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  KOLMEN VUODENAJAN MAKUUPUSSIT

YÖN  aikana makuupussiin kertynyt kosteus 
kannattaa tuulettaa pois ennen matkan 
jatkumista. Jokaisen testituotteen jalkopäässä 
on lenkit, joista voi pujottaa sulkurenkaan 
ripustuksen varmistukseksi.
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T E S T I

Deuter Exosphere -4°

Fjällräven Sarek Three Seasons Regular

Haglöfs Ursus -9

Jack Wolfskin Smoozip -7

Millet Base Camp Long

Rab Ascent 700

Snugpak Chrysalis 3

Vaude Arctic 800

TEKSTI JA KUVAT Joel Ahola

S
uvella käytetään kesämakuu-
pussia ja hankikelillä talvi-
mallia, mutta milloin yövytään 
kolmen vuodenajan makuu-
pussissa?

Three Seasons -mallisto eli kolmen vuo-
den ajan makuupussit sijoittuvat lämpi-
myydeltään kesä- ja talvimallien väliin. 
Parhaimmillaan ne ovat lämpötilan pysy-
tellessä lähellä jääkaappilukemia eli aika-
na, jolloin on liian kylmää itikoille, mutta 
maasta puuttuu vielä hanki. Kevät ja syk-
sy ovat otollisinta käyttösesonkia. Kolman-
neksi vuodenajaksi sopii pohjoisen tuntu-
reilla kolea kesä ja etelässä lumeton talvi.

Tuotteiden lämpötilasuosituksissa käy-
tetään EN 13537 -standardin mukai-
sia raja-arvoja. Standardin mukaan tuot-
teen comfort-arvo kertoo lämpötilan, jossa 
60-kiloinen ja 160 senttimetriä pitkä nai-
nen nukkuu yönsä sikeästi. Tätä muutamaa 
astetta kylmempi lim-lämpötila osoittaa ra-
jan, jonka yläpuolella 173 senttimetriä pit-
kä ja 73-kiloinen mies pystyy nukkumaan 
kahdeksan tuntia heräämättä. Molempien 
henkilöiden oletetaan olevan 25-vuotiaita. 
Kaikkein kylmin lukema on extreme-arvo, 
jossa nukkuja selviää yön yli ilman hypo-
termiaa.

Tutkimalla makuupussivalmistajien 
mallistoja voi huomata, että kolmen vuo-
denajan tuotteiden lämpötilasuosituksen 
lim-arvo on keskimäärin kuuden pakkasas-
teen tuntumassa Celsius-asteikkoa nouda-
tettaessa. Tällöin comfort-arvo on nollassa 

ja extreme-lukema yltää hieman yli parin-
kympin pakkasiin.

Pyysimme maahantuojilta ja valmista-
jilta testattavaksi lämpöominaisuuksiltaan 
mahdollisimman yhteneviä tuotteita. Testi-
kutsumme mukaan maakuupussin lim-ar-
von piti olla parin asteen päässä kuudesta 
pakkasasteesta. Kerroimme kelpuuttavam-
me testattavaksi tuotteet, joiden täytteenä 
oli untuvaa, tekokuitua tai näiden sekoitus-
ta. Iloksemme saimme mukaan makuupus-
seja kaikista näistä kategorioista.

Eristeissä eroja
Untuva ja tekokuitu poikkeavat eristei-
nä merkittävästi toisistaan. Untuvan valt-
teja ovat keveys, lämpimyys ja pieni pak-
kauskoko, mutta se menettää merkittävän 
osan eristävyydestä kostuttuaan. Tekokui-
tu on perinteisesti ollut paljon untuvaa pai-
navampaa, joten samaan lämpötilaan so-
pivasta makuupussista on tullut lähes pari 
kertaa untuvapussin painoinen ja samal-
la pakkaustilavuus on tuplaantunut. Untu-
vasta poiketen tekokuitu ei menetä eristä-
vyyttään merkittävästi kostuttuaan.

Untuva on lintujen höyhenten alla ole-
vaa huokoista ja ilmaa sitovaa haituvaa. 
Sen keveys, ilmavuus ja kestävyys tekevät 
untuvasta ainutlaatuisen, painoonsa näh-
den maailman parhaan eristemateriaalin.

