SEIKKAILUREPUT

Kuka testasi?

Kaisu Soivio
seikkailu-urheilija, Team Snowflakes

SEIKKAILUREPPUTESTI tehtiin yhteistyössä Team Snowflakesin kanssa heidän elokuussa järjestämänsä
Snowflakes Seikkailun yhteydessä.
Kaisu Soivio tutki kaikki testireput
antaen tuotteista arviot rutinoituneen seikkailijan näkökulmasta: vuodesta 2005 seikkailu-urheilua harrastaneelle Soiviolle kertyy kisastartteja 5–10 vuodessa. Järjestäjät
käyttivät reppuja viedessään seikkailutapahtuman rasteja maastoon.
Tuotteiden testaus jatkui kilpailussa, jossa kymmenen osallistujaa eteni testireppu selässään. Seikkailijoilta
saatuja arvioita täydennettiin mittaamalla reppujen tilavuudet sekä painot ja kastuneen repun varastoima
vesimäärä.

SEIKKAILUREPUN selkämys ei saa olla liian
jäykkä, sillä pyöräilyssä selkä on kaareva,
mutta juostessa muoto muuttuu suoraksi tai
jopa koveraksi.
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Seikkailijan
selkään
TEKSTI JA KUVAT Joel Ahola

Oiva kisareppu myötäilee kehoa vauhdikkaassa menossa. Siltä vaaditaan keveyttä,
monipuolisia pakkaamisvaihtoehtoja ja
taskuihin pääsyä ilman selästä riisumista.

V
Berghaus Vapour 15
CamelBak Octane 18X-3L
Deuter Race X
Haglöfs Intense Gram Comp 12
Jack Wolfskin Ham Rock 16
Millet Hike 20
Ortlieb Airflex 11
Osprey Talon 11
Salomon Agile 12
Vaude Ultra Hiker 20

auhdikkaaseen liikuntaan,
oman kunnon testaamiseen
ja samanaikaiseen luonnosta nauttimiseen on Suomessa erinomaiset mahdollisuudet. Vuosikymmeniä jatkuneet hölkät ja
laturetket ovat saaneet rinnalleen maastomaratonit, extremerunit, rogaining-suunnistukset sekä multisport-tapahtumat ja
seikkailukilpailut. Tapahtumien suosiosta
kertoo rajoitettujen osallistujamäärien täyttyminen jo ilmoittautumisajan alkuhetkillä.
Lähdimme etsimään parasta kantolaitetta näiden monipuolisten urheilutapahtuminen haastavimpaan päähän, puolen
päivän tai vuorokauden pituiseen seikkailukilpailuun. Määrittelimme repun kooksi vähintään kymmenen litraa, koska perinteisessä seikkailu-urheilussa joudutaan
kantamaan juoman ja energian lisäksi järjestäjän ilmoittamia pakollisia varusteita
kuten ensiapulaukkua ja lämpimiä vaihtovaatteita.
Minimikokovaatimus karsi joukosta
maastomaratoneilla suositut muutaman
taskun juomajärjestelmät. Jotta testituotteen olisivat samankaltaisia, emme kelpuuttaneet mukaan yli 20 litran vetoisia
kantolaitteita. Niiden ominaisuudet muistuttavat jo enemmän tavanomaista päiväretkeilyreppua kuin kisakantamusta. Lisäksi vaadimme kaikilta testituotteilta valmiutta juomajärjestelmän käyttöön eli taskua juomapussille ja läpivientiä letkulle.

Testikutsu sai laajan, kiinnostuneen vastaanoton maahantuojien ja valmistajien
keskuudessa. Saimme tuotteita testattavaksi kymmeneltä tuotemerkiltä, joista erityisesti urheilureppuihin keskittyneet merkit tarjosivat testiin useita vaihtoehtoja laajasta valikoimastaan. Joillakin merkeillä tuotteita testattiin enemmän kuin yksi,
mutta testin tasapuolisuuden vuoksi lopulliseen arvosteluun päätyi vain yksi tuote
merkkiä kohden.

