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Teksti ja kuvat J O E L  A H O L A

Laki edellyttää oranssia ylävartalon 
peittävää vaatetusta hirvieläinten 

metsästyksessä. Laitoimme 
hirvitakit tiukkaan syyniin.

H irvenmetsästys on 
merkittävässä roolissa 
suomalaisessa eräpe-
rinteessä ja metsästys-
kulttuurissa. Syksyiset 

jahdit keräävät kylien miehet ja naiset 
yhteiselle asialle. Ennen jahtiseurueen 
tunnisti punaisesta värityksestä, mut-
ta vuonna 2013 väri vaihtui oranssiin.

Metsästysasetuksen 22 pykälän 
mukaan hirven ja valkohäntäpeuran 
metsästykseen osallistuvien on käy-
tettävä oranssinpunaista tai oranssia 
päähinettä tai päähineen suojusta ja 
ylävartalon peittävää vaatetta. Orans-
sia tai oranssinpunaista väriä on oltava 
vähintään kaksi kolmasosaa vaatteen 
ja päähineen näkyvästä pinta-alasta. 
Pykälään on tehty myöhemmin lisäys, 
että väritys ei koske metsästäjää, joka 
metsästää rakennelman suojasta tai 
metsästysjousella.

Halusimme testata lainmukaiset 
hirvitakit, joten lähetimme maa-
hantuojille ja valmistajille kutsun. 
Kerroimme arvostamme testissä hirvi-

jahtia palvelevia yksityiskohtia, kuten 
radiopuhelimen ja puhelimen käytölle 
suunniteltuja taskuja ja kiinnikkeitä. 
Lupasimme testata tuotteen istu-
vuutta, suojaavuutta ja miellyttävää 
käyttöä keskittyen hihojen, vyötärön, 
kauluksen sekä mahdollisen hupun 
muotoiluihin, mitoitukseen ja säätö-
mahdollisuuksiin.

Kerroimme tutkivamme taskujen 
käyttöä vajaaksi ja täyteen pakattui-
na sekä vetoketjujen, neppareiden 
ja tarrojen toimivuutta. Testikut-
sun mukaan arvostamme tuotteen 
vedenhylkivyyttä, tuulenpitävyyttä ja 
hiljaista käyttöääntä sekä sopivuutta 
vaihteleviin sääoloihin. Mainitsimme, 
että testattavan tuotteen pitää soveltua 
passipaikalla odottelun lisäksi koi-
ranohjaajan tai ajojahtiin osallistuvan 
metsästäjän fyysisiin ponnistuksiin.

Lisäksi kutsussa kerrottiin, että 
toimivat tuuletus- ja lämmönsäätely-
mahdollisuudet, alhainen paino, hyvät 
hoito- ja käyttöohjeet sekä metsästysti-
lanteisiin liittyvät innovaatiot paran-

Hirven ja valkohäntäpeuran 
metsästyksessä pitää nykyisen 
metsästysasetuksen mukaan 
käyttää oranssia ylävartalon 
peittävää vaatetta ja 
päähinettä. Muutossäädös on 
tullut voimaan 11. huhtikuuta 
2013.
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Anar Hirvas

Beretta Tri-Active WP

Dovrefjell Vision Pro Orange

Hillman Bolt 3D Fire

Pinewood Wolf Lite

Swedteam Ridge Pro

Testissä olevat tuotteet

HIRVITAKIT
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Merkki Malli Hintaluokka Testattu koko Paino Kokovalikoima Kalvo/kangas Materiaali Tuuletusaukot

Anar Hirvas 160 € M 1 035 g XS–3XL ADS 100 % polyesteri 2 x 27 cm

Beretta Tri-Active WP 230 € M 1 005 g XS–4XL BVB EVO 100 % polyesteri -

Dovrefjell Vision Pro Orange 155 € L 1 250 g S–5XL 10K Active Membrane 100 % polyesteri 2 x 23 cm

Hillman Bolt 3D Fire 230 € L 1 345 g S–4XL Atmotec 100 % polyesteri -

Pinewood Wolf Lite 160 € L 1 045 g S–3XL Pine-Tech 100 % polyesteri 2 x 23 cm

Swedteam Ridge Pro 250 € 52 1 050 g 46–60 Covertex 100 % polyesteri 2 x 31 cm

tavat takin testimenestystä. Tuotteen 
kuosin kuviointi ja hinta eivät ole 
arvosteluperusteita.

