
KUMISAAPPAAT

Kumisaappaan paluu 
TEKSTI JA KUVAT Poppis Suomela

Vannoutuneimmankin vaelluskenkädiggarin kannattaa kokeilla 

uusia vaelluskäyttöön suunniteltuja kumisaappaita. 

Kumisaappaissa on hyvä kulkea jahtipoluilla.

K
umisaappaiden viime aikainen 
tuotekehitys on tuottanut hyvää 
tulosta. Markkinoilla on tällä 
hetkellä paljon uusia saappaita, 

jotka ominaisuuksiensa puolesta erottuvat 
selvästi edeltäjistään. Saappaat ovat tukevia, 
niissä on mukava kulkea ja niitä on miel-
lyttävä käyttää. Edistysaskeleet hikoilun vä-
hentämisen suhteen ovat valitettavasti olleet 
kuitenkin kovin pieniä.

Ikuisuustaistelu kumisaappaiden ja vael-
luskenkien välillä on tänä päivänä turha. Mo-

lemmista jalkinetyypeistä löytyy laaja kirjo 
erilaisia malleja ja kaikille niille ideaalit käyt-
töolosuhteet. Kun lisäksi huomioidaan jokai-
sen omat käyttötottumukset, on eri jalkine-
tyyppien paremmuudesta turha taistella. Pä-
tevien yleisohjeiden antaminen on mahdo-
tonta. Valitsee mitä tahansa, metsästysjalki-
nevalinnassa onnistuu tänä päivänä helposti. 

Kokosimme Riistan testiin metsästys- ja 
vaelluskäyttöön suunnattuja kumisaappaita. 
Nyt testissä olevat kymmenen mallia edus-
tavat erinomaisesti tämän päivän markki-

noita. Mielikuva sopivan jäykistä tai riit-
tävän pehmeistä kumisaappaista rakentuu 
sen mukaan minkälaisiin saappaisiin on tot-
tunut. Osa hakee perinteisen pehmeää tos-
sumaista jalkinetta, osa taas kaipaa vaellus-
kengän rinnalle vastaavanlaista tukevaa ve-
denpitävää kenkää. 

Metsästäjän jalkinevalinta ratkeaa erityi-
sesti jahtimaaston mukaan. Jos edessä on 
paljon märkiä soita, kosteita varsikkoja  tai 
ylitettäviä vuolaita puroja, niin kumisaaapas 
on aivan ehdoton jalkine jokaiselle.
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� Arxus Canvas Zip
� Arxus Pioneer
� Muckboot Arctic Ice
� Muckboot Outpost
� Nokian Kevo Outlast High
� Nokian Koli
� Tretorn Sarek S
� Tretorn Tornevik Breatheable
� Viking Falk Neo
� Viking Trophy ll camo



Tuntuma ratkaisee
Kumisaappaita hankittaessa on sovitettaes-
sa koettu ensituntuma ratkaiseva. Saappaita 
ei kiristetä mitenkään jalan ympärille, joten 
niiden istuvuutta ei myöskään voi juurikaan 
säätää. Kumisaapas ei myöskään mukaudu 
ajan kanssa, joten saappaan pitää tuntua hy-
vältä jalassa ensihetkestä lähtien ja istua jal-
kaan hyvin.

Jalkineiden lesti ratkaisee minkälaiseen jal-
kaan ne sopivat.  Osa saappaista on selvästi 
kapeampia kuin toiset ja osa taas normaalia 
leveämpiä.  Leveyserot ovat yllättävän suu-
ria, joten sovittaminen on ainoa keino tietää, 
mikä saapas tuntuu hyvältä. Pelkästään les-
tin muoto saattaa vaikuttaa toisen käyttäjän 
kohdalla numeron tai jopa kaksi siihen, mikä 
on saappaan oikea koko tai minkä kokoisel-
ta saapas tuntuu. Toisen kohdalla taas kai-
kissa saappaissa sama kokonumero voi tun-
tua sopivalta. Saappaiden osalta lestin muoto 
vaikuttaa oleellisesti myös siihen, miten jalka 
pysyy kävellessä paikoillaan. Sopimaton lesti 
yhdessä liikkuvan jalan kanssa lisää merkittä-
västi rakkojen ja hiertymien riskiä. 