Kuorma kohdillaan
Seikkailussa reppu joutuu koville, sillä sen
pitää istua käyttäjänsä selkään erilaisissa lajeissa pyöräilystä juoksuun. Tällöin kantojärjestelmän säädöt ratkaisevat kuinka tukevasti ja ennen kaikkea miellyttävästi repun voi kiristää omaa kehoa myötäilemään.
Kaikissa testituotteissa oli rintaremmi,
jonka korkeusasemaa voi säätää – enemmän tai vähemmän. Etenkin naiset haluavat ruumiinrakenteensa vuoksi nostaa rintaremmin mahdollisimman ylös, mikä kannattaa huomioida omaa valintaa tehdessä.
Hyvässä repussa säädöt eivät lopu kesken pieni- tai suurikokoisen seikkailijan
kohdalla. Lantiovyön taskut eivät saa tulla liian eteen, jotta hoikkarakenteinenkin
kilpailija saa remmin kiristettyä. Joissakin
testituotteissa lantiovyön pituus on mitoitettu urheilijavartalolle, mutta pisimmän
vyön kohdalla seikkailijan vyötärön ympärys olisi saanut olla yli puolitoista metriä.
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SEIKKAILUREPUT
Seikkailureput
MERKKI

malli

hintaluokka

paino

paino

imeytynyt

tilavuus

tilavuus

mitattu*

märkänä

vesimäärä

ilmoitettu

mitattu

tilavuusero

tilavuusero
prosentteina

Berghaus

Vapour 15

70 €

495 g

705 g

210 g

15 l

12,5 l

-2,5 l

-17%

CamelBak

Octane 18X-3L

170 €

455 g

750 g

295 g

18 l

16,5 l

-1,5 l

-8%

Deuter

Race X

65 €

620 g

830 g

210 g

12 l

12,5 l

0,5 l

4%

Haglöfs

Intense Gram Comp 12

105 € + 44 €

325 g

460 g

135 g

12 l

11 l

-1 l

-8%

Jack Wolfskin

Ham Rock 16

65 €

595 g

865 g

270 g

16 l

13 l

-3 l

-19%

Millet

Hike 20

75 €

860 g

1130 g

270 g

20 l

16 l

-4 l

-20%

Ortlieb

Airflex 11

110 €

690 g

860 g

170 g

11 l

11 l

0l

0%

Osprey

Talon 11

80 € + 35 €

630 g

865 g

235 g

11 l

13 l

2l

18%

Salomon

Agile 12

115 €

400 g

605 g

205 g

12 l

9,5 l

-2,5 l

-21%

Vaude

Ultra Hiker 20

65 €

545 g

720g

175 g

20 l

17,5 l

-2,5 l

-13%

*mittaus tehty ilman juomajärjestelmää

Reppujen selkämyksen jäykkyys vaihteli
täysin ryhdittömästä kangasnyytistä metallirunkoiseen jäykisteeseen. Seikkailureppu
ei saa olla selkämyksestään liian jäykkä, sillä pyöräilyssä selkä on kaarevana köyryssä,
mutta juostessa suurana tai jopa koverana.
Seikkailureppuun pakataan pakolliset
varusteet, kuten ensiapupakkaus, kännykkä ja lämpimät vaihtovaatteet vedenpitävästi suojattuna. Otsalamppua tarvitaan

päivälläkin, koska rastit saattavat sijaita valaisemattomissa tunneleissa ja bunkkereissa. Näille pikkutarpeille tarvitaan taskut ja
repun sisälle osastointi, jotta tavarat löytyvät mahdollisimman nopeasti.
Pakollisiin varusteisiin saattavat kuulua
rullaluistimet, pelastusliivit tai uimapatja pumppuineen. Nämä suuret tarvikkeet
sijoitetaan repun ulkopuolelle, josta pitäisi löytyä vahvat kuminauhat tai edes ripus-

tuslenkit irtohihnoille sekä joustava, verkkomainen tasku. Useat seikkailijat pyöräilevät lukkopolkimiin sopivilla pyöräilykengillä kuljettaen repun ulkopuolella erillisiä
juoksutossuja: jalkineiden vaihto vie vain
30 sekuntia energiatankkauksen lomassa.
Vaihtojalkineiden tai uimapatjan kuljettaminen repun ulkopuolella onnistuu vain
muutaman repun kanssa. Näistä parhaiten
kunnostautuivat Osprey ja Berghaus.

