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Kumisaappaissa Kumisaappaissa 
retkelleretkelle

Kumisaappaissa on hyvä kulkea. Vannoutuneimmankin 
vaelluskenkädiggarin 

kannattaa kokeilla uusia vaelluskäyttöön 
suunniteltuja kumisaappaita.
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K umisaappaiden tuote-
kehitys on tuottanut hy-
vää tulosta. Markkinoil-
la on  paljon uusia saap-
paita, jotka ominaisuuk-

siensa puolesta erottuvat selvästi edeltä-
jistään. Saappaat ovat tukevia, niissä on 
mukava kulkea ja niitä on miellyttävä käyt-
tää. Edistysaskeleet hikoilun vähentämisen 
suhteen ovat valitettavasti olleet kuitenkin 
kovin pieniä.

Ikuisuustaistelu kumisaappaiden ja 
vaelluskenkien välillä on tänä päivänä 
turha. Molemmista jalkinetyypeistä löytyy 
laaja kirjo erilaisia malleja ja kaikille niille 
ideaalit käyttöolosuhteet. Kun tähän vie-
lä lisätään jokaisen omat käyttötottumuk-
set, on eri jalkinetyyppien paremmuudes-
ta turha taistella. Pätevien yleisohjeiden 
antaminen on mahdotonta. Valitsee mitä 
tahansa, onnistuu tänä päivänä retkijalki-
nevalinnassa helposti. 

Kokosimme Retki-lehden testiin vael-
lus- ja retkeilykäyttöön suunnattuja ku-
misaappaita. Nyt testissä olevat kahdek-
san mallia edustavat erinomaisesti tämän 
päivän markkinoita. Mielikuva sopivan 
jäykistä ja riittävän pehmeistä kumisaap-
paista rakentuu monelle sen mukaan min-
kälaisiin saappaisiin on tottunut. Osa ha-
kee perinteisen pehmeää tossumaista jal-
kinetta ja osaa taas kaipaa vaelluskengän 
rinnalle vastaavanlaista tukevaa vedenpi-
tävää kenkää. 

Tuntuma ratkaisee
Kumisaappaita hankittaessa on sovitetta-
essa koettu ensituntuma ratkaiseva. Saap-
paita ei kiristetä mitenkään jalan ympäril-
le, joten niiden istuvuutta ei myöskään voi 
juurikaan säätää. Kumisaapas ei myös-
kään mukaudu ajan kanssa, joten saap-
paan pitää tuntua hyvältä jalassa ensihet-
kestä lähtien ja istua jalkaan hyvin.

Jalkineiden lesti ratkaisee minkälai-
seen jalkaan ne sopivat.  Osa saappaista 
on selvästi kapeampia kuin toiset ja osa 
taas normaalia leveämpiä.  Leveyserot 
ovat yllättävän suuria, joten sovittaminen 
on ainoa keino tietää, mikä saapas tuntuu 
hyvältä. Pelkästään lestin muoto saattaa 
vaikuttaa toisen käyttäjän kohdalla nu-
meron tai jopa kaksi siihen, mikä on saap-
paan oikea koko tai minkä kokoiselta saa-
pas tuntuu. Toisen kohdalla taas kaikissa 
saappaissa sama kokonumero voi tuntua 
sopivalta. Saappaiden osalta lestin muo-

to vaikuttaa oleellisesti myös siihen, miten 
jalka pysyy kävellessä paikoillaan. Sopi-
maton lesti yhdessä liikkuvan jalan kans-
sa lisää merkittävästi rakkojen ja hierty-
mien riskiä. 

Nyt testissä olleista saappaista selväs-
ti levein lesti on Muckbooteissa ja kapein 
Arxusissa. Nokian lestin sopivuutta suo-
malaiseen jalkaan kehutaan usein. Eikä 
syyttä. 

Hyvät sukat parantavat saappaan istu-
vuutta entisestään. Monien suosima villa-
sukka saappaassa on hyvä vaihtoehto. Sa-
moin ohut alussukka paksumman sukan 
alla toimii saappaissa hyvin.