Nyt testissä olleista saappaista selvästi le-
vein lesti on Muckbooteissa ja kapein Arxu-
sissa. Nokian lestin sopivuutta suomalaiseen 
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 jal-
kapöydän muotoilua  mutta kumisaappaissa 
sama pitää huomioida myös saappaan var-
ressa. Käyttäjien pohkeiden paksuussa on 
yllättävän suuria eroja normipainoisilla, saa-
ti sitten ylipainoisten kesken. Kaikille ei ka-
peavartinen saapas kuten esimerkiksi Tre-
torn Sarek S tai Muckboot Arctic yksinker-
taisesti mahdu jalkaan. 

Neopreenisaapas joustaa varresta pe-
rinteistä kumisaapasta paremmin. Tretorn 
Breathable saappassa ei ole kumia pohkeen 
kohdalla ollenkaan vaan neopreenikangas 
näkyy ulospäin tarjoten pohkeelle tavallista 
joustavamman rakenteen. Lisäksi neopree-
ni saappaat ovat kumisaappaita lämpimäm-
piä. Neopreenisaappaat ovat nykyään herät-
täneet muutenkin paljon kiinnostusta juuri 
varren pehmeyden ansiosta.

Täysin poikkeuksellinen rakenne Arxus 
Zip saappaassa mahdollistaa käyttäjlle to-
della paksut pohkeet. Takavetoketju avattu-

Virtaavia jokia ylitettäessä ei kannata ahnehtia liian syviä kohtia. Avonainen saapas hörppää yllättävän helposti.

Kumisaappaiden varsissa on eroja. Vasemmalla perinteinen malli Nokian Kevo Outlast High, keskellä Arxus Canvas Zip, 
joka leviää tarvittaessa erittäin isoksi pohkeessa olevan vetoketjun ansiosta. Oikealla Tretorn Tornevik Breatheable jossa 
neopreeni pohje lisää saappaan käyttömukavuutta.
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Liukastellen

T
estin yhteydessä saappaille tehtiin 
kitkamittauksia ja selvitettiin ken-
gänpohjien keskinäisiä liukkausero-

ja. Mikä luistaa ja mikä pitää hyvin vaikka 
solisevassa purossa tai sammaloituneella 
kivikolla.

Mittaukset tehtiin kiillotetun kiven ja ku-
luneen pitkospuun päällä. Ennen jokaista 
mittausta alusta kasteltiin saippuavedellä. 
Tulosten perusteella laskettiin kumisaap-
paiden pohjien kitkakertoimet suhtees-
sa alusmateriaaliin. Liikekitkakerroin las-
ketaan jakamalla saappaan liikuttamiseen 
tarvittava voima siihen vaikuttavalla nor-
maalivoimalla. Saappaan päällä oli painoa 
44kg ( 431N). Tämä vastaa tilannetta, jos-
sa aikuinen on astumassa ja siirtämässä 

liukas kivi

Arxus Canvas Zip 0,29

Arxus Pioneer 0,27

Muckboot Arctic Ice 0,35

Muckboot Outpost 0,24

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

Kitkakerroin

painoa toiselle jalalle. Liukastuminen ta-
pahtuu useimmiten juuri tässä vaihees-
sa. Mittavirheiden minimoimiseksi mitta-
us toistettiin kymmenen kertaa jokaisen 
saappaan kohdalla.

Mittaukset vahvistivat samoja havaintoja, 
joita saappaista tehtiin kenttäoloissa. Kai-
ken kaikkiaan erot saappaiden liukkauksis-
sa ovat pieniä. Ainoa merkittävä ero suh-
teessa muihin pohjiin on Muckbootin käyt-
tämässä Vibram Ice –pohjassa. Se pitää 
poikkeuksellisen hyvin niin märällä kivipin-
nalla kuin liukkaalla pitkospuullakin, jäisis-
tä pinnoista puhumattakaan. Muista saap-
paista kannattaa mainita Arxus. Aavistuk-
sen muita parempi pitkokyky havaittiin niin 
mittauksissa kuin kenttäkokeissakin. Yllät-

tävästi Nokian Jalkineiden saappaat jäivät 
hännille pito-ominaisuuksien perusteella.