Kustuumme vastattiin kiitettäväs-
ti, mutta valikoima rajoittui kuuteen 
tuotteeseen. Osa tuotemerkeistä jäi 
pois malliston muuttumisen tai saa-
tavuusongelman vuoksi. Muutamat 
tuotteet eivät mielestämme täyttäneet 
testin tai lain asettamia vaatimuksia. 
Rajasimme testin ulkopuolelle myös 
järeät, pelkkään kyttäystoimintaan 
sopivat talvipalttoot.

Hirvijahdin vaatimukset
Hirvieläinjahtiin liittyvä oranssi 
värimääräys on vain suomalainen 
vaatimus. Ensimmäisenä on tärkeää 
ymmärtää, että kaikki oranssia väriä 
sisältävät ulkomaiset metsästys-
vaatteet eivät täytä lain asettamia 
vaatimuksia. Turvallisuutta lisäävinä 
vaatteina ne on suunniteltu alkujaan 
muiden kriteerien kuin suomalaislain 
mukaan.

Testiin valikoituneiden tuottei-
den väripinta-alojen arvioiminen on 
äärimmäisen vaikeaa, kun kuviot ovat 
hajanaisia ja takki koostuu useista 
kangaspaloista. Silmämääräisesti kaik-
kien testituotteiden pinnasta kaksi 
kolmasosaa on oranssia eli ne täyttävät 
lain asettamat tavoitteet. Metsästä-
jän ja etenkin hirvijahdin päällikön 
on hyvä tiedostaa, että lain tavoite 
ei välttämättä täyty näillä tuotteilla, 
jos osa oranssista pinnasta peitetään 
esimerkiksi suurella repulla olkaviilek-
keineen tai karttalaukulla ja mustalla 
kaulahuvilla.

Anarissa ja Swedteamissa oranssia 
pintaa on rikottu mustalla mosaiikki-
kuviolla, jota on muokattu kolmiulot-

teiseksi varjostuksilla. Berettassa on 
kuvioimattomat oranssit pinnat ja 
mustia kangaspaloja.

Dovrefj ell, Hillman ja Pinewood ta-
voittelevat kuvioinnillaan metsämaas-
toa, joka vastaa heidän kotiseutuaan. 
Eteläisen sijainnin vuoksi hirvieläimet 
viihtyvät naapurimaissamme jalopuu-
metsiköissä. Niinpä kankaiden ku-
viointiin on käytetty yleisesti tammea 
ja vaahteraa.

Meillä tammea kasvaa vain lounai-
simmassa Suomessa ja etelärannikolla. 
Lisäksi yhtenäiset jalopuumetsiköt 
ovat usein luonnonsuojelualueita, 
joilla metsästys ei ole sallittua. Luon-
nonvaraisena vaahtera kasvaa hieman 
tammea laajemmalla alueella Lou-
nais-Suomessa pohjoisrajan yltäessä 
Merikarvialle. Puistopuuna vaahtera 
toki menestyy Lapissakin.

Takkien kuvioinnit eivät vastaa 
täysin suomalaista maastoa, mutta ne 

rikkovat hieman laajoja värialueita. 
Kuviointi antaa anteeksi metsästäjän 
liikettä ainakin tuulisella säällä, kun 
puun oksistot liikkuvat puhurin voi-
masta. Kuosista riippumatta liikkuma-
ton passimies tai -nainen saa varmim-
min saalista.

Toinen hirvieläinjahdin erikoispiir-
re on seuruemetsästys, jossa yhteyden-
pito hoidetaan yleensä radiopuhelimi-
en avulla. Hyvässä hirvitakissa pitäisi 
olla riittävän tilava tasku radiopu-
helimelle. Hillmania ja Swedteamia 
lukuun ottamatta kaikissa takeissa 
on olkapäiden edessä lenkit antennin 
pujottamista varten. Ominaisuus ei 
ole välttämätön, sillä osa käyttäjistä 
kokee antennin tukilenkin häiritsevän 
radiosignaalia.

Vetoketjun takana
Testikutsumme mukaan hirvitakin piti 
soveltua passikäytön lisäksi aktiiviseen 

Radiopuhelimen sujuva 
käyttö on tärkeä 

ominaisuus sopivaa 
hirvitakkia valitessa.