Neopreenia varressa
Lestistä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä 
jalkapöydän muotoilua  mutta kumisaap-
paissa sama pitää huomioida myös saap-
paan varressa. Käyttäjien pohkeiden pak-

suudessa on yllättävän suuria eroja nor-
mipainoisilla, saati sitten ylipainoisilla. 
Kaikille ei kapeavartinen saapas, kuten 
esimerkiksi Tretorn Sarek S tai Muckboot 
Arctic, yksinkertaisesti mahdu jalkaan. 

Neopreenisaapas joustaa varresta pe-
rinteistä kumisaapasta paremmin. Tre-
torn Breathable -saappaassa ei ole ku-
mia pohkeen kohdalla ollenkaan, vaan 
neopreenikangas näkyy ulospäin tarjoten 
pohkeelle tavallista joustavamman raken-
teen. Lisäksi neopreenisaappaat ovat ku-
misaappaita lämpimämpiä. 

Täysin poikkeuksellinen raken-
ne Arxus Zip -saappaassa mahdollistaa 
käyttäjlle todella paksut pohkeet. Taka-
vetoketju avattuna saappaan varsi leve-
nee reilusti. Hyvin säädettäviä ja paksu-
pohkeiselle varresta sopivampia ovat Tre-
torn Tornevik, Viking Trophy Camo tai 
Nokian saappaat.

V I RTA AV I A  jokia ylitettäessä ei kannata 
ahnehtia liian syviä kohtia. Avonainen 

saapas hörppää yllättävän helposti.
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T E ST I N  Y H T E Y D E S S Ä S A A P PA I L L E 

tehtiin kitkamittauksia ja selvitettiin 
kengänpohjien keskinäisiä liukkauseroja. 
Mikä luistaa ja mikä pitää hyvin solise-
vassa purossa tai sammaloituneella 
pitkospuulla.
Mittaukset tehtiin kiillotetun kiven ja ku-
luneen pitkospuun päällä. Ennen jokaista 
mittausta alusta kasteltiin saippuave-
dellä. Tulosten perusteella laskettiin 
kumisaappaiden pohjien kitkakertoimet 
suhteessa alusmateriaaliin. Liikekitka-
kerroin lasketaan jakamalla saappaan 
liikuttamiseen tarvittava voima siihen 
vaikuttavalla normaalivoimalla. Saappaan 
päällä oli painoa 44 kg (431N). Tämä vastaa 
tilannetta, jossa aikuinen on astumassa 
ja siirtämässä painoa toiselle jalalle. Liu-

kastuminen tapahtuu useimmiten juuri 
tässä vaiheessa. Mittavirheiden minimoi-
miseksi mittaus toistettiin kymmenen 
kertaa jokaisen saappaan kohdalla.
Mittaukset vahvistivat samoja havaintoja, 
joita saappaista tehtiin kenttäoloissa. 
Kaiken kaikkiaan erot saappaiden liuk-
kauksissa ovat pieniä. Ainoa merkittävä 
ero suhteessa muihin pohjiin on Muck-
bootin käyttämässä Vibram Ice –poh-
jassa. Se pitää poikkeuksellisen hyvin 
niin märällä kivipinnalla kuin liukkaalla 
pitkospuullakin, jäisistä pinnoista puhu-
mattakaan. 
Muista saappaista kannattaa mainita 
Arxus. Aavistuksen muita parempi pit-
kokyky havaittiin niin mittauksissa kuin 
kenttäkokeissakin. Yllättävästi Nokian 

Liukastellen
saappaat jäivät hännille pito-ominaisuuk-
sien perusteella.
Mitauksissa tehtiin myös mielenkiintoi-
nen, joskin looginen havainto siitä, että 
täysin uuden ja vähän käytetyn saappaan 
välillä kitkamittauksen tulokset heitteli-
vät todella paljon. Suurin ero on Arxuksen 
saappaissa, jotka uusina olivat todella 
liukkaita ja vastaavasti pienen käytön 
jälkeen ja pohjan karhentumisen jälkeen 
pitoa tuntui löytyvät tässä testissä 
melkein eniten. Osa saappaista taas tuli 
yllättävästi liukkaammiksi pienen käytön 
jälkeen. Merkittävin muutos oli Muckboo-
tin Vibram-pohjassa, joka pienen käytön 
jälkeen on selvästi testin pitävin mutta 
uutena oli vielä tätäkin pitävämpi.