Untuvan laatu ilmoitetaan yleensä fi ll 
power -lukemalla, josta käytetään lyhen-
nettä fp ja cuin. Fill power -arvo kertoo 
kuinka monta kuutiotuumaa yksi unssi eli 

Sulan maan säkit
Pikkupakkanenkaan ei palella, 
kun on sukeltanut kolmen vuodenajan 
makuupussiin. Hyvältä tuotteelta vaaditaan 
lämpimän eristeen lisäksi istuvaa huppua, 
onnistunutta leikkausta, toimivia sulkimia 
ja pientä pakkauskokoa – oivaltavia 
yksityiskohtia unohtamatta.
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  KOLMEN VUODENAJAN MAKUUPUSSIT

Merkki Malli comfort-arvo lim-arvo extreme-arvo hinta täyte

Deuter Exosphere -4° +2 -4 -20 250 € kuitu, Thermo ProLoft 

Fjällräven Sarek Three Seasons Regular -2 -8 -26 360 € untuva, FP 600

Haglöfs Ursus -9 -3 -9 -27 340 € 70 % untuva, FP 600 / 30 % kuitu, thermalTECH

Jack Wolfskin Smoozip -7 -1 -7 -25 140 € kuitu, Microguard

Millet Base Camp Long 1 -5 -22 260 € untuva, FP 700

Rab Ascent 700 -2 -8,5 -27 300 € untuva, FP 650

Snugpak Chrysalis 3 ** ** ** 95 € kuitu, Soft ie

Vaude Arctic 800 0 -5 -22 250 € kuitu, Primaloft 

*ei ilmoitettu          **EN 13537 standardin mukainen lämpötilaluokitus puuttuu

Pussien tiedot

28,35 grammaa untuvaa täyttää. Esimer-
kiksi unssi fi ll power 600 -untuvaa täyttää 
600 kuutiotuuman tilavuuden. Mitä suu-
rempi fi ll power -lukema on, sitä parem-
min untuva eristää. Fill power -lukemal-
taan 550–750 olevat untuvat luokitellaan 
laadultaan erittäin hyviksi ja tätä suurem-
mat lukemat laadultaan erinomaisiksi.

Testipusseista pelkkään untuvaan luot-
tavat Fjällräven, Millet ja Rab, joiden fi ll 
power -arvot vaihtelevat 600–700 välil-
lä. Näissä tuotteissa untuvaa on asetettu 
450–700 grammaa yhden pussin eristeek-
si.  Haglöfs on käyttänyt makuupussinsa 
täytteenä 70 prosenttia untuvaa ja 30 pro-
senttia tekokuitua sekoitteen fi ll power -lu-
keman ollessa 600.

Deuter, Jack Wolfskin, Snugpak ja Vaude 
osallistuivat testiin kuitupussilla. Niiden 
eristeiden paremmuutta ei voi vertailla un-
tuvien tapaa, sillä jokaisella valmistajalla 
on oma eristemerkkinsä. Täytteen laatua 
arvioitaessa kannattaa tutkia kuinka pal-
jon kuitueristettä on tarvittu makuupus-
sin vuoraamiseen, jotta siihen on saatu li-
kimain sama lämpötilaluokitus kuin naa-
purilla. Kuitutäytteiden määrät vaihtelevat 
750 ja 1 200 gramman välillä.

Pelkkä eristeen määrä ei kerro tuotteen 
kokonaispainosta, sillä muilla materiaaliva-
linnoilla on suuri merkitys lopputulokseen. 
Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Milletin ja 
Vauden pussit: Millet käyttää makuupussin-
sa eristeenä 450 grammaa untuvaa ja Vaude 
on vuorannut säkkinsä 800 grammalla te-
kokuitua. Lähes tuplaeristeestä huolimat-
ta Vauden tuote on kokonaispainoltaan 140 
grammaa kilpailijaansa kevyempi.

