyttöä hanka-
loittavaa taipumista. Vaijerissa
kirkas muovipinnoite, joka vai-
kutti helposti kuluvalta. Kulje-
tetaan lapion varsiputkessa.

Kiitämme:
+ säilytystä lapion varressa
Moitimme:
– hentoa rakennetta

� Erän suositus: BCA Compa-
nion Probe soveltuu paremmin
satunnaiseen lumen syvyyden
tutkiskeluun kuin varsinaiseen
lumivyöryetsintään.
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Leki Extreme Lawisond
Hinta: 85 €
Pituus: 98–150 cm

� Arvio: Kaksiosaiset vuoristo-
hiihtosauvat, yläosan halkaisija
16 mm ja alaosan 14 mm. Putki
lämpökäsiteltyä HTS 6,5 -alumii-
nia. Pitkä ja joustava karbidikär-
kipiikki. Kahvassa Turbo Disc -
kiekko remmijäykkyyden por-

Sauvasondit

sommat. Putkissa on pehmeä ja
nahkea pintakäsittely. Pyörittä-
mällä kädensijat irti sauvat voi
ruuvata yhteen lumisondiksi.
Lumen läpäisevyyttä voi paran-
taa poistamalla somman lisäksi
kärkipiikin, mikä onnistuu lukit-
semalla piikki suksen kanttien
väliin ja kiskaisemalla räväkästi.
Punanuppisen sauvan varressa
astemerkinnät ja keltanuppisen
varressa kohdistusmerkki rinne-
kaltevuuksien mittaamiseksi.
Oikean tuloksen saamiseksi on
tärkeää, että molemmat sauvat
on säädetty saman mittaisiksi.
Sauvaa voi käyttää myös kame-
ran jalustana.

Kiitämme:
+ rinnejyrkkyyden 

arvioimisen merkintöjä
+ pitkää ja joustavaa 

kärkipiikkiä
Moitimme:
– epävakautta 

kameranjalustana

� Erän suositus: Leki Extreme
Lawisond -sauvat ovat moni-
käyttöiset vuoristovaelluksia ja
-hiihtoja harrastaville omien la-
tujen kulkijoille.
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Leki Super Extreme
Hinta: 100 €
Pituus: 72–150 cm

� Arvio: 3-osaiset pituussääty-
vät retkisauvat, yläosan paksuus
18 mm, keskiosan 16 mm ja ala-
osan 14 mm. Alimmassa ohues-
sa säätökohdassa putket on tar-
koitettu asennettavaksi riittävän
pitkältä matkalta sisäkkäin rik-
koutumisriskin vähentämiseksi.
Putki lämpökäsiteltyä HTS 6,5 -
alumiinia. Pitkät ja joustavat
karbidikärjet. Kahvoissa Turbo
Disc -kiekot (kahvat muutenkin
kuten edellisessä). Remmeissä ei
ole säätösolkia ja ne ovat ka-
peampia kämmenen sisään jää-
vältä alueelta kuin kämmense-
lästä. Vaihdettavat Ø 120 mm ja
alustan mukaan kallistuvat peh-
meän lumen sommat sekä pie-
net pyöreät retkisommat. Toimi-
vat sondina kuten edellinen.

Kiitämme:
+ pitkää ja joustavaa 

kärkiosaa

Kong Bonati lumisondi ja
Camp lumivyörylapio.

taattomaan säätämiseen, jolloin
sauvaa ei välttämättä tarvitse
edes riisua kädestä. Pehmeäh-
köt, muotoillut kumikädensijat,
etusormelle oma paikkansa, ala-
reunassa otteen pitävyyttä pa-
rantavat uurteet. Tarpeeksi löy-
hästi säädettynä remmi irtoaa
hätätilanteissa kädestä. Muovi-
set, vaihdettavat lumisommat Ø
95 mm ja pienet pyöreät vaellus-
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+ kallistuvia sompia
Moitimme:
– hidasta pituuden säätöä

� Erän suositus: Leki Super
Extreme -sauvat soveltuvat
vuorikiipeilijöille, joille sauvo-
jen puristuminen repun korkui-
seksi paketiksi on turvallisen
pakkaamisen kannalta tärkeää.
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Black Diamond 
Adjustable Probe