HIRVITAKIT
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Merkki Malli Huppu Taskut* Taskujen tilavuus ** Veden imeytyminen***

Anar Hirvas irrotettava 5 + 2 kpl 8,5 litraa 780 g

Beretta Tri-Active WP kiinteä 4 + 2 kpl 20,0 litraa 50 g

Dovrefjell Vision Pro Orange irrotettava 6 + 2 kpl 13,8 litraa 105 g

Hillman Bolt 3D Fire irrotettava 6 + 5 kpl 19,8 litraa 215 g

Pinewood Wolf Lite - 8 + 3 kpl 18,1 litraa 670 g

Swedteam Ridge Pro irrotettava 7 + 3 kpl 20,6 litraa 345 g

*** vesimäärä, joka imeytyi takkiin 2 min
       suihkussa oleskelun aikana

* ulkotaskut +   
   povitaskut 

** mitattu haulikon hylsyjen 
     avulla 

ajojahtiin ja koiranohjaajan toimintaan, 
mutta kyllä markkinoiden lämmin 
valikoima tekee noista töistä hikistä 
puurtamista. Yllätys oli, että kaikki 
testituotteet olivat raskaan tuntuisia ja 
vuorellisia. Kevyinkin takki painoi yli 
kilon. Vertailun vuoksi mainittakoon, 

että testipäällikön oranssi Goretex-kal-
vollinen ja hupullinen retkeilytakki 
painaa vain 270 grammaa.

Anar, Dovrefj ell, Pinewood ja Swed-
team ovat toteuttaneet takeissaan 
kainalo- tai sivutuuletukset. Aukkojen 
vetoketjujen pituudet vaihtelivat 23 ja 

31 senttimetrin välillä. Käytön kan-
nalta on hyvä tarkastaa onko tuule-
tusvetoketjussa yksi vai kaksi vedintä. 
Kahdella vetimellä tuuletusta voi 
säädellä paremmin.

Osa tuuletuksista on verkollisia ja 
toiset verkottomia.  Jälkimmäinen 

HIRVITAKIT

Takkien kuosit

Anar Beretta Dovrefjell

Hillman Pinewood Swedteam



HIRVITAKKIEN KÄYTTÖOMINAISUUKSIA  arvosteltiin testissä 
25 prosentin osuudella lopputuloksesta. Arvosteltaessa keskityttiin 
leikkauksen ja joustavien kangaspalojen tarjoamaan liikkuvuuteen, 
metsästykseen vaadittavaan käytön hiljaisuuteen, radiopuhelimen 
käyttökokemukseen takin kanssa, vetoketjun ja sen listojen käy-
tettävyyteen sekä vyötärö- ja helmakiristyksiin. Takin kuviointi ei 
vaikuttanut testitulokseen.

Lämmönsäätelyominaisuuksia arvosteltaessa on keskitytty tuot-
teen sopivuuteen erilaisiin sääoloihin. Tuuletusaukot, kantohenkselit 
sekä vetoketjun ja neppareiden käyttö etuosan tuulettamisessa 
nostivat arvosanaa, joka kattaa 15 prosenttia lopputuloksesta.

Vedenhylkimisen arvosana kuvaa tuotteen selviytymistä kahden 
minuutin suihkutestistä. Paras tuote varastoi vettä vain 50 gram-
maa, mutta heikoiten nestettä hylkivä kangas imi lisäpainoa 780 
grammaa. Osion arvosanat laskettiin lineaarisen yhtälön mukaan 
siten, että kilon vesimäärällä olisi ansainnut yhden pisteen ja täysin 
kuiva tuote olisi saanut täyden vitosen potin. Osio antaa 15 pro-
senttia lopputulokseen.

Taskujen arvosana muodostaan niin ikään 15 prosenttia lop-
putuloksesta. Taskujen määrä, käytettävyys, sijoittelu, erilaisuus ja 
suuri tilavuus lisäsivät menestystä.

Hupun ja kauluksen ominaisuuksia arvotettiin kymmenyksen 
osuudella testin kokonaisarviosta. Ryhdikäs muoto, jäykistetty lippa, 
hyvä suojaus, toimivat niska- ja kauluskiristykset sekä korkea ja 
miellyttävä kaulus takasivat hyvän testimenestyksen.

Hihojen kiristysominaisuuksia arvosteltiin kymmenyksen osuu-
della lopputuloksesta. Tarkastelu kohdistui hihansuiden säätöjen 
laajuuteen ja kiristysmekanismien helppokäyttöisyyteen. Mansetit 
kohensivat testimenestystä.