Paras keino makuupussin eristävyyden 
säilyttämiseen on sen pitäminen kuivana. 
Välillä se on vaikeaa, sillä teltan sisäkan-
kaan pintaan tiivistyy kosteutta, joka siir-
tyy helposti makuupussiin kankaiden koski-
essa toisiaan. Deuter ja Vaude ovat suojan-
neet makuupussien päädyt vettähylkivällä 
kankaalla. Rab on vastannut samaan haas-
teeseen käsittelemällä untuvatäytteensä vet-
tähylkiväksi yhteistyössä Nikwaxin kanssa.

Monta muumiota
Makuupussimerkit ilmoittavat tuotteiden-
sa muodoksi muumion. Kaikissa niissä on 
levein kohta hartioiden tietämillä ja ma-
kuupussin muoto kapenee jalkopäätä koh-

den. Päätä peittävä huppuosa jatkuu harti-
oiden leveästä kohdasta kaarevaksi, kape-
nevaksi yläosaksi.

Tuotteet ovat muodoiltaan periaatteessa 
samat, mutta niiden leikkaukset poikkeavat 
rajusti toisistaan. Makuupussia itselleen et-
siessä kannattaa aina kokeilla säkin sopi-
vuutta omalle keholle. Esimerkiksi Deuter 
ja Fjällräven ovat hartialinjaltaan ahtaan 
tuntuisia harteikkaalle yöpyjälle, mutta toi-
saalta hoikka kaveri hankkii turhaan Mil-
letin levyisen tilan kehonsa lämmikkeeksi. 
Leikkausten erot jatkuvat myös jalkopääs-
sä, jossa Deuterin käyttäjä pitää jalkaterät 
visusti rinnakkain, mutta Rabissa levoton 
yöpyjä saa runsaasti tilaa potkuilleen.

MAKUUPUSSIEN pakkauspussien tilavuudet mitattiin upottamalla pakkaukset vesiastiaan ja 
punnitsemalla syrjäytetyn veden paino.
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Merkki Malli täytteen määrä makuupussin paino pakkauspussin paino säilytyspussin paino pakkaustilavuus

Deuter Exosphere -4° 750 g 1 370 g 90 g - 7,9 litraa

Fjällräven Sarek Three Seasons Regular 650 g 1 260 g 130 g 50 g 7,1 litraa

Haglöfs Ursus -9 * 1 600 g 120 g 140 g 8,1 litraa

Jack Wolfskin Smoozip -7 1 200 g 2 050 g 80 g - 19,3 litraa

Millet Base Camp Long 450 g 1 230 g 75 g - 7,5 litraa

Rab Ascent 700 700 g 1 320 g 125 g 170 g 10,3 litraa

Snugpak Chrysalis 3 * 1 600 g 105 g - 8,9 litraa

Vaude Arctic 800 800 g 1 090 g 135 g 0 g 11,7 litraa

Tasku

DEUTER Exosphere -4° FJÄLLRÄVEN Sarek Three Seasons Regular HAGLÖFS Ursus -9

JACK WOLFSKIN Smoozip -7 RAB Ascent 700 VAUDE Arctic 800

Selvimmin leikkausten erot näkyvät hu-
puissa. Deuterin pientä huppua ei saa su-
pistettua täysin suurehkon pään suojaksi. 
Haglöfsin mallin sisään tuntuisi sopivan 
kaksikin päätä, mutta tilaa on ilmeisesti va-
rattu ruhtinaallisesti hupun sisäpuolelle si-
joitetun tyynytaskun täyttämiseen.

Omalle keholle sopivan linjauksen löy-
täminen on tärkeää, sillä ahtaassa pussis-
sa olo käy tukalaksi. Liian suureen säk-
kiin jää helposti yötä viilentäviä kylmän 
ilman lokeroita, joiden lämmittäminen 
kuluttaa kehon energiavaroja. Turhat il-
mataskut välttää varmimmin Deuterin 

pussilla, jonka haitarimaiset resorit muo-
toilevat makuupussin oman kehon linjo-
jen mukaan.

Jack Wolfskin on varustanut säkkinsä 
erikoisella S-kirjainta muistuttavalla veto-
ketjulla, jonka avaamisen ja sulkemisen pi-
täisi olla mahdollisimman luonnollinen lii-
keradaltaan ihmiskädelle. Parin käyttöker-
ran jälkeen toiminto tuntuu edelleen han-
kalalta, sillä keho on koulutettu sadoilla 
retkiöillä perinteisen makuupussin veto-
ketjun käyttöön.