Puntarista soratäyttöön

S

eikkailu-urheilijat välttävät ylimääräisen painon kantamista kaikin tavoin. Moni vakavasti lajiinsa suhtautuva kilpailija
jopa lyhentää kaikki repun nauhat itselleen sopiviksi säästääkseen joitakin grammoja.
Selvitimme tuotteiden painot viiden gramman tarkkuudella
digitaalisen kalavaa’an avulla. Mittaukset tehtiin ilman juomajärjestelmiä, vaikka ne olisivat kuuluneet tuotteeseen. Tällä tavoin
saadut tulokset ovat keskenään paremmin vertailukelpoisia. Yllätykseksemme raskaimman ja kevyimmän repun ero oli valtava: raskain testituote painoi yli kaksi ja puoli kertaa kevyimmän
painon.
Kastelimme reput läpimäriksi, jonka jälkeen niistä ravisteltiin
ylimääräinen vesi ja tuotteiden annettiin valua kymmenkunta
minuuttia. Uusi vaakalukema kertoi kuinka paljon reppuihin on
imeytynyt vettä. Sienimäisin pehmustein varustettu tuote imaisi
itseensä lähes 300 grammaa vettä, mutta parhaiten vettä hylkivään reppuun imeytyi vain alle puolet tästä.
Ostaja on kaupassa valmistajan ilmoittamien tietojen varassa. Repun tilavuus on yksi merkittävä ostopäätökseen vaikuttava
seikka. Selvitimme testituotteiden tilavuudet mittaamalla niiden
sisään sopivan puhdistetun ruukkusoran määrän. Tilavuuteen las-
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REPPUJEN tilavuudet mitattiin puhdistetun ruukkusoran avulla.

kettiin reppuosan lisäksi kaikki taskut, joissa oli vetoketjukiinnitys. Joissakin tapauksissa oli vaikea päättää, milloin reppu on oikeastaan täynnä – ja yhä selässä kannettavissa. Tämän vuoksi tulokset on annettu puolen litran tarkkuudella.
Suuri osa valmistajista ilmoitti reppunsa tilavuudeksi muutaman litran todellisuutta suuremman luvun. Toki poikkeuksiakin
joukosta löytyi, sillä pariin reppuun sopi ilmoitettua enemmän tavaraa. ×
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TESTIVOITTAJA

CAMELBAKIN letku kiinnitettään soljella viilekkeeseen. Osprey on ratkaissut saman asian magneetilla.
Berghausin repun alaosassa on poikittainen juomapullo, mutta sen käyttö reppua riisumatta vaatii
opettelua.

Repussa voisi olla pyöräilykypärälle oma
kiinnike, mutta yleensä kypärää kuljetetaan aina päässä, sillä kesken juoksuosuudenkin voi olla kiipeilytehtävä. Jos kypärää ei tarvita, sen voi jättää pyörän viereen
vaihtopaikalle.

Nestettä ja energiaa
Seikkailija väsyy ja matka loppuu lyhyeen,
jos etenemisen aikana ei nautita säännöllisesti juomaa ja energiapitoista evästä. Lantiovyön taskut tulevat tarpeeseen energiapatukoiden ja -geelien säilytyspaikkoina, sillä niistä saa poimittua naposteltavaa
myös vauhdissa ilman repun riisumista selästä.
Nestetasapainon ylläpitämiseen seikkailija tarvitsee juomajärjestelmän eli reppuun sijoitettavan nestesäiliön, josta juoma imetään letkun kautta suuhun. Juomajärjestelmät ovat usein noin kolmen litran
vetoisia. Testatuista tuotteista CamelBak
ja Salomon sisältävät juomajärjestelmät
vakiona ja Ospreyn malli testattiin lisävarusteena saatavan juomajärjestelmän kanssa. Berghausin repussa on vakiovarusteena
juomapullo.
Liikaa nestettä ei kannata lastata selkään, sillä esimerkiksi pyöräilyn aikana
nautittavan juoman voi kuljettaa ﬁllarin
runkoon kiinnitetyissä pulloissa. Juomajärjestelmää pyritään täyttämään kilpailun aikana vaihtoalueilla, jotta vältytään raskaan
kantamuksen raahaamiselta. Parhaat juomataskut sijaitsevat varsinaisen repputilan
ulkopuolella, jolloin niiden sisältö on helppo täyttää tai vaihtaa.
Juomataskun pohjassa pitäisi olla reikä, jotta taskuun kaatunut tai vuotaneesta säiliöstä valunut neste poistuu repusta.
Juomasäiliö ripustetaan taskun yläosaan.