Painon arvosanan antoi vaaka. Testin painavin tuote pysäytti 
vaa’an 1 345 gramman lukemaan, kevyinkin takki painoi 1 005 
grammaa. Osion arvosanat laskettiin lineaarisen yhtälön mukaan 
siten, että 1 500 gramman painoisella tuotteella olisi ansainnut 
yhden pisteen ja 500 gramman kuormalla olisi saanut täyden 
vitosen potin. Tuotteen painon vaikutus on kymmenen prosenttia 
kokonaisarvosanasta.

Arvosteluperusteet
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A RVO ST E LU TAU LU K KO
MERKKI malli käyttö lämmönsäätely vedenhylkiminen taskut huppu ja kaulus hihat paino yhteensä

25 % 15 % 15 % 15 % 10 % 10 % 10 % 100 %

Anar Hirvas 3,5 3,5 1,9 3,0 4,5 4,0 2,9 3,3

Beretta Tri-Active WP 3,5 3,5 4,8 4,0 2,5 3,0 3,0 3,6

Dovrefjell Vision Pro Orange 4,0 3,5 4,6 3,5 3,0 3,5 2,0 3,6

Hillman Bolt 3D Fire 3,5 2,5 4,1 4,5 3,5 3,0 1,6 3,4

Pinewood Wolf Lite 3,5 3,5 2,3 4,0 2,0 3,5 2,8 3,2

Swedteam Ridge Pro 4,0 4,5 3,6 4,5 4,0 4,5 2,8 4,0

vaihtoehto tuulettuu paremmin, 
mutta tällöin hirvikärpäset pääsevät 
aukoista vapaasti sisään. Berettassa 
ei ole tuuletusaukkoja, mutta takin 
voi riisua roikkumaan henkseleiden 
varaan, jolloin sitä kannetaan repun 
tavoin.

Swedteamin vetoketju on veden-
pitävä, mutta muut vetoketjut on 
piilotettu neppareilla kiinnittävän suo-
jalistan alle. Hillman lista sulkeutuu 
magneeteilla. Takin käyttö ja tuuletus 
on helpompaa, jos vetoketju on kaksi-
suuntainen eli suljettua vetoketjua voi 
avata myös alhaalta alkaen.

Testituotteissa on valtavasti taskuja, 
sillä monipuolisimmissa tuotteissa 
erilaisia säilytyspaikkoja on jopa yli 
kymmenen. Rinta- ja helmataskujen 
lisäksi vetoketjulistojen väliin on 
piilotettu niin kutsuttu napoleontasku 
ja parhaimmillaan sisävuorista löytyy 
vielä neljä povitaskua lisää. Hillmanin 
ja Pinewoodin helmataskujen sisälle 
on ommeltu paikat panoksille.

HIRVITAKIT

Pinewoodin helmataskun sisällä on patruunapaikoilla varustettu kangaspala, jonka voi kääntää 
taskun ulkopuolelle. Loput lenkit on varattu haulikon panoksille.
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SW E D T E A M  R I D G E  P RO

SWEDTEAM RIDGE PRO  on mallinimi, 
jonka alle kuuluu takkeja ja housuja erilai-
silla kuoseilla, ja samalla nimellä valmiste-
taan myös anorakkia. Testiin valikoitunut 
hirvitakki menestyi kaikilla testatuilla 
osa-alueilla hyvin tai jopa erinomaisesti. 
Tuote keräsi kiitosta parhailla hihoilla sekä 
monipuolisilla ja tilavilla taskuilla. Myös 
irrotettavan hupun kiristysmekanismit 
arvosteltiin testiin laadukkaimmiksi, mutta 
hupun pienehkö tilavuus laski menestystä. 
Testivoitto heltisi melko selvällä erolla 
parhaiden lämmönsäätelyominaisuuksien 
ja hyvän käytettävyyden ansiosta, vaikka 
kangas voisi hylkiä hieman paremmin vettä.

”Laadukas kokonaisuus 
hirvimetsälle”.
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Ulkokankaaseen imeytynyt vesimäärä grammoina

Testasimme taskujen tilavuudet 
sullomalla ne täyteen haulikon hyl-
syjä ja punnitsemalla lisäkuorman. 
Riistan aiemmissa testeissä olemme 
käyttäneet samaa menetelmää tila-
vuuksien määrittämiseen. Aiemmissa 
kokeissa olemme todenneen 180 
gramman eli noin 25 hylsyn vastaavan 
yhtä litraa.