Mittauksissa tehtiin myös mielenkiin-
toinen, 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 liuk-
kaita ja vastaavasti pienen käytön jälkeen 
ja pohjan karhentumisen jälkeen pitoa tun-
tui löytyvät tässä testissä melkein eniten. 
Osa saappaista taas tuli yllättävästi liuk-
kaammiksi pienen käytön jälkeen. Merkit-
tävin muutos oli Muckbootin Vibram poh-
jassa, joka pienen käytön jälkeen on sel-
västi testin pitävin, mutta uutena oli vielä 
tätäkin pitävämpi. ◆

Kitkamittauset tehtiin liukkaan mm. kiillotetun kiven päällä. Tasaisen 
vetovoiman ja painon suhteesta voidaan laskea kitkakerroin ja siten 
verrata saappaiden keskinäisiä liukkauseroja. 

na saappaan varsi levenee erittäin reilusti. 
Hyvin säädettävä ja paksupohkeiselle var-
resta sopivampia ovat Tretorn Tornevik, Vi-
king Trophy Camo tai Nokian saappaat.

Saappaiden painoerot ovat myös yllättä-
vän suuria. Testin kevein saapas painaa sel-
västi alle kilon, kun taas raskain painaa lä-
hes 1400 grammaa saapasta kohti. Neopree-
ni on materiaalina kumia kevyempää, joten 
neopreenisaappaat on usein mukavan kevei-
tä kuten esimerkiksi Viking Falk Neo.

Pohjissa on eroja
Kumisaappaissa suurin kehitys on tapah-
tunut pohjien osalta. Niiden ominaisuu-
det ovat muuttuneet merkittävästi vuosi-
kymmenien aikana. Enää vaellussaappaiden 

pohjatuntumaa ei voi verrata pehmeisiin 
kontioihin tai tasapohjaisiin kaupunkisaap-
paisiin vaan ominaisuuksien osalta ollaan 
vaelluskenkien kanssa samalla viivalla. Toi-
saalta moni myös arvostaa saappaiden osin 
tossumaista tuntumaa, joten liian jäykkiä-
kään ei saappaiden pohjista kannata raken-
taa. Skandinaavissa oloissa vaelluskenkien-
kään ei pitäisi olla alppikenkien kopioita.   

Pohjan kiertojäykkyys on jalan väsymisen 
kannalta yksi tärkeimpiä pohjan ominai-
suuksia. Kiertojäykkyyden merkitys koros-
tuu kivikoissa ja kaltevilla pinnoilla, mutta 
siitä on hyötyä myös epätasaisilla poluilla ja 
pehmeillä pinnoilla. Kiertojäykimpiä pohjia 
on Viking Trophyll, Muckboot Artic Ice ja 
Arxus Canvaszip  -saappaissa

Myös pohjan kovuuksissa on eroja. Liian 
pehmeän pohjan läpi yksittäiset kivet tuntu-
vat helposti ja se rasittaa jalkaa. Liian kova 
pohja taas tuntuu monesta epämiellyttäväl-
tä. Lisäksi pohjan pitää taipua kevyesti pä-
kiän kohdalta. Tässä suhteessa on edelliseen 
testiin verrattuna tapahtunut merkittävää 
kehitystä ja kaikissa testisaappaissa on sopi-
van kovuinen pohja, joilla voi kulkea huo-
letta kilometrikaupalla rakkakivikossa tai 
kahlata kosken pohjia kiveltä toiselle jalka-
pohjan väsymättä.

Eroja viistorinteissä
Saappaan tarjoama jalan sivuttaistuki koros-
tuu painavan repun kanssa viistorinteessä 
kuljettaessa. Jalan pitää pysyä pohjan suun-
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Arvostelu

K
umisaappaiden arvostelussa suurin painoarvo annettiin 
saappaan jalalle tarjoamalle tuelle. Pohjan kiertojäykkyys 
sai suhteessa eniten pisteitä ja lisäksi saappaan tarjoa-

masta sivuttaistuesta annettiin omat pisteet. 
Saappaan pohjan liukkauden suhteen pisteitä jaettaessa 

huomioitiiin pohjan liukkaus erilaisissa maastoissa ja erilaisilla 
pinnoilla niin mittausten mukaan kuin käyttotestienkin perus-

teella. Lisäksi arvioitiin pohjakuvioinnin pitävyyttä samoin pe-
rustein. 