Joidenkin reppuvalmistajien ripustusmekanismi koettiin liian ahtaaksi tai järeäksi.
Hyvässä tuotteessa juomaletkun voi tuoda ulos repusta kummalta hartialta tahansa. Parhaissa malleissa juomaletkulle on
tehty kiinnityssolki tai magneetti olkaviilekkeeseen, jolloin letkun pää ei heilu häiritsevästi etenemisen aikana ja suuosa on
helposti saatavilla.
Testissä on etsitty nimenomaan kisareppua. Testimenestyjät ovat oivia valintoja
seikkailu-urheilijalle. Omaa kantolaitetta

CAMELBAK
OCTANE 18X-3L
CAMELBAK-repun yksityiskohdissa näkyy
valmistajan keskittyminen pelkästään juomajärjestelmiin ja niiden kantolaitteisiin.
Repun mukana tullut juomajärjestelmä oli
niin laadukas, että testaajat aikoivat hankkia sellaisen myös reppuihin, joista oma
juomasäkki ja letku puuttuivat. Tuotteessa
oli erinomaiset taskut, joihin ylsi lantiovyön
ja repun alaosan onnistuneen muotoilun
vuoksi myös suorituksen aikana ilman repun riisumista. Testivoittajaksi yltänyt tuote takoi vahvaa tulosta kaikilta osa-alueilta. Menestyksen kompastuskiveksi oli tulla
reppuun imeytyneen veden määrä, sillä se
oli testin runsain.

TOIMITUKSEN
VALINTA
SEIKKAILU-URHEILIJAT saattavat pitää
sadehuppuja ylimääräisenä painona, mutta
niistä on hyötyä käytettäessä reppua kilpailujen
ulkopuolella, vauhdikkaassa päiväretkeilyssä.

OSA valmistajista on lisännyt tuotteeseensa
pillin, joka kuuluu yleensä seikkailukisojen
pakollisiin varusteisiin. Tässä Berghausin ratkaisu.

OSPREY
TALON 11
OSPREY on tuotemerkkinä keskittynyt ainoastaan reppujen valmistamiseen. Tuotekehitys näkyy oivina valintoina viilekkeiden, lantiovyön ja reppuosan yksityiskohdissa. Reppu testattiin sen mukana tulleen
juomajärjestelmän kanssa, joka on saatavilla lisävarusteena. Kokonaisuus on harkittu magneetilla toimivasta juomaletkun
kiinnikkeestä alkaen. Hyvä seikkailureppu
jäi niukasti testin hopeatilalle, mutta se ansaitsi toimituksen valinta -tittelin etenkin
kiinnitysmekanismien vuoksi. Tukeva kuminauhaverkko ja pyöräilykypärän lukitussolki houkuttelevat käyttämään reppua kilpailun lisäksi vauhdikkaassa arkiliikunnassa.
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Yhteystiedot
MERKKI

valmistajan sivut

Maahantuoja

maahantuojan sivut

Berghaus

berghaus.com

Berghaus Finland

berghaus.com

CamelBak

camelbak.com

Vandernet

vandernet.ﬁ

Deuter

deuter.com

Ibex-Sport

ibex-sport.com

Haglöfs

haglofs.se

Haglöfs

haglofs.ﬁ

Jack Wolfskin

jackwolfskin.com

Bonge

bonge.ﬁ

Millet

millet.fr

Vandernet

vandernet.ﬁ

Ortlieb

ortlieb.de

North-West Import

northwestimport.ﬁ

Osprey

ospreypacks.com

Osprey Europe

ospreyeurope.com

Salomon

salomon.com

Amer Sports Suomi

amersport.com

Vaude

vaude.com

Vaude Finland

hankkiessa pitää tarkoin miettiä, etsiikö todella kantolaitetta seikkailukilpailuun vai
kenties monipuoliseen ja ehkä vauhdikkaaseenkin päiväretkeilyyn?
Tällöin esimerkiksi Deuterin, Jack Wolfskinin ja Milletin sadehuput ovat arvokas
lisä, vaikka seikkailukilpailijat pitävät niitä
vain lisäpainona. Ortliebin vedenpitävä ratkaisu puolestaan sopii moniin arjen seikkailuihin, vaikkei se varsinaiseen kilpailukäyttöön olekaan paras mahdollinen valinta. Jokainen määrittäköön seikkailunsa omalla
tavallaan – ja valitkoon kaverikseen siihen
tarkoitukseen sopivan repun. ×