Mittaustemme mukaan taskujen 
tilavuudet vaihtelivat 8,5 litrasta yli 20 
litraan. Suurimmat tilavuudet saa-
vuttivat Beretta, Hillman, Pinewood 
ja Swedteam, joissa kaikissa on 
selkäpuolella noin kymmenlitrainen 
helmatasku. Tilavuuksia miettiessä 
on hyvä muistaa, että jos metsästäjä 
on valinnut itselleen mitoitukseltaan 
tiukan mallin, taskuja ei voi välttämät-
tä sulloa aivan täyteen.

Tuulta ja tuiskua
Testituotteet on ommeltu vedenpi-
tävästä ja hengittävästä kankaasta. 
Kaikkien takkien pääasiallisena 
materiaalina on polyesteri. Kuosit ovat 
useimmiten kolmikerroksisia eli kalvo 
sijaitsee ulkokankaan ja sisäpinnan 
välisessä suojassa.

Kalvot pitävät vettä, mutta vaate 
saattaa kerätä pintaansa runsaasti kos-
teutta ulkokankaan ominaisuuksien 
vuoksi. Metsästäjän vaatteista pyritään 
usein tekemään mahdollisimman peh-
meitä ja äänettömiä, joten pehmeäksi 
harjattu pinta saattaa imeä vettä lähes 
sienen tavoin. Osa valmistajista kyl-

lästää pintakangasta vettähylkiväksi. 
Käyttäjän on hyvä huomata, että takin 
ominaisuudet vedenhylkivyyden osal-
ta muuttuvat heikommiksi ajan myötä, 
jos kyllästystä ei uusita.

Testasimme tuotteiden vedenpitä-
vyyttä nauttimalla jokaisen takin kans-
sa kaksi minuuttia täydellä teholla 
pauhaavasta suihkusta. Vedenpitävät 
kuosit olivat nimensä veroisia, mutta 
kankaisiin suihkun aikana varastoi-
tuva vesimäärä vaihteli huimasti. 
Berettan takki kasvatti painoaan 
ainoastaan 50 grammaa, mutta Anarin 
harjattu pinta imaisi sisäänsä nestettä 
780 grammaa. 

Valmistajat ilmoittavat kalvoil-
leen huikeita hengittävyyslukemia 
eli kuinka paljon vesihöyryä pääsee 
kankaan läpi vuorokaudessa. Näillä 
lukemilla ei ole todellisen käytön 
kanssa juuri mitään tekemistä, sillä 
esimerkiksi pintakankaisiin imeytyvä 
vesi tukkii hengittävyyden.  Kan-
kaiden hengittävyysarvot koskevat 
vain kalvoa. Lukema ei kerro mitään 
sisävuorin ominaisuuksista. Lisäksi 
hengittävyys on annettu vain yhdelle 
kangaskerrokselle, mutta vetoketjun 
listojen ja taskujen läppien kohdalla 
kangaskerroksia on helposti neljä tai 
viisi – pahimmillaan seitsemän.

Pinewoodia lukuun ottamatta 
takeissa on huput. Berettan huppu on 
vaatimaton, kauluksen sisään rullattu 
kangas. Se pitää hyvin vettä, mutta 
huppua ei voi tumman värin vuoksi 
käyttää jahdin aikana tai se on sijoitet-
tava lakin alle: lain mukaan metsäs-
täjällä pitää olla hirvijahdissa oranssi 
päähine.
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Kaikki testatut takit pitävät kalvon ansiosta vettä, mutta pintakankaaseen kahden minuutin 
suihkun aikana imeytynyt vesimäärä vaihtelee rajusti.

Yllätys oli, että 
kaikki testituotteet 

olivat raskaan 
tuntuisia ja 
vuorellisia. 

HIRVITAKIT
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Anarin, Dovrefj ellin ja Swedteamin 
huput voi irrottaa neppareilla. Myös 
Hillmanin huppu on irrotettavaa 
mallia, mutta sen kiinnitys perustuu 
vetoketjuun. Hyvässä hupussa pitäisi 
olla korkea kaulus, jäykkä lippa sekä 
toimiva kiristys reunuksessa ja nis-
kassa tai takaraivolla. Parhaiten nämä 
ominaisuudet on saatu Swedteamin 
malliin, mutta harmittavasti kyseinen 
suoja on tilavuudeltaan hieman ahdas.