Varren väljyys ja muotoilu sekä suuaukon säädettävyys huomi-
oitiin omana kohtanaan. Lisäksi pisteitä jaettiin saappaan painon 
ja kuivumisen perusteella.

Varsinaiseen lestin muotoon ei pisteiden valossa kiinnitetty 
huomiota ollenkaan. ◆

Arvostelutaulukko

kierto-

jäykkys

sivuttais-

tuki

pohjan 

kovuus

pohjan 

liukkaus

varren muotoilu 

ja säädettävyys

kuivumi-

nen

paino Pisteet

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

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

Arxus Pioneer 3 3 3 4 4 4 2 3,15

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

Muckboot Outpost 3 3 5 3 3 3 5 3,6

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

taisesti, eikä se saa kiertyä saappaan sisällä 
vaikka kalteva maasto painaisikin jalkaterää 
kohti saappaan ulkoreunaa.

Hyvässä retkisaappaassa jalkaterä imeytyy 
pohjaan kiinni eikä käänny saappaan kyl-
jelle. Liian pehmessä sukkamaisesssa saap-
paassa askellus tapahtuukin helposti mel-
kein saappaan kyljellä.

Aikaisemmin juuri sivuttaistuen puu-
te yhdessä olemattoman kiertojäykkyy-
den kanssa on eniten rajoittanut saappai-
den käyttöä raskaan repun tai rinkan kans-
sa. Nyt kaikki testisaappaat toimivat hyvin 
myös viistorinteessä ja erot saappaiden si-
vuttaistuessa testin sisällä ovat pieniä. 

Ulkopohja tarjoaa pidon
Saapas ei saa liukastella missään tilanteessa, 
pitoa pitää löytyä tarpeeksi niin kivellä, pit-
kospuilla kuin mudassa liikkuessakin. Va-
litettavasti aina pitoa ei kuitenkaan ole tar-
peeksi ja metsästäjä liukastelee. Rinkan ja 
aseen kanssa horjahduskin voi olla haital-
linen. Retkijalkineen pito pitäisikin pystyä 
maksimoimaan tavalla tai toisella.

Liukkailla tasaisilla pinnoilla pohjan pin-
tamateriaali ratkaisee suurimman osan pi-

dosta. Pehmeässä maastossa taas pohjan 
pintakuviointi on tärkeämpää. 

Vikingin UGC pohjan suunnittelussa on 
kiinnitetty erityistä huomiota pohjan ku-
viointiin ja ajateltu metsästäjän vaatimuksia 
pidon suhteen. Nokian jalkineiden Erä-poh-
jassa on niin ikään kiinnitetty erityishuomio 
pohjan kuviointiin. Muckboot on ainoa saa-
pas valmistaja, joka käyttää Vibramin pohjia. 
Arctic -mallissa huomio kiinnittyy erityises-
ti Vibram Ice pohjan kitkapintoihin, jotka on 
suunniteltu jääpidon maksimoimiseksi. Sama 
pohja tuntuu pitävän hyvin myös liukkaalla 
kivellä ja märällä puupinnalla.

Käytännön testitilanteissa pitoerot saap-
paiden välillä olivat yllättävän pieniä. Vir-
taavassakin vedessä kaikkien saappaiden 
pohjat pitivät hämmästyttävän hyvin kun-
han jalan asetteli sopivasti märkien ja sam-
maleisten kivien päälle ja eteni rauhalisesti. 
Mittasimme saappaiden liukkauksia myös 
kontrolloidusti  ja tuloksista on kerrottu 
erillisessä laatikossa.