Nuotiot jakoon

S

eikkailurepun käyttöominaisuuksia arvostettiin testissä neljänneksen osuudella lopputuloksesta. Osiossa huomioitiin
erityisesti repun istuvuutta vauhdikkaassa liikunnassa sekä
viilekkeiden, lantiovyön ja rintaremmin säädettävyyttä erilaisille ruumiinrakenteille. Käyttöominaisuuksissa arvostettiin lisäksi
sivutaskujen ja lantionvyön taskujen käyttöä etenemisen aikana
ilman repun riisumista. Pillit, vedenpitävyys ja muut hyödylliset
yksityiskohdat antoivat pienen plussan arvosanaan.
Pakkaus-osiolle annettiin myös neljänneksen osuus loppuarvosanaan. Arvostelussa huomioitiin osastoinnin selkeyttä, taskujen
toimivuutta, repun ulkopuolisia kiinnitysmahdollisuuksia, repun
kompressiota sekä yli- ja alipakkaamista.
Nesteytys-kohdassa arvioitiin tuotteen juomajärjestelmävalmiutta ja sen yksityiskohtia. Repputilan ulkopuolinen juomatasku, juomapussin ripustusmekanismi, juomataskun tilavuus ja sen
pohjareikä, letkun läpiviennin toimivuus ja letkun kiinnitysominaisuudet nostivat arvosanaa. Oman juomajärjestelmän puuttuminen ei varsinaisesti laskenut arvosanaa, mutta sen mukana olosta annettiin pieni lisä. Osio antaa 15 prosenttia lopputulokseen.

Tuotteen ilmoitetun ja mitatun tilavuuden erolle annettiin arvosana, joka muodostaa 15 prosenttia lopullisesta tuloksesta. Reppu, joka osoittautui yli 20 prosenttia ilmoitettua pienemmäksi, sai
arvosanan kaksi. Ilmoitettua lukemaa tilavampaa reppua ei arvosteltu aivan yhtä rankasti, mutta selvä poikkeama pudotti hieman
arvosanaa. Mittausten pitäessä paikkaansa tuote oli täyden viiden pisteen arvoinen.
Tuotteen paino muodostaa kymmenesosan arvosanasta. Testin raskain reppu painoi yli kaksi ja puoli kertaa kevyimmän tuotteen painon. Suurista painoeroista johtuen kevyimmälle tuotteelle annettiin täydet viisi pistettä ja painavimman repun piti tyytyä
yhteen pisteeseen.
Läpikastuneiden reppujen varastoimat vesimäärät mitattiin testissä. Tuotteisiin imeytynyt vesimäärä vaihteli 130 ja 300 gramman välillä. Arvosana olisi ollut viisi, jos tuotteeseen ei olisi varastoitunut lainkaan vettä. 400 gramman vesimäärä antaa puolestaan yhden pisteen. Tämä märkäpaino-osio vaikuttaa kymmenen prosenttia lopputulokseen. ×

Arvostelu
MERKKI
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malli

käyttö

pakkaus

nesteytys

tilavuus

paino

märkäpaino

yhteensä

25 %

25 %

15 %

15 %

10 %

10 %

100 %

4

3,5

3,5

2,5

3,7

3,5

3,5

4,5

4,5

5

4

4

2,4

4,2

Berghaus

Vapour 15

CamelBak

Octane 18X-3L

Deuter

Race X

3

3

2,5

5

2,8

3,5

3,3

Haglöfs

Intense Gram Comp 12

4

3,5

2,5

4

5

4,5

3,8

Jack Wolfskin

Ham Rock 16

3

3

2,5

2,5

3

2,7

2,8

Millet

Hike 20

3,5

3

2

2

1

2,7

2,6

Ortlieb

Airflex 11

2,5

3

2,5

5

2,3

4,1

3,1

Osprey

Talon 11

4,5

4,5

4,5

4,5

2,7

3,2

4,2

Salomon

Agile 12

4,5

3,5

4,5

2

4,4

3,2

3,7

Vaude

Ultra Hiker 20

2,5

3

1,5

3

3,3

4

2,8

lokakuu 2014

T

E

S

T

BERGHAUS VAPOUR 15
hintaluokka: 70 euroa
paino: 495 grammaa
tilavuus: 12,5 litraa

BERGHAUS Vapour antaa oivallisen ensivaikutelman, sillä miellyttävät viilekkeet ja
muotoiltu lantiovyö takaavat hyvän istuvuuden. Rintaremmi on tukeva ja sitä voi siirtää portaattomasti kiskoa pitkin korkeussuunnassa. Juomatasku avautuu varsinaisen
repputilan ulkopuolelta, joten säiliön täyttäminen onnistuu nopeasti kilpailun tiimellyksessä. Repussa on hyvät kuminauhat jalkineiden kuljettamiseen ulkopuolelle pakattuna. Myös lantionvyön pikkutaskut ja rintapielen pilli nostavat arvosanaa.
Mittausten mukaan tuotteen tilavuus on
2,5 litraa valmistajan ilmoittamaa lukemaa
pienempi. Reppu tuntuu muutenkin hieman
ahtaalta, sillä alaosan sinänsä mielenkiintoinen poikittainen juomapullotasku vie runsaasti tilaa. Jos juomapulloa ei tarvitse, sille varattua tilaa on vaikea hyödyntää muuhun käyttöön.