Takeissa on yleensä kiristys vain 
helmassa. Dovrefj ellissä lukollinen ku-
minauha on sijoitettu lisäksi lantiolle. 
Kyseisen mallin helma yltää suojaa-
maan pakaroita. Berettan takahelma 
yltää myös miellyttävän alas suojaten 
kyyristyneen metsästäjän alaselkää.

Vaikea valinta
Hirvitakkitakkitestissä on paljon hyviä 
tuotteita hieman erilaisilla ratkaisuil-
la. Testivoittaja ei vastaa täydellisesti 
jokaisen metsästäjän tarpeita, vaan 

Tuotteiden kankaiden vedenhylkivyyttä testattiin kahden minuutin 
suihkulla. Kankaisiin imeytyvät vesimäärät vaihtelivat 50 ja 780 

gramman välillä.

oman käyttöön ja omalle ruumiin-
rakenteelle sopivan tuotteen pitää 
jokaisen miettiä itse.

Yksikin pieni yksityiskohta voi 
ratkaista koko hankintapäätöksen. 
Esimerkiksi vakiintunut tapa pitää 

testimenestystä, mutta oikeakätiselle 
lisäarvosta ei taida olla juuri hyötyä. 
Asia voi olla jopa päinvastainen, sillä 
lisäominaisuudet saattavat vain nos-
taa tuotteen hintaa ja painoa.

Näkyvyyden tuoma lisäturvallisuus 
on tervetullutta myös muuhun met-
sästykseen. Oranssin takin käyttäjä 
parantaa aina omaa turvallisuuttaan 
kertomalla sijainnistaan muille maas-
tossa viihtyville. Oranssista takista 
on hyötyä vaikkapa liikenteessä ja 
metsätyökoneita lähestyessä. Niinpä 
värillinen takki kannattaa pukea myös 
ruokintapaikan huoltoreissulle ja 
jänisjahtiin.

Oranssi väri parantaa käyttäjän-
sä lisäksi myös muiden luonnossa 
liikkujien turvallisuutta, sillä näkyvän 
jahtivaatetuksen ansiosta vaikkapa 
mättäiden taakse kyyristynyt sienestä-
jä havaitsee metsästäjän paremmin ja 
voi ilmaista oman läsnäolonsa. Turval-
lisuus on yhteinen asia. 

Berettan takkia voi kantaa pelkkien henkseleiden avulla. Ominaisuutta 
ei voi käyttää hirvenmetsästyksen aikana, mutta kaadetun ruhon 

raahaamisessa lämmönsäätely onnistuu.

matkapuhelinta, koiratutkaa tai 
radiopuhelinta tietyssä taskussa vai-
kuttaa valintaan.

Anar, Dovrefj ell, Pinewood ja Swed-
team huomioivat vasemmalta puo-
lelta ampuvan metsästäjän tarpeet. 
Tämä ominaisuus paransi tuotteen 

Näkyvyyden tuoma 
lisäturvallisuus 
on tervetullutta 
myös muuhun 
metsästykseen.

HIRVITAKIT
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1 2
M I E L L Y T T Ä V Ä N  H I R V I T A K I N  T E S T I M E N E S T Y S 

K O M P A S T U I  V E T T Ä  I M E V Ä Ä N  U L K O K A N K A A S E E N .

+  testin paras huppu
+  hihoissa mansetit
– pintakangas varastoi vettä
– pienet taskut

J O U S T A V A  J A  S U J U V A L I N J A I N E N  T A K K I  Y L S I 
V E D E N H Y L K I V Y Y D E S S Ä  T E S T I N  P A R H A I M M A K S I .

ANAR HIRVAS
Hintaluokka: 160 euroa
Paino: 1 035 grammaa
Taskujen tilavuus: 8,5 litraa

BERETTA TRI-ACTIVE WP
Hintaluokka: 230 euroa
Paino: 1 005 grammaa
Taskujen tilavuus: 20,0 litraa

ITALIALAINEN  Beretta hylkii erinomaisesti vettä, sillä takin pin-
nalla helmeili suihkureissun jälkeen vain 50 grammaa lisäpainoa. 
Käsivarsien mustat kangaspalat ovat joustavia, joten aseen käsit-
tely on sujuvaa. Vetoketjullisten etutaskujen ja vasemmalle puolelle 
sijoitetun radiopuhelintaskun lisäksi tuotteen selkämykseen on 
toteutettu suuri helmatasku. Sisävuoren verkkoon on ommeltu kaksi 
povitaskua. Vaatimattoman, kiinteän hupun voi rullata kauluksen 
sisään. Tuuletusaukot puuttuvat, mutta takkia voi kantaa reppu-
maisesti irrotettavien henkselien avulla.