Tuulettamalla kosteus ulos
Vedenpitävä korkea varsi on kumisaappaan 
paras ja huonoin ominaisuus. Kun pitää 

kahlata joen yli tai rämpiä upottavassa suos-
sa, ei pikävartisille saappaille ole korvaajaa. 
Toisaalta juuri pitkä varsi on se, mikä saap-
paissa hiostaa eniten.

Hiostavuuden vähenemisen suhteen ku-
misaappaissa on tapahtunut yllättävän vähän 
edistystä. Niillä kenellä jalat hikoilee reilus-
ti, on ongelmia kaikilla saaappailla ja jos taas 
jalat eivät paljon hikoile, niin saappailla pys-
tyy vaeltamaan kuivin jaloin pitkänkin jah-
tireissun. Tretorn Breatheable saappaan tuu-
lettuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomio-
ta. Sisäpinnan kennomainen rakenne pitäisi 
nopeuttaa kosteuden siirtymistä jalasta pois. 
Testin aikana tästä rakenteesta ei havaittu 
kuitenkaan merkittävää hyötyä.

Kumisaappaiden kostumista sisäpuolelta 
ei metsästyskäytössä voi välttää. Ne kostuvat 
joko jalan hikoilusta tai varresta lorahtavan 
veden takia. Merkittävin asia saappaaseen 
kertyneen kosteuden haihtumiseksi kulke-
misen aikana on varren suuaukon leveys ja 
sitä kautta ilman vaihtuminen saappaan si-
sällä. Levein varsi on Nokian Kevo High 
saappaassa. Arxus Zip -saapas aukeaa veto-
ketjulla pohkeesta ollen siitä huolimatta ve-
denpitävä. Vetoketjun aukaiseminen antaa 
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Maasto-oloissa kastuneen saappaan kuivaus on hidasta ja hankalaa. Alaspäin käännettynä saappaisiin ei pääse enää 
lisää vettä mutta samalla saappaissa jo oleva kosteus ei haihdu yhtään.

TESTIVOITTAJA

ARXUS CANVAS ZIP nousi testivoit-
tajaksi kohtuu tasaisessa testissä. 
Saapas on monipuolinen ja erinomai-
nen jalkine, joka rakenteellisesti eroaa 
selvästi muista. Pohkeessa olevan ve-
denpitävän pystyvetoketjun ansiosta 
saapas tuulettuu hyvin ja siinä on ti-
laa paksuillekin pohkeille. Arxus Can-
vas Zip erottuu myös muilta ominai-
suuksiltaan edukseen tässä testissä. 
Pohjan kiertojäykkyyden ja liukkauden 
osalta saapas on niin ikään testin par-
haita.

ARXUS CANVAS ZIP

ARXUS 
CANVAS ZIP
� Hintaluokka: 229 euroa

� Paino: 1 225 grammaa

CANVAS ZIP eroaa monessa suhteessa 
testin muista saappaista. Canvas ulkopin-
ta tuntuu mukavalta ja pystyvetoketju poh-
keessa erottaa tämän muista testisaap-
paista. Saapas on luonnollisesti vesitiivis, 
vaikka vetoketju olisi kokonaan auki. Se voi 
olla auki myös kävellessä, jolloin saapas 
tuulettuu tehokkaasti. Eniten vetoketjus-
ta hyötyvät kuitenkin paksupohkeiset, joil-
le mikään muu ei saapas mahdu. Valitetta-
vasti lesti on kapea. Pohjan kiertojäykkyys 
on erinomainen. Sivuttaistuki sen sijaan 
jää suhteessa selvästi heikommaksi. Ulko-
pohjan pito märällä kivellä on keskivertoa 
parempi.

+ Vetoketju rakenne ja varren 

 leveys

+ Pito-ominaisuudet

– Lestin kapeus 

– Sivuttaistuen puute

Canvas Zip erottuu 
positiivisesti 
ansaiten 
testivoiton.