Säädöiltään hyvä reppu on varustettu
mielenkiintoisella juomapullotaskulla.

+ ulkopuoliset kuminauhat
+ mielenkiintoinen
juomapullo
– heikko kompressio
– tilavuus ilmoitettua
pienempi

CAMELBAK OCTANE 18X-3L
8X-3L
hintaluokka: 170 euroa
paino: 455 grammaa
tilavuus: 16,5 litraa

CAMELBAK on tuotemerkkinä keskittynyt
ainoastaan juomajärjestelmiin ja niiden kantolaitteisiin. Aiheeseen perehtyminen näkyy
erinomaisina yksityiskohtina lähes jokaisessa
tarkastellussa ominaisuudessa. Ainoastaan
vettä imevät, aavistuksen sienimäiset viilekkeiden ja lantiovyön pehmikkeet mietityttivät, sillä kevyestä olemuksestaan huolimatta reppu varastoi itseensä testin eniten vettä.
Testivoittajaksi yltänyt tuote sai juomajärjestelmästään ja sen yksityiskohdista täydet
viisi pistettä: juomatasku avautuu ulkopuolelta repun yläosan lisäksi toiselta sivulta,
taskun pohjassa on reikä vuotaneelle nesteelle, juomapussille on iso ripustuslenkki
ja letkun saa säädettyä haluamaansa paikkaan, sillä siinä on jopa lukitusmekanismi.
Repussa on monipuoliset vyö-, rinta- ja sivutaskut muttei kuminauhoja.

TESTIVOITTAJA

Testivoittaja sopii erinomaisesti
kilpailuhenkiseen seikkailu-urheiluun.

+ erinomainen juomajärjestelmä
+ koko säädettävissä
vetoketjulla
+ taskut lantiovyössä
ja viilekkeissä
– materiaalit imevät
vettä
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DEUTER RACE X
hintaluokka: 65 euroa
paino: 620 grammaa
tilavuus: 12,5 litraa

DEUTER Race X muistuttaa nimestään huolimatta linjoiltaan enemmän perinteistä päiväreppua kuin virtaviivaista kisakantamusta.
Viilekkeissä, lantiovyössä ja selkäpehmusteissa on huomioitu hienosti ilmavuus tukevuudesta tinkimättä, mikä saa seikkailijalta
kiitosta. Lantiovyössä ei ole taskuja, mutta
notkea kaveri yltää joustaviin sivutaskuihin
reppua riisumatta. Juomataskuun pääsee
vain repun sisältä, mikä hankaloittaa säiliön
täyttöä suorituksen aikana. Repusta puuttuu kunnollinen kompressio, ja ulkokuoren
kiinnityslenkit kaipaavat kuminauhaverkkoa
tavaroiden kiinnittämistä varten.
Testaajia ilahdutti tilavuusmittauksen tulos, sillä tuote osoittautui jopa ilmoitettua
tilavammaksi. Repun mukana tulee neonkeltainen sadehuppu, joten kantamus kelpaa huomiovärin ansiosta vaikkapa työmatkapyöräilyyn.

Perinteistä päiväreppua muistuttava
tuote yltää myös kilpailukäyttöön.

+ ilmavat mutta
tukevat viilekkeet
+ sadehupun huomioväri
– juomatasku repun
sisällä
– kompressio puuttuu

HAGLÖFS INTENSE GRAM COMP 12
hintaluokka: 105 euroa + varusteet 44 €
paino: 325 grammaa
tilavuus: 11 litraa

HAGLÖFS on luonut Intense-sarjassaan
vain yhteen väriin perustuvia tuotteita. Täysin musta kilpailureppu herätti kuitenkin ihmetystä, sillä tumma väri ei helpota tavaroiden löytymistä kantamuksen sisuksista. Lisäksi kiristysten, taskujen ja muiden
yksityiskohtien hahmottaminen hankaloituu. Ehkä neonväri toimisi paremmin.
Gram Comp on nimensä veroinen, sillä siitä on karsittu jokainen ylimääräinen
gramma. Reppu on selkeästi testin kevyin,
vaikka se testattiin viilekkeisiin kiinnitettyjen lisävarusteiden, pullotelineen ja varustetaskun, kera. Minimaaliset kankaat, hihnat ja nyörit eivät imeneet juurikaan vettä.
Tuote ylsi testin kärkipäähän, mutta mitalisijan kirkastaminen olisi vaatinut juomajärjestelmän sijoittamista tukevampaan taskuun ja sisätiloista poiketen repun ulkopuolelle, selkämykseen.
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Testin kevein tuote on suunniteltu
niteltu
vaativaan kilpailukäyttöön.