Mittaustaulukko

Kumisaappat kitkakerroin
liukas kivi

Arxus Canvas Zip 0,29

Muckboot Arctic Ice 0,35

Nokian Kevo Outlast High 0,24

Nokian Koli 0,22

Tretorn Sarek S 0,25

Tretorn Tornevik Breatheable 0,28

Viking Falk Neo 0,26

Viking Trophy II camo 0,26

Saappaiden painoerot ovat yllättävän 
suuria. Testin kevein saapas painaa selväs-
ti alle kilon kun taas raskain painaa lähes 
1 400 grammaa saapasta kohti. Neopreeni 
on materiaalina kumia kevyempää, joten 
neopreenisaappaat on usein mukavan ke-
veitä kuten esimerkiksi Viking Falk Neo.

Pohjissa on eroja
Kumisaappaissa suurin kehitys on tapah-
tunut pohjien osalta. Niiden ominaisuu-
det ovat muuttuneet merkittävästi vuo-
sikymmenien aikana. Enää vaellussaap-

paiden pohjatuntumaa ei voi verrata peh-
meisiin Kontioihin tai tasapohjaisiin kau-
punkisaappaisiin, vaan ominaisuuksien 
osalta ollaan vaelluskenkien kanssa sa-
malla viivalla. Moni myös arvostaa saap-
paiden osin tossumaista tuntumaa, joten 
liian jäykkiäkään ei saappaiden pohjista 
kannata rakentaa. Skandinaavissa olois-
sa vaelluskenkienkään ei pitäisi olla alppi-
kenkien kopioita.   

Pohjan kiertojäykkyys on jalan väsymi-
sen kannalta yksi tärkeimpiä pohjan omi-
naisuuksia. Kiertojäykkyyden merkitys 

korostuu kivikoissa ja kaltevilla pinnoil-
la mutta siitä on hyötyä myös epätasaisilla 
poluilla ja pehmeillä pinnoilla. Kiertojäy-
kimpiä pohjia on Viking Trophyll, Muck-
boot Artic Ice ja Arxus Canvaszip  -saap-
paissa

Myös pohjan kovuuksissa on eroja. 
Liian pehmeän pohjan läpi yksittäiset ki-
vet tuntuvat helposti ja se rasittaa jalkaa. 
Liian kova pohja taas tuntuu epämiellyttä-
vältä. Lisäksi pohjan pitää taipua kevyesti 
päkiän kohdalta. Tässä suhteessa on edel-
liseen testiin verrattuna  tapahtunut mer-

K I T K A M I T TAU S E T  tehtiin liukkaan kiillotetun kiven päällä. 
Tasaisen vetovoiman ja painon suhteesta voidaan laskea 
kitkakerroin ja siten verrata saappaiden keskinäisiä 
liukkauseroja. 

KUMISAAPPAAT



Arvostelu

Arvostelu

Kumisaappaiden arvostelussa 
suurin painoarvo annettiin saap-
paan jalalle tarjoamalle tuelle. 

Pohjan kiertojäykkyys sai suhteessa eni-
ten pisteitä ja lisäksi saappaan tarjoamas-
ta sivuttaistuesta annettiin omat pisteet. 
Saappaan pohjan liukkauden suhteen 

pisteitä jaettaessa huomioitiiin pohjan 
liukkaus erilaisissa maastoissa ja erilaisilla 
pinnoilla niin mittausten mukaan kuin 
käyttotestienkin perusteella. Lisäksi arvi-
oitiin pohjakuvioinnin pitävyyttä samoin 
perustein. 

Varren väljyys ja muotoilu sekä suuaukon 
säädettävyys huomioitiin omana kohta-
naan. Lisäksi pisteitä jaettiin saappaan 
painon kuivumisen perusteella.
Varsinaiseen lestin muotoon ei pisteiden 
valossa kiinnitetty huomiota ollenkaan. 