VIKING FALK NEO

HYVÄ OSTOS

VIKING FALK NEO ansaitsi hyvä ostos 
maininnan keveytensä ja miellyttävyy-
tensä ansiosta. Saapas on silti tukeva 
ja toimii kiertojäykän  pohjan ansios-
ta erinomaisesti painavankin taakan 
alla tukien jalkaa vahvasti. Sileällä liuk-
kaalla pinnalla pitoa voisi olla hivenen 
enemmän mutta pehmeässä maas-
tossa UGC ulkopohja pitää hyvin. Kun 
matalampi varsi riittää, niin neopreeni 
varren voi kääntää helposti kaksinker-
roin ilmankierron tehostamiseksi.

TESTIVOITTAJA

pohkeelle paljon lisää tilaa ja samalla mak-
simoi tuuletusvaikutuksen. Tretorn Breat-
heable reuna on kuminauhalla käännetty si-
sään estäen ilman vaihtumisen kävelyn ai-
kana melkein kokonaan.

Saappaiden osalta varren kääntäminen 
kaksinkerroin alaspäin on tehokkain tapa 
vähentää hikoilua ja tehostaa tuuletusta. 
Varren kääntäminen kaksinkerroin on kaik-
kien helpointa neopreeni saappaista. Peh-
meä varsi tekeekin niistä saappaista poikke-
uksellisen miellyttävät käyttää.

Sisävuorin materiaali vaikuttaa myös pal-
jon saappaiden kuivumiseen. Ohut, vet-

tä imemätön sisävuori kuivuu nopeam-
min kuin sisävuori, joka sitoo itseensä pal-
jon vettä. Neopreeni saappaiden ongelma-
na on juuri hidas kuivuminen. Esimerkiksi 
Muckboot Arctic Ice on todella vaikea saada 
maasto-oloissa kuivaksi. 

Varren leveydellä on hyvät ja huonot puo-
lensa. Hyvässä saappaassa varren leveyttä 
voikin säätää monipuolisesti. Vedessä kahla-
tessa ja ryteikössä kulkiessa varsi pitää saada 
kiinni veden roiskumisen ja roskien saap-
paaseen tippumisen estämiseksi. Tuuletetta-
essa ja saapasta jalasta otettaessa suuaukko 
on tarpeen saada mahdollisimman isoksi. ◆
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ARXUS 
PIONEER
� Hintaluokka: 139 euroa

� Paino: 1 390 grammaa

ARXUS PIONEER on melko yllättäväs-
ti testin painavin saapas, ollen teknisiltä 
ominaisuuksiltaan ainoastaan testin kes-
kitasoa. Pohjan tarjoama sivuttaistuki ja 
kiertojäykkyys on melko vaatimaton. Si-
vuttaisrinteessä jalkaterä kiertyy helpos-
ti saappaan kyljelle. Lesti on melko kapea. 
Varressa on tilaa kohtalaisesti joskin levey-
den suhteen tilaa paksupohkeisille ei ole 
riittävästi. Kiristyksen ansiosta varren sää-
dettävyys on kuitenkin hyvä. Ohut vuori-
materiaali ei ime kosteutta.  Ulkopohjanpi-
to märällä kivellä ja liukkaalla puupinnalla 
on keskivertoa parempi. 

+ Nopea kuivuminen

+ Pito-ominaisuudet

– Saappaan paino

– Sivuttaistuen ja 

 kiertojäykkyyden puute

Arxus Pioneer yllättää hyvällä 
pidolla kosteiden puiden ja 
kiven päällä.

MUCKBOOT 
ARCTIC ICE
� Hintaluokka: 189 euroa

� Paino: 1 210 grammaa

MUCKBOOT on suunniteltu syksy- ja tal-
vikäyttöön. Valmistajan mukaan neopree-
nisaappaan mukava käyttölämpötila al-
kaa pikkupakkasilla. Testin aikana saapas 
osoittautuikin sulanmaan aikaan melko 
lämpimäksi. Saappaan tiukka varsi hei-
kentää ilman kiertoa mutta kääntämällä se 
kaksikerroin tuulettuu saapas hyvin eikä 
se ole liian lämmin syyskeleillä. Kastut-
tuaan saapas kuivuu erittäin hitaasti. Les-
ti on selvästi testin levein. Vibram Ice ulko-
pohja pitää erittäin hyvin kaikissa olosuh-
teissa. Pohjan kiertojäykkyys tukee jalkaa 
tehokkaasti painavan rinkan kanssa kuljet-
taessa.