Maastokuvioinnin puuttuminen tekee takista joidenkin mielestä 
tyylikkään, mutta toinen voi kokea kuosin työvaatemaiseksi. Veden-
hylkivyyden, joustavien kangaspalojen ja ampumista helpottavien 
kapeiden hihojen perusteella testin hopeasijalle yltänyt tuote 
ansaitsee Hyvä ostos  -maininnan.

SUOMALAISTA  suunnittelua edustava Anar on leikkaukseltaan, 
kiristyksiltään, tuuletuksiltaan ja vetoketjultaan miellyttävä käyttää.  
Tilava, lipallinen huppu arvosteltiin testin parhaimmaksi kiristysten 
ansiosta. Hupun voi irrottaa avaamalla seitsemän nepparia. Hiho-
jen sisällä piilottelevat, joustavat mansetit estävät hirvikärpäsiä 
ryömimästä sisäpuolelle.

Takkiin on toteutettu suuret, nepparilliset helmataskut.  Rinta-
taskut on sijoitettu molemmille puolille, mutta niiden lähes pohjalle 
yltävät vetoketjut hankaloittavat radiopuhelimen käyttöä. Käsi-
varressa on pieni tasku puhelimelle. Toinen povitaskuista on niin 
kutsuttu napoleontasku, joka se sijaitsee vetoketjulistan alla. Miel-
lyttävä käyttökokemus päättyy sateen alkaessa: kangas pitää kyllä 
käyttäjän kuivana, mutta suihkutestissä pintamateriaali varastoi 
peräti 780 grammaa vettä.

+  erinomainen vedenhylkivyys
+  suuri selkätasku
+  henkselituuletus
– vaatimaton huppu

H Y V Ä O S T O
S
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+  erinomainen vedenhylkivyys
+  radiopuhelimen saa myös oikealle
+  paras vetoketju
– ripustuslenkki puuttuu

T E S T I N  L Ä M P I M I N  T A K K I  S O P I I  P A S S I M I E H E N 
K A V E R I K S I ,  M U T T A  A J O S S A  S I L L Ä  T U L E E  H I K I . 

HILLMAN BOLT 3D FIRE
Hintaluokka: 230 euroa
Paino: 1 345 grammaa
Taskujen tilavuus: 19,8 litraa

POHJOISAMERIKKALAINEN  Hillman sopii markkinointitietojen 
mukaan paikallaan tapahtuvan kyttäyskäytön lisäksi aktiiviseen 
liikkumiseen. Takin toppavuori ja tuuletusaukkojen puuttuminen 
sekä lämpöelementille varattu selkätasku eivät testaajien mielestä 
tue lihasvoimalla tehtävää rymyämistä hirvieläinten perässä. Takki 
antaa lämmönsäätelyn saralla tasoitusta kilpailijoilleen, mutta hyvä 
vedenhylkivyys, erittäin monipuoliset taskut ja magneeteilla suljetta-
va vetoketjun lista kohentavat testimenestystä.

Kasvojen suojaksi on toteutettu irrotettava maski, joka kiinnite-
tään tarroilla hupun molempiin laitoihin. Hupun irrotusmekanismiksi 
on valittu vetoketju neppareiden sijaan. Hihat kiristetään tarroilla. 
Vaikka oranssin kuosin kaverina on tammea ja vaahteraa, takki 
on parhaimmillaan jahtikauden lopun pakkasilla, kun lumi peittää 
Pohjolan havumetsää.

+  hyvä vedenhylkivyys
+  monipuoliset ja tilavat taskut
– painava kokonaisuus
– lämmönsäätelyn haasteet

3
P I T K Ä H E L M A I N E N  J A  V Ä L J Ä  T A K K I  S U O J A A 

H Y V I N  S A T E E L T A  J A  T U U L E L T A .

DOVREFJELL VISION PRO ORANGE
Hintaluokka: 155 euroa
Paino: 1 250 grammaa
Taskujen tilavuus: 13,8 litraa

NORJALAINEN  Dovrefjell on valinnut oranssin kuosin kuviointiin 
vaahteran ja terttuseljan lehtiä. Takin pakaroiden päälle yltävä 
helma, väljä leikkaus, testin parhaaksi arvosteltu suurihampainen 
vetoketju listoineen ja tuuletusaukot nostavat tuotteen painoa. Sa-
teella kuorma ei juuri kasva, sillä kangas hylkii hyvin vettä. Radiopu-
helimelle on paikat molemmilla puolilla, joten takki sopii hyvin myös 
vasemmalta ampuvalle metsästäjälle.