+ selvästi kevyin
+ imee vähän vettä
+ täydennys lisävarusteilla
– ryhditön olemus
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JACK WOLFSKIN HAM ROCK 16
6
hintaluokka: 65 euroa
paino: 595 grammaa
tilavuus: 13 litraa

JACK WOLFSKIN Ham Rock on hyvä reppu, mutta se painii väärässä sarjassa kilpakaluston rinnalla. Repussa on erinomaiset ja
monipuoliset taskut, mutta niitä voi käyttää
vain riisumalla kantamuksen selästä. Useista taskuista huolimatta seikkailija kaipaisi taskutäydennystä etenkin lantiovyöhön,
jotta energiapitoista naposteltavaa olisi paremmin saatavilla. Lantiovyön virkaa hoitaa
ainoastaan kapea hihna, johon käyttäjä toivoo pehmikettä etenkin kylkien kohdalle.
Pilli ja sadehuppu parantavat repun päiväretkikäyttöä. Juomajärjestelmä sijoitetaan repun sisätaskuun. Nestesäiliön ripustuslenkki on aivan liian järeä pujotettavaksi
useimpien juomajärjestelmien koukkuihin.
Sinänsä hyvän repun alamäki tuloksissa jatkuu, kun tilavuudeksi mitattiin kolme litraa
valmistajan ilmoitusta pienempi tulos.

Reppu on omiaan reippaalla päiväretkellä
mutta kisakäyttöön vain varauksella.

+ monipuoliset taskut
– lantiovyönä vain
hihna
– taskuihin ei pääse
reppua riisumatta
– tilavuus ilmoitettua
pienempi

MILLET HIKE 20
hintaluokka: 75 euroa
paino: 860 grammaa
tilavuus: 16 litraa

MILLET Hike on varustettu tukevalla kantojärjestelmällä. Säädöt ovat kohdillaan ja
kantamus istuu napakasti, mutta tuntuma
muistuttaa enemmän vaellukselle lähtöä
kuin seikkailukisaan starttaamista. Lantiovyöhön pitäisi sijoittaa taskut eväille.
Juomajärjestelmälle on varattu tasku repun sisäpuolelta. Juomasäkin ripustusmekanismi on toimiva, mutta letkun voi tuoda ulos ainoastaan oikean hartian kautta.
Kompressio-ominaisuudet jäävät vaatimattomiksi, vaikka kyseessä on testin tilavimpiin lukeutuva reppu. Tosin tuote osoittautui peräti neljä litraa valmistajan ilmoitusta pienemmäksi. Millet on hyvä valinta reippaaseen päiväretkeilyyn, mutta lähtöviivalle
testin painavin tuote saattaa olla turhan järeä. Sadehuppu ja repun ylätasku parantavat tuotteen retkeilyominaisuuksia.

Testin painavin reppu sopii
reippaaseen päiväretkeilyyn
mutta heikosti kilpakoitoksiin.

+ hyvä kantojärjestelmä
– testin painavin
– vyötaskut puuttuvat
– tilavuus ilmoitettua
pienempi
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ORTLIEB AIRFLEX 11
hintaluokka: 110 euroa
paino: 690 grammaa
tilavuus: 11 litraa

ORTLIEB ilmoittaa Airflexin tilavuudeksi
saman yksitoista litraa, mikä saatiin tulokseksi mittauksista. Koko tilavuus muodostuu reppuosasta, joka rullataan kanoottisäkkien tavoin kiinni. Reppu pitää tavarat kuivana kaatosateessa, mutta pitkäaikaisessa
upotuksessa vesi löytää tiensä lopulta sisälle. Repun sisätaskuun sijoitettavan juomajärjestelmän letku tuodaan ulos tiivisteellä
varustetun reiän läpi.
Vedenpitävä tuote kelpaa seikkailuun,
mutta kunnollisten taskujen puuttuminen
estää menestymisen huipputuotteiden rinnalla. Lantiovyö on pelkkä hihna, joka kaipaa
pehmustetta ja taskuja. Selkään on sijoitettu
paksut pehmikkeet, joka imaisivat yllättävän
paljon vettä kastelukokeessa. Ortliebin testimenestys kohenisi huomattavasti lisätarvikkeina saatavia taskuja lisäämällä ja lantionvyön uudistamalla.

Vedenpitävä reppu suojaa varusteet,
mutta käyttäjä jää kaipaamaan taskuja.