+ Pohjan pitävyys

+ Lämpimyys sohjo ja pakkas-

 keleillä

– Varren kapeus

– Hidas kuivuminen

Vaelluskenkämainen 
Muckboot toimii 
erinomaisesti  ensilumilta 
alkaen.

MUCKBOOT 
OUTPOST
� Hintaluokka: 139 euroa

� Paino: 950 grammaa

KEVYT Muckboot Outpost on suunnitel-
tu kylmemmille keleille kuin tavallinen ku-
misaapas. Valmistajan ilmoittama mu-
kava käyttölämpötila alkaa + 4 C astees-
ta. Sama havaittiin testin aikana, tosin ta-
vallisilla viileillä syyskeleillä ero muihin 
testisaappaisiin verrattuna jäi pieneksi. 
Neopreenivarressa ei ole mitään säätö-
mahdollisuuksia mutta suuaukko on testin 
leveimmästä päästä. Etenkin varsi kään-
nettynä saapas tuulettuu yläkautta hyvin. 
Kova pohja suojaa hyvin jalkaa vaikka kier-
tojäykkyyden ja sivuttaistuen osalta sijoit-
tuukin testin keskitasolle.

+ Pohjan kovuus

+ Saappaan keveys

– Pohjan kiertojäykkyys ja 

 sivuttaistuki

– Hidas kuivuminen

Erittäin kevyt Muckboot 
on miellyttävä käyttää niin 
syksyllä kuin talvellakin.
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NOKIAN 
KEVO OUTLAST HIGH
� Hintaluokka: 180 euroa

� Paino: 1 210 grammaa

NOKIAN Kevo Outlast High on kehitet-
ty versio viisi vuotta sitten esitellystä ma-
talammasta saappaasta. Outlast sisävuo-
ri on erittäin miellyttävä jalassa ja tarjoaa 
lämmön tunnetta kylmässä ja viileyttä ke-
sällä. Valitettavasti vuori kuivuu läpikastut-
tuaan hitaasti. Saappaan lesti sopii suo-
malaiseen jalkaan, ollen melko leveä. Myös 
saappaan varressa on tarpeeksi leveyttä 
paksupohkeiselle. Myös tuuletus toimii hy-
vin. Kiertojäykkä pohja toimii erinomaises-
ti, eikä yksittäiset kivet tunnu jalan pohjas-
sa. Pohjan liukkaudessa olisi vielä paran-
nettavaa.  

+ Pohjan kiertojäykkyys

+ Lestin muoto

– Hidas kuivuminen

– Ulkopohjan liukkaus

Kiertojäykän pohjan ansiosta 
erittäin vaelluskenkämäinen 
kumisaapas.

NOKIAN 
KOLI
� Hintaluokka: 115 euroa

� Paino: 1 180 grammaa

KOLI on perinteisen oloinen saapas, jos-
sa kuitenkin yhdistyy sopivasti modernit 
tekniset ominaisuudet. Varren koko riittää 
paksupohkeiselle, mutta korkeudeltaan se 
on testin matalin. Saapas on painoltaan 
testin keveimmästä päästä. Pohjan kier-
tojäykkyys on riittävä tukeakseen jalkaa 
painavien kantamusten alla. Samoin saa-
pas antaa jalalle hyvin sivuttaistukea viis-
torinteillä. Ulkopohja pitää hyvin pehmes-
sä maastossa, lumessa ja mudassa, mutta 
märällä kivellä ja virtaavassa vedessä pito 
on testin heikoin.

+ Pohjan kiertojäykkyys

+ Pitokyky pehmeässä 

 maastossa

– Varren korkeus

– Ulkopohjan liukkaus

Pohjan ominaisuudet tukevat 
hyvin jalkaa painavan 
kantamuksen alla.

