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Teksti ja kuvat P e k k a  M o m m o 

SELVÄSTI  
PAREMPI 

Swedtem uudisti suositun Ridge-metsästyspuvun.  
Taskut saivat uudet muodot ja takin mallista tuli laakista moderni.  
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SWEDTEAM RIDGE M PRO -PUKU 

Kalvo: Covertex 
Neljä eri värivaihtoehtoa 
hw-company.fi 

S uomalaisen metsästäjän 
perusasu on kalvopuku. Siis 
asuste, joka pitää vettä ja 
hengittää. Suurin osa meis-
tä taapertaa koko kauden se 

päällä oli lämmin tai kylmä, satoi tai 
paistoi.  

Kalvopuku onkin mainio kun 
sataa, kelit ovat viileät ja hikijahtia ei 
harrasteta. Swedteam Ridge on merkin 
myydyin kalvopuku. Voi olla, että se 
on jopa Suomen myydyin. 
Eikä ihme, siinä hinta ja laatu 
kohtaavat harvinaisen hyvin.  

Tälle syksylle Ridge uudis-
tui, jopa paljon. Mallistoon 
tuli uusi väri, kokonaan 
vihreä maastokuosin rinnal-
le. Tätä on odotettu, koska 
pikselipuku ei kaikki innosta. 
Yksivärisyys lisää puvun käyttömah-
dollisuutta huomattavasti arjessa. 

Ehkä tuntuvin parannus, näin roh-
kenen sanoa, on takin mallin muuttu-
minen. Hihojen löysyys on poissa ja 
takki on saanut istuvamman muo-
don. Vanhaa Ridgeä kaupattiin niin 
sanotusti pohjoismaiseen vartaloon 
sopivaksi. Selkosuomeksi sen voisi 
sanoa Gösta Sundqvistin sanoin: 
sopivasti lihava.  

Se tarkoitti, että takin eturessuun 
jäi monille löysää. Nyt se on poissa. 

Loistava parannus. Sama koskee myös 
hihoja. Nekin ovat vanhaa mallia 
istuvammat. Näillä molemmilla on 
vaikutusta ampumiseen. Nyt aseen 
perä eri tartu vahingossakaan löysään 
kankaaseen.  

Pieni, mutta merkittävä uudistus on 
rintataskujen muuttaminen vaakasta 
pystyyn. Nyt kännykän voi sujauttaa 
taskuun helpommin, ja sitähän jahti 
nykyään on. Kännykän sujauttelua. 

Mutta uudessa pystytaskussa on yksi 
miinus. Se ei ole tarpeeksi syvä. Se on 
ongelma, jos puhelin on iso.  

Takin huppu on myös saanut 
kaivattua syvyyttä ja ryhtiä. Pientä vii-
lausta kaipaisin sen sijaan kaulukseen. 
Se on edelleen turhan ahdas, kun alla 
on villapaita tai fleece, jossa on korkea 
kaulus. Tätä olen perään kuuluttanut 
ennenkin.  

Kangas on erittäin hiljainen. Sekä 
takissa, että housuissa on vuori verk-
kokankaasta. Sitä pohdin, mitä jos 

sitä ei olisi? Vuori nimittäin estää aina 
kalvoon hengittävyyttä. No, tämä pitää 
tiedostaa ja pukea vaatetta alla sopivan 
vähän, jos meinaa pumpata tunturin 
rinnettä ylös. Sama koskee kaikki kal-
vopukuja merkkiin katsomatta.    

Myös housut ovat saaneet uutta 
muotoa. Muotoon leikatut polvet ja 
joustava vyötärö tekee sen, että housu 
istuu hyvin. Kiva yksityiskohta on se, 
että henkseleille on napit valmiina. 

Housuissa on myös tuuletu-
saukot verkolla. Kuten myös 
takissa, joka on ehdotonta 
kalvovaatteelle.  

Koska myös hinta on 
ominaisuus, siitä hyvä puhua. 
Laadukkaiden kalvopukujen 
hinnat ovat kivunneet kuin 
huomaamatta kohti tuhatta 

euroa. Se on hurja määrä rahaa suu-
rimmalle osalle meistä. Uuden Ridgen 
hinta asettunee alle 500 euron. Se on 
vallan käypä hinta tämä tason puvus-
ta. 

PARHAAT PALAT

1 T A S K U T 
– 
Rintataskut on 
muutettu  
pystysuuntaisiksi.  2 L E I K K A U S 

– 
Takin malli on  
istuvampi ja hihat 
kapeammat. 3 H O U S U J E N  M A L L I 

– 
Housut ommeltu  
muotoon ja niiden  
vyötärö joustaa.  

Yksivärisyys lisää puvun 
käyttömahdollisuutta 

huomattavasti arjessa. 