KUMISAAPPAAT
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kiertojäykkys sivuttaistuki pohjan 
kovuus

pohjan 
liukkaus

varren muotoilu 
ja säädettävyys

kuivuminen paino Pisteet

25 % 10 % 10 % 15 % 10 % 10 % 20 %

Arxus Canvas Zip 5 3 5 4 5 4 3,5 4,25

Muckboot Arctic Ice 5 4 5 5 3 2 3,5 4,1

Nokian Kevo Outlast High 4 4 4 3 4 4 3,5 3,75

Nokian Koli 4 4 4 2 4 4 3,5 3,6

Tretorn Sarek S 4 3 4 3 3 4 4 3,65

Tretorn Tornevik Breatheable 3 3 4 4 4 3 3,5 3,45

Viking Falk Neo 4 4 3 3 3 3 5 3,75

Viking Trophy II camo 5 4 4 3 4 4 2 3,7

kittävää kehitystä ja kaikissa testisaap-
paissa on sopivan kovuinen pohja, joilla 
voi kulkea huoletta kilometrikaupalla rak-
kakivikossa tai kahlata kosken pohjia ki-
veltä toiselle jalkapohjan väsymättä.

Eroja viistorinteissä
Painavan repun kanssa viistorinteessä kul-
jettaessa korostuu saappaan jalalle tarjoa-
man sivuttaistuki. Jalan pitää pysyä pohjan 
suuntaisesti eikä se saa kiertyä saappaan 
sisällä, vaikka kalteva maasto painaisikin 
jalkaterää kohti saappaan ulkoreunaa.

Hyvässä retkisaappaassa jalkaterä 
imeytyy pohjaan kiinni eikä käänny saap-
paan kyljelle. Liian pehmessä sukkamai-
sesssa saappaassa askellus tapahtuukin 
helposti melkein saappaan kyljellä.

Aikaisemmin juuri sivuttaistuen puu-
te yhdessä olemattoman kiertojäykkyy-
den kanssa on eniten rajoittanut saappai-
den käyttöä ison rinkan kanssa. Nyt kaikki 
testisaappaat toimivat hyvin myös viisto-
rinteessä ja erot saappaiden sivuttaistues-
sa testin sisällä ovat pieniä. 

Ulkopohja tarjoaa pidon
Saapas ei saa liukastella missään tilan-
teessa ja pitoa pitää löytyä tarpeeksi niin 
kivellä, pitkospuilla kuin mudassa liik-
kuessakin. Valitettavasti aina pitoa ei kui-

tekaan ole tarpeeksi ja kulkija liukaste-
lee. Rinkan kanssa horjahduskin voi olla 
haitallinen. Retkijalkineen pito pitäisikin 
pystyä maksimoimaan tavalla tai toisella.

Liukkailla tasaisilla pinnoilla poh-
jan pintamateriaali ratkaisee suurimman 
osan pidosta. Pehmeässä maastossa taas 
pohjan pintakuviointi on tärkeämpää. 

Vikingin UGC:n pohjan suunnittelus-
sa on kiinnitetty erityistä huomiota poh-
jan kuviointiin ja ajateltu retkeilijän vaa-
timuksia pidon suhteen. Nokian jalkinei-
den Erä-pohjassa on niin ikään kiinnitetty 
erityishuomio pohjan kuviointiin. Muck-
boot on ainoa valmistaja, joka käyttää 
Vibramin pohjia. Arctic -mallissa huomio 
kiinnittyy erityisesti Vibram Ice -pohjan 
kitkapintoihin, jotka on suunniteltu jää-
pidon maksimoimiseksi. Sama pohja tun-
tuu pitävän hyvin myös liukkaalla kivellä 
ja märällä puupinnalla.

Käytännön testitilanteissa pitoerot 
saappaiden välillä olivat yllättävän pieniä. 
Virtaavassakin vedessä kaikkien saappai-
den pohjat pitivät hämmästyttävän hyvin, 
kunhan jalan asetteli sopivasti märkien ja 
sammaleisten kivien päälle ja eteni rau-
hallisesti. Mittasimme saappaiden liuk-
kauksia myös kontrolloidusti  ja tuloksista 
on kerrottu erillisessä laatikossa.

Tuulettamalla kosteus ulos
Vedenpitävä korkea varsi on kumisaap-
paan paras ja huonoin ominaisuus. Kun 
pitää kahlata joen yli tai rämpiä upotta-
vassa suossa, ei pitkävartisille saappaille 
ole korvaajaa. Toisaalta juuri pitkä varsi on 
se, mikä saappaissa hiostaa eniten.

Hiostavuuden vähenemisen suhteen 
kumisaappaissa on tapahtunut yllättävän 
vähän edistystä. Jos jalat hikoilevat reilus-
ti, on ongelmia kaikilla saappailla. Tretorn 
Breatheable -saappaan tuulettuvuuteen 
on kiinnitetty erityistä huomiota. Sisäpin-
nan kennomaisen rakenteen pitäisi no-
peuttaa kosteuden siirtymistä jalasta pois. 
Testin aikana tästä rakenteesta ei havaittu 
merkittävää hyötyä.