Hinta: 105 €
Pituus: 105–150 cm

� Arvio: 2-osainen, nopeatoi-
misella, mutta paksulla pika-
lukkosäädöllä varustettu alu-
miininen teleskooppisauva, jos-
ta saa helposti lumisondin pois-
tamalla kädensijat ja putkien
yläosat sekä ruuvaamalla pel-
kästään sauvojen alapäät yh-
teen. Käytettävyyttä sondina
rajoittaa olennaisesti lyhyys
(190 cm), mutta hyvä puoli on
siinä, ettei varren paksuus jyr-
kästi vaihtele säätömekanis-
mien jäädessä sauvojen ylä-
osiin. Ei erillistä kärkikappalet-
ta, vaan kruunukärki on kiinni-
tetty suoraan sauvan päähän.
Isokokoiset Ø 100 mm lumi-
sommat. Toisen sauvan käden-
sijan remmissä ja somman ty-
vessä on valkoiset muovit, toi-
sessa mustat, jotka helpottavat
kasaamista sondikäytön jäl-
keen. Muotoillut kädensijat,
etusormelle oma painanne.
Kahvassa otteen pitävyyttä ja
kämmenen ilmastointia paran-
tavat uurteet. Tasapaksun pe-
rinteisen nailonremmin säätö
hoituu muoviholkilla.

Kiitämme:
+ värimerkintöjä sauva-

putken ja kädensijan 
yhdistämiseksi

Moitimme:
– somman kokoon nähden 

lyhyttä kärkipiikkiä
– korkeaa hintaa

� Erän suositus: Black Dia-
mond Adjustable Probe ovat
helposti säädettävät sauvat ta-
karinteillä viihtyville hiihtäjille.
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T alviretkeilijälle lumilapio
on monella tavalla hyödyl-
linen ja paikkaansa puo-
lustava työskentelyväline.

Lapiolla upotetaan asento- ja tu-
lentekopaikat umpilumeen maata
myöten tai lumiluola syvälle kurun-
penkkaan, laaditaan suojaisa ja viih-
tyisä taukopaikka, rakennetaan tel-
toille tuulimuurit, kaivetaan käm-
pän tai puuliiterin oviaukko esille ki-
noksesta tai paskapotero sen sisään.

Mutta ennen kaikkea lumiturvalli-
suuden kannalta sillä on aivan kes-
keinen merkitys. Ilman lapiota re-
pussa ei kerta kaikkiaan saa liikus-
kella vähänkään vyöryalttiiden lu-
mirinteiden alueilla.

Vyörylapion käyttö
Lumen kaivaminen käsin tai suksil-
la on aivan toivotonta nyhertämistä.
Niinpä ilman pelastajan kunnollista
kaivutyökalua ei lumivyöryn uhreil-
la ei ole paljoakaan mahdollisuuksia
tulla ajoissa ja elossa ylöskaivetuik-
si, vaikka heidät vyörylähettimien
avulla onnistuttaisiin nopeasti pai-
kantamaan.

Hyvä vyörylapio on jatkovartinen
ja ennen kaikkea niin lyhyeksi ko-
koonpantavissa, että se mahtuu pie-
nen, noin 30-litraisen hiihto- tai
opasrepun sisään. Tositilanteessa la-
pio täytyy saada ripeästi esille ja ka-
sattua nopeasti käyttökuntoon. Sik-
si on hyvä, että repussa on omat

Ilman vantteraa ja päättäväistä 
lapiota laiha sondi on vain onneton 
honkkeli. Ja ilman terävää sondia tyhmä lapio
penkoo hädissään lunta ihan mistä sattuu. 
Lumivyörylapio ja lumitutkain eli sondi 
muodostavat erottamattoman parivaljakon, 
jossa vastakohdat täydentävät toisiaan.

puree lumeen
Vyörylapio

T E K S T I J A K U V A T S A U L I H E R V A

Vertailumielessä mukaan otettu Fiskarsin retki-
lapio kilpailee tasavertaisesti lumilapioiden 
kanssa kovassa hangessa ja lumiluolan kaivami-
sessa, mutta irtolumen kaivamisessa se jää 
auttamattomasti alakynteen.