TRETORN 
SAREK S
� Hintaluokka: 120 euroa

� Paino: 1 120 grammaa

SAREK S on hyvin perinteinen kumisaa-
pas ollen painoltaan testin keveimmästä 
päästä. Kastuttuaan vettä imemätön sisä-
vuori kuivuu kohtalaisen nopeasti.  Varren 
muotoilu on testin tiukimpia, joten kovin 
paksu pohkeisen ei kannata näitä harkita. 
Tiukka varsi myös hidastaa tuulettumista. 
Kiertojäykkä pohja toimii hyvin mutta viis-
torinteissä sivuttaistukea saisi olla enem-
män. Ulkopohja pitää pehmeässä maas-
tossa hyvin mutta liukkailla kivillä pitää olla 
tarkkana monien muiden testisaappaiden 
tapaan.

+ Keveys

+ Ei kasti helposti

– Varren tiukka muotoilu

Perinteisen kumisaappaan 
etsijälle ja kapeapohkeiselle 
hyvä valinta.
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TRETORN 
TORNEVIK BREATHEABLE
� Hintaluokka: 160 euroa

� Paino: 1 190 grammaa

TORNEVIK Breatheable yrittää ratkaista 
kumisaappaiden ikuista kosteusongelmaa. 
Sisävuori on tavallista paksumpi ja siinä on 
paljon ilmakanavia joita pitkin saappaan 
pitäisi tuulettua. Käytännössä eroa perin-
teiseen vuoriin ei kuitenkaan huomattu.  
Saapas tuntui jopa kuivuvan tavallista hi-
taammmin. Varsi on mukavan väljä. Kumi-
nauha varren suuaukossa heikentää saap-
paan tuuletusta. Pohjan kiertojäykkyyden 
suhteen Tornevik on testin heikoin. Samoin 
sivuttaistuki ja pohjan kovuus jäävät jäl-
keen muista testisaappaista. Sen sijaan pi-
toa tuntuu riittävän keskivertoa paremmin. 

+ Varren väljyys

+ Pito liukkaalla

– Kiertojäykkyyden ja 

 sivuttaistuen puute

– hidas kuivuminen

Mukavan pehmeä saapas 
pitää hyvin.

VIKING 
TROPHY LL CAMO
� Hintaluokka: 100 euroa

� Paino: 1 320 grammaa

VIKING Trophy on testin painavin saapas. 
Varsi on melko jäykkä, joka verottaa käyt-
tömukavuutta. Toisaalta jäykkyys tarjoaa 
myös tukea nilkalle. Varren mitoitus on 
kohtuu väljä ja varren suussa on erillinen 
kiristys. Saapas tuulettuu kävellessä hyvin. 
Pohjan kiertojäykkärakenne ja sivuttaistu-
ki takaavat hyvät vaelluskenkämäiset omi-
naisuudet selvästi painon kustannuksella. 
Viking UGC -ulkopohjan pintakuviointi toi-
mii hyvin kaikissa maastoissa. Liukkaalla 
kivellä pitoa voisi kuitenkin olla enemmän.

+ Pohjan tukeva rakenne

+ Varren väljä mitoitus

– Painava saapas

– Pohjan liukkaus

Painon kustannuksella 
paljon vaelluskenkämäisiä 
ominaisuuksia. 

VIKING 
FALK NEO
� Hintaluokka: 120 euroa

� Paino: 1 000 grammaa

FALK NEO on testin keveimpiä saappaita. 
Pehmeä neopreenivarsi tekee saappasta 
erittäin miellyttävän käyttää. Varren mitoi-
tus saisi olla vähän leveämpi tuuletuksen 
tehostamiseksi, käyttömukavuuden suh-
teen neopreeni venyy kohtalaisesti poh-
keen paksuuden mukaan. Pohjan kierto-
jäykkyys on hyvä ja saapas joustaa riittä-
västi päkiän kohdalta. Sivuttaistukeakin on 
riittävästi, joten Falk Neo on mukava jalas-
sa painavankin rinkan alla. UGC ulkopohja 
pitää erilaisissa maastoissa hyvin. Pohjan 
liukkauden suhteen tässä testissä jäi vielä 
toivomisen varaa.

+ Keveys

+ Neopreenivarren pehmeys

– Varren tiukkuus

– Pohjan liukkaus

Testin pehmein
 ja 
miellyttävin 
saapas. HYVÄ OSTOS

KUMISAAPPAAT
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