Kumisaappaiden kostumista sisäpuolel-
ta ei retkikäytössä voi välttää. Ne kostuvat 
joko jalan hikoilusta tai varresta lorahtavan 
veden takia. Merkittävin asia saappaaseen 
kertyneen kosteuden haihtumiseksi kul-
kemisen aikana on varren suuaukon leve-
ys ja sitä kautta ilman vaihtuminen saap-
paan sisällä. Levein varsi on Nokian Kevo 
High saappaassa. Arxus Zip -saapas auke-
aa vetoketjulla pohkeesta ollen siitä huoli-
matta vedenpitävä. Vetoketjun aukaisemi-
nen antaa pohkeelle paljon lisää tilaa ja sa-
malla maksimoi tuuletusvaikutuksen. Tre-
torn  Breatheablen reuna on kuminauhalla 
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VOITTAJA

ARXUS CANVAS ZIP

Arxus Canvas Zip nousi testivoittajaksi melko 
tasaisessa testissä. Saapas on monipuolinen 

ja erinomainen jalkine, joka rakenteellisesti 
eroaa selvästi muista. Pohkeessa olevan ve-
denpitävän pystyvetoketjun ansiosta saapas 
tuulettuu hyvin ja siinä on tilaa paksuillekin 

pohkeille. Arxus Canvas Zip erottuu myös 
muilta ominaisuuksiltaan edukseen tässä 

testissä. Pohjan kiertojäykkyyden ja liukkau-
den osalta saapas on 

niin ikään testin parhaita .

HYVÄ OSTOS

VIKING FALK NEO

Viking Falk Neo ansaitsi hyvä ostos -mai-
ninnan keveytensä ja miellyttävyytensä 
ansiosta. Saapas on silti tukeva ja toimii 
kiertojäykän  pohjan ansiosta erinomai-

sesti painavankin taakan alla tukien jalkaa 
vahvasti. Sileällä liukkaalla pinnalla pitoa voisi 

olla hivenen enemmän mutta pehmeässä 
maastossa UGC-ulkopohja pitää hyvin. Kun 

matalampi varsi riittää, niin neopreenivarren 
voi kääntää helposti kaksinkerroin ilmankier-

ron tehostamiseksi.

käännetty sisään estäen ilman vaihtumisen 
kävelyn aikana melkein kokonaan.

Saappaiden osalta varren kääntäminen 
kaksinkerroin alaspäin on tehokkain tapa 
vähentää hikoilua ja tehostaa tuuletus-
ta. Varren kääntäminen kaksinkerroin on 
kaikkien helpointa neopreeni saappaista. 
Pehmeä varsi tekeekin niistä saappaista 
poikkeuksellisen miellyttävät käyttää.

Sisävuorin materiaali vaikuttaa myös 
paljon saappaiden kuivumiseen. Ohut, 
vettä imemätön sisävuori kuivuu nopeam-
min kuin sisävuori, joka sitoo itseensä pal-
jon vettä. Neopreenisaappaiden ongelma-
na on juuri hidas kuivuminen. Esimerkik-
si Muckboot Arctic Ice on todella vaikea 
saada retkioloissa kuivaksi. 

Kumisaappaan varren leveydellä on 
hyvät ja huonot puolensa. Hyvässä saap-
paassa varren leveyttä voikin säätää mah-
dollisimman monipuolisesti. Vedessä kah-
latessa ja ryteikössä kulkiessa varsi pitää 
saada kiinni veden roiskumisen ja ros-
kien saappaaseen tippumisen estämiseksi. 
Tuuletettaessa ja saapasta jalasta otettaes-
sa suuaukko on taas tarpeen saada mah-
dollisimman isoksi. 

K U M I S A A P PA I D E N  varsissa on eroja. Vasemmalla perinteinen malli Nokian Kevo Outlast High, kes-
kellä Arxus Canvas Zip, joka leviää tarvittaessa erittäin isoksi pohkeessa olevan vetoketjun ansiosta. 
Oikealla Tretorn Tornevik Breatheable, jossa neopreenipohje lisää saappaan käyttömukavuutta.