Tilavia taskuja on runsaasti, joten säilytyspaikkojen tilavuus 
yltää lähes 14 litraa, vaikka takahelmassa ei ole taskua. Hihat 
kiristetään pitkillä tarroilla. Viidellä nepparilla kiinnitetty huppu jää 
ryhdittömäksi, kun takaraivolla on tarra ja etureunassa liian löysä 
kuminauha. Hupun säätöjen lisäksi menestystä hillitsivät paino, 
irtonainen ja pukemista hankaloittava verkkovuori sekä ripustuslen-
kin puuttuminen.
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+  monipuoliset ja tilavat taskut
+  vetoketju listoineen
– huppu puuttuu
– pintakangas varastoi vettä

E R I N O M A I N E N  T A I  H Y V Ä  T U L O S  J O K A I S E L T A 
O S A - A L U E E L T A  T A K A S I  S E L K E Ä N  T E S T I V O I T O N .

SWEDTEAM RIDGE PRO
Hintaluokka: 250 euroa
Paino: 1 050 grammaa
Taskujen tilavuus: 20,6 litraa

RUOTSALAISEN  Swedteamin kuosi on ruudukkomaista, kolmiulot-
teiseksi varjostettua kuviota. Kuudella nepparilla irrotettavassa hu-
pussa on leveä, osin kasvot peittävä kaulus. Huppuun on toteutettu 
kuminauhakiristys reunuksen lisäksi niskaan. Erinomaisesta arviosta 
huolimatta huppu on hieman niukka isopäiselle, pipoa käyttävälle 
metsästäjälle.

Monipuoliset ja tilavat taskut arvosteltiin katraan parhaimmiksi. 
Taskuissa on vedenpitävät vetoketjut. Pisimmät tuuletusaukot ja 
kaksisuuntainen, vain sisälistalla varustettu vetoketju sallivat par-
haat tuuletusominaisuudet. Hihat rankattiin myös testin parhaim-
miksi, sillä niissä on peukalolenkilliset mansetit. Selkeään testivoit-
toon yltänyt takki sopii sekä oikea- että vasenkätiselle ampujalle, 
sillä selkätaskuun on pääsy molemmilta puolilta ja radiopuhelimelle 
löytyy paikka kummankin solisluun alta.

+  tuuletusmahdollisuudet ja hihat
+  radiopuhelimen saa myös oikealle
+  tilavat ja monipuoliset taskut
– hupun pieni tilavuus

5
H U P U N  P U U T T U M I N E N  J A  V E T T Ä  V A R A S T O I V A 

K A N G A S  P U D O T T I V A T  H Y V Ä N  T A K I N  T E S T I N 
K Ä R K I K A H I N O I S T A .

PINEWOOD WOLF LITE
Hintaluokka: 160 euroa
Paino: 1 045 grammaa
Taskujen tilavuus: 18,1 litraa

RUOTSALAISEN  Pinewoodin tammi- ja mäntykuosi on suunniteltu 
oikealta puolelta ampuvalle metsästäjälle, sillä radiopuhelimen 
tasku antennilenkkeineen on sijoitettu vasemmalle puolelle ja 
suureen takahelman taskuun on vetoketju sekä pääsy vain oikealle 
kädelle. Etupuolen helmataskujen sisään on ommeltu panoksille 
paikat kangaspaloihin, jotka voi nostaa roikkumaan taskun ulko-
puolelle. Paikkoja on sekä luodikon että haulikon panoksille. Samo-
jen helmataskujen taakse on sijoitettu avoimet käsien lämmittelyyn 
sopivat taskut.

Takki on ainoa testituote, josta puuttuu huppu. Kangas imee 
vettä melko runsaasti. Suihkutesti tehtiin hupun puuttuessa lierihat-
tu päässä. Suurin osa imeytyneestä vedestä jäi ulkokankaaseen, 
mutta kosteutta valui leuan kautta myös kauluksen sisään. Hiha- ja 
helmakiristykset sekä suurihampainen vetoketju keräsivät kiitosta.

T
E S T I V O I T T A
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