+ vedenpitävä
+ juomaletkun
läpivienti
– vähän taskuja
– lantiovyönä pelkkä
hihna

OSPREY TALON 11
hintaluokka: 80 euroa + juomajärjestelmä 35 euroa
paino: 630 grammaa
tilavuus: 13 litraa

OSPREY Talon hurmasi testaajat erinomaisella kantojärjestelmällä ja testin monipuolisimmilla pakkausominaisuuksilla. Taskuja on joka lähtöön lantiovyöltä ulkokuoren
kautta sisätiloihin. Tuote osoittautui pari
litraa ilmoitettua tilavammaksi, ja erilaiset
kiinnitysmekanismit sallivat ylipakkaamisen. Reppu testattiin lisävarusteena saatavan oman juomajärjestelmän kanssa. Juomasäkille on tasku selkäpehmikkeiden ja
reppuosan välissä.
Talon jäi niukasti testin hopeatilalle,
mutta tuote ansaitsee toimituksen valinta
-arvosanan, sillä reppua voi suositella yhtälailla seikkailu-urheilijan kisakaveriksi kuin
hieman rauhallisempaan etenemiseen tyytyvän päiväretkeilijän kantamukseksi. Tuotteesta on tehty naisille muuten ominaisuuksiltaan samanlainen mutta pari litraa pienempi rinnakkaismalli, Tempest 9.
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Toiseksi
jääneessää tuotteessa
yhdistyvät
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hyvä päiväreppu ja oiva kisakantamus.

TOIMITUKSEN
VALINTA
+ erinomaiset ulkokiinnikkeet
+ taskut ja kompressio
+ kypärälukitus
– korkeahko paino

T

E

S

T

I

SALOMON AGILE 12
hintaluokka: 115 euroa
paino: 400 grammaa
tilavuus: 9,5 litraa

SALOMON on kunnostautunut nopeatempoiseen ulkoiluun liittyvien varusteiden valmistajana. Agile-repun tuotekehittelyssä
on osattu huomioida monia perinteisiä retkeilyvälinevalmistajia paremmin juuri kilpailijan tarpeet. Repun valtteja ovat miellyttävä kantojärjestelmä, oma ja toimiva
juomajärjestelmä yksityiskohtineen sekä
kilpailukäyttöön soveltuvat joustavat taskut lantiovyössä ja repun sivuilla. Ainoastaan lantiovyön pituus ihmetyttää: millaisen seikkailu-urheilijan vyötärön ympärysmitta on 160 senttimetriä?
Rintaremmin paikkaa voi vaihtaa lukkosoljella, jonka käyttöä jotkut testaajat pitivät hankalana. Testin parhaimmistoon lukeutuva reppu olisi yltänyt aivan kärkikahinoihin, jos sen ilmoitettu tilavuus olisi ollut
tarkempi. Tuote osoittautui 2,5 litraa valmistajan antamaa tietoa pienemmäksi.

Pehmeästi kehoa myötäilevä reppu on
suunniteltu kovaan kisakäyttöön.

+ kehoa myötäilevä
+ kevyt
+ oma juomajärjestelmä mukana
– tilavuus ilmoitettua
pienempi

VAUDE ULTRA HIKER 20
hintaluokka: 65 euroa
paino: 545 grammaa
tilavuus: 17,5 litraa

VAUDE Ultra Hiker on nimensä mukaisesti tehty kevyeen patikointiin. Repussa on
monipuoliset taskut, mutta niihin päästäkseen ulkoilija joutuu poistamaan kantamuksen selästään. Repun selkämys on ilmava,
mutta seikkailijat pitivät sitä liian jäykkänä:
tuotteessa on ohuesta metallista valmistettu runko. Lantiovyössä ei ole pehmikkeitä
saati taskuja, sillä vyö muodostuu vain alle
kaksi senttiä leveästä nauhasta. Kehnon
vyön vastapainona ovat oivalliset viilekkeet
portaattomasti säädettävällä rintaremmillä
varustettuna.
Repun tilavuus on 2,5 litraa valmistajan ilmoitusta pienempi, mutta tuote on silti testin tilavin. Väljä ylätasku selittää osin
suuren pakkauskapasiteetin. Juomajärjestelmä sijoitetaan repun sisään, josta letkun
saa ulos ainoastaan oikealta puolelta, selvästi hartialinjan alapuolelta.

Testin tilavin reppu tarjoaa kevyen
vaihtoehdon vauhdikkaaseen päivään.

+ kevyt ja tilava
– nauhamainen lantiovyö
– ahdas juomatasku
– tilavuus ilmoitettua
pienempi
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