V I RTA AV I A  jokia ylitettäessä vahinkoja sattuu. 
Sadehousun lahkeet saappaiden päälle kiris-
tettynä estävät melko tehokkaasti saappaiden 
kastumisen.
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+  Vetoketju rakenne ja varren leveys

+ Pito-ominaisuudet

– Lestin kapeus

– Sivuttaistuen puute

ARXUS CANVAS ZIP
H I N TA LU O K K A :  229 euroa
PA I N O :  1 225 grammaa

C A N VA S  Z I P  E R O A A monessa suhteessa testin muista saap-
paista. Sen ulkopinta tuntuu mukavalta ja pystyvetoketju 
pohkeessa erottaa tämän muista testisaappaista. Saapas on 
vesitiivis, vaikka vetoketju olisi kokonaan auki. Se voi olla auki 
myös kävellessä, jolloin saapas tuulettuu tehokkaasti. Eniten 
vetoketjusta hyötyvät paksupohkeiset. Valitettavasti lesti on 
kapea. Pohjan kiertojäykkyys on erinomainen. Sivuttaistuki sen 
sijaan jää suhteessa selvästi heikommaksi. Ulkopohjan pito 
märällä kivellä on keskivertoa parempi.

+  Pohjan pitävyys

+ Lämpimyys pakkaskeleillä

– Varren kapeus

– Hidas kuivuminen

MUCKBOOT ARCTIC ICE
H I N TA LU O K K A :  189 euroa
PA I N O :  1 210 grammaa

M U C K B O OT O N  S U U N N I T E LT U  syksy- ja talvikäyttöön. Valmista-
jan mukaan neopreenisaappaan mukava käyttölämpötila alkaa 
pikkupakkasilla. Testin aikana saapas osoittautuikin sulanmaan 
aikaan melko lämpimäksi. Saappaan tiukka varsi heikentää ilman 
kiertoa mutta kääntämällä se kaksikerroin tuulettuu saapas 
hyvin, eikä se ole liian lämmin syyskeleillä. Kastuttuaan saapas 
kuivuu erittäin hitaasti. Lesti on selvästi testin levein. Vibram 
Ice -ulkopohja pitää erittäin hyvin kaikissa olosuhteissa. Pohjan 
kiertojäykkyys tukee jalkaa tehokkaasti painavan rinkan kanssa 
kuljettaessa.
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KUMISAAPPAAT

+  Pohjan kiertojäykkyys

+ Lestin muoto

– Hidas kuivuminen

– Ulkopohjan liukkaus

NOKIAN KEVO OUTLAST HIGH
H I N TA LU O K K A :  180 euroa
PA I N O :  1 210 grammaa

N O K I A N  K E VO  O U T L A ST H I G H  on kehitetty versio viisi vuotta 
sitten esitellystä matalammasta saappaasta. Outlast sisävuori 
on erittäin miellyttävä jalassa ja tarjoaa lämmön tunnetta kyl-
mässä ja viileyttä kesällä. Valitettavasti vuori kuivuu läpikastut-
tuaan hitaasti. Saappaan lesti sopii suomalaiseen jalkaan ollen 
melko leveä. Saappaan varressa on tarpeeksi leveyttä paksu-
pohkeiselle. Myös tuuletus toimii hyvin. Kiertojäykkä pohja toimii 
erinomaisesti eivätkä yksittäiset kivet tunnu jalan pohjassa. 
Pohjan pidossa olisi vielä parannettavaa.  

+  Pohjan kiertojäykkyys

+ Pitokyky pehmeässä maastossa

– Varren korkeus

– Ulkopohjan liukkaus

NOKIAN KOLI
H I N TA LU O K K A :  115 euroa
PA I N O :  1 180 grammaa

KO L I  O N  P E R I N T E I S E N  oloinen saapas, jossa yhdistyvät moder-
nit tekniset ominaisuudet. Varren koko riittää paksupohkeiselle 
mutta korkeudeltaan se on testin matalin. Saapas on painoltaan 
testin keveimmästä päästä. Pohjan kiertojäykkyys on riittävä 
tukeakseen jalkaa painavien kantamusten alla. Samoin saapas 
antaa jalalle hyvin sivuttaistukea viistorinteillä. Ulkopohja pitää 
hyvin pehmessä maastossa, lumessa ja mudassa mutta märällä 
kivellä ja virtaavassa vedessä pito on testin heikoin.
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+  Keveys

+ Ei kastu helposti

– Varren tiukka muotoilu

TRETORN SAREK S
H I N TA LU O K K A :  120 euroa
PA I N O :  1 120 grammaa

S A R E K S  O N  H Y V I N  perinteinen kumisaapas ollen painoltaan 
testin keveimmästä päästä. Kastuttuaan vettä imemätön 
sisävuori kuivuu kohtalaisen nopeasti. Varren muotoilu on 
testin tiukimpia, joten kovin paksupohkeisen ei kannata näitä 
harkita. Tiukka varsi myös hidastaa tuulettumista. Kiertojäykkä 
pohja toimii hyvin mutta viistorinteissä sivuttaistukea saisi olla 
enemmän. Ulkopohja pitää pehmeässä maastossa hyvin mutta 
liukkailla kivillä pitää olla tarkkana monien muiden testisaappai-
den tapaan.

+  Varren väljyys

+ Pito liukkaalla

– Kiertojäykkyyden ja sivuttaistuen puute

– Hidas kuivuminen

TRETORN TORNEVIK BREATHEABLE
H I N TA LU O K K A :  160 euroa
PA I N O :  1 190 grammaa

TO R N E V I K B R E AT H E A B L E  Y R I T TÄ Ä  ratkaista kumisaappaiden 
ikuista kosteusongelmaa. Sisävuori on tavallista paksumpi ja 
siinä on paljon ilmakanavia, joita pitkin saappaan pitäisi tuu-
lettua. Käytännössä eroa perinteiseen vuoriin ei kuitenkaan 
huomattu. Saapas tuntui jopa kuivuvan tavallista hitaammmin. 
Varsi on mukavan väljä. Kuminauha varren suuaukossa heikentää 
saappaan tuuletusta. Pohjan kiertojäykkyyden suhteen Tornevik 
on testin heikoin. Samoin sivuttaistuki ja pohjan kovuus jäävät 
jälkeen muista testisaappaista. Sen sijaan pitoa tuntuu riittävän 
keskivertoa paremmin. 

KUMISAAPPAAT

RETKI syyskuu 201880



+  Keveys

+ Neopreenivarren pehmeys

– Varren tiukkuus

– Pohjan liukkaus

VIKING FALK NEO
H I N TA LU O K K A :  120 euroa
PA I N O :  1 000 grammaa

FA L K N E O  O N  T E ST I N  keveimpiä saappaita. Pehmeä neopree-
nivarsi tekee saappasta erittäin miellyttävän käyttää. Varren 
mitoitus saisi olla vähän leveämpi tuuletuksen tehostamiseksi, 
käyttömukavuuden suhteen neopreeni venyy kohtalaisesti 
pohkeen paksuuden mukaan. Pohjan kiertojäykkyys on hyvä ja 
saapas joustaa riittävästi päkiän kohdalta. Sivuttaistukeakin on 
riittävästi, joten Falk Neo on mukava jalassa painavankin rinkan 
alla. UGC-ulkopohja pitää erilaisissa maastoissa hyvin. Pohjan 
liukkauden suhteen tässä testissä jäi vielä toivomisen varaa.

+  Pohjan tukeva rakenne

+ Varren väljä mitoitus

– Painava saapas

– Pohjan liukkaus

VIKING TROPHY LL CAMO
H I N TA LU O K K A :  100 euroa
PA I N O :  1 320 grammaa

V I K I N G  T R O P H Y O N  testin painavin saapas. Varsi on melko jäyk-
kä, mikä verottaa käyttömukavuutta. Toisaalta jäykkyys tarjoaa  
tukea nilkalle. Sisävuori kuivuu nopeasti vettä imemättömyy-
den ansiosta. Varren mitoitus on melko väljä ja varren suussa 
on erillinen kiristys. Saapas tuulettuu kävellessä hyvin. Pohjan 
kiertojäykkä rakenne ja sivuttaistuki takaavat hyvät vaellusken-
kämäiset ominaisuudet selvästi painon kustannuksella. Viking 
UGC -ulkopohjan pintakuviointi toimii hyvin kaikissa maastoissa. 
Liukkaalla kivellä pitoa voisi kuitenkin olla enemmän.
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