Toinen erikoinen vetoketju löytyy Snug-
pakin tuotteesta, jossa niitä on oikeastaan 

kaksi: makuupussin tilavuutta eli kehon 
ympärysmittaa voi muuttaa vaihtamalla 
vetoketjun reilun kymmenen sentin päässä 
sijaitsevaan toiseen hammastukseen. Kun 
käytössä on kapeampi linjaus, sisemmän 
vetoketjun hammastus saattaa tuntua häi-
ritsevältä ihoa vasten.

Kaikissa tuotteissa on kaulan ympäril-
le kiristettävä lämpökaulus, joka estää ke-
hon synnyttämän lämmön karkaamisen 
hupun kautta pihalle. Kaulukset ovat lähes 
identtisiä tuotteiden välillä. Niissä on jopa 
sama ongelma: kiristyksessä käytettävästä 
kuminauhasta jää pitkä lenkki ylävartalon 
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Nuotiot jakoon

Arvostelu

Makuupussien käyttöominaisuuk-
sia arvostettiin testissä peräti 30 
prosentin osuudella lopputulok-

sesta. Osiossa arvioitiin tuotteen sopivuutta 
erilaisille vartaloille, yleistä linjakkuutta, jal-
kopään muotoilua ja tuuletusominaisuuksia. 
Makuupussin lyhennysmahdollisuus, vettä-
hylkivät materiaalit, täytteen tasaisuus, läm-
pötilaluokitus ja sisäkankaan miellyttävyys 
iholla nostivat arvosanaa.

Huppua arvioitaessa keskityttiin sen istu-
vuuteen ja lämpökauluksen käyttöön. Paras 
ratkaisu pysyi paikoillaan päätä käännettäes-
sä ja tuntui kasvoilla miellyttävältä. Kiristyk-
siä puntaroitaessa arvostettiin niiden help-
poa käyttöä, lämpökauluksen nyörien huo-
maamatonta sijoittelua, lukkojen toimivuut-
ta ja hupun supistamisen laajuutta. Huppu ja 

kiristys -osio muodostaa 15 prosenttia koko-
naisarvosanasta.

Vetoketjut ja listat -kohta antaa niin ikään 
15 prosenttia lopputulokseen. Siinä tutkail-
tiin tuotteen vetoketjua, vetimiä, vetoketjun 
suojalistoja ja lämpölistaa.

Makuupussin taskuja sekä pakkaspussin 
materiaalivalintoja, vedenpitävyyttä, pakat-
tavuutta ja kompressioita arvostettiin kym-
menyksen osuudella lopullisesta testitulok-
sesta.

Minimiinsä puristetun pakkauspussin ti-
lavuutta arvostettiin 15 prosentin osuudel-
la kokonaisarvosanasta. Pakkauspussien ti-
lavuudet laskettiin mittaamalla upotusko-
keessa niiden syrjäyttämät vesimäärät. Pak-
kauspussien tilavuudet vaihtelivat reilusta 
seitsemästä litrasta yli 19 litraan. Osion ar-

  KOLMEN VUODENAJAN MAKUUPUSSIT

MERKKI malli käyttö huppu ja 
kiristykset

vetoketjut 
ja listat

pakkauspussi 
ja taskut

pakkaus-
koko

paino lisä-
varusteet

yhteensä

30 % 15 % 15 % 10 % 15 % 10 % 5 % 100 %

Deuter Exosphere -4° 3,5 3,0 3,5 4,0 4,2 3,7 2,0 3,5

Fjällräven Sarek Three Seasons Regular 3,5 3,5 4,0 4,0 4,4 3,9 3,5 3,8

Haglöfs Ursus -9 3,5 3,5 4,0 4,5 4,2 3,0 4,5 3,8

Jack Wolfskin Smoozip -7 3,0 3,0 3,0 2,0 1,2 1,9 2,0 2,5

Millet Base Camp Long 3,0 3,5 3,5 3,0 4,3 4,1 2,0 3,4

Rab Ascent 700 4,0 4,0 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0 3,8

Snugpak Chrysalis 3 2,0 3,0 2,5 3,5 4,0 3,1 3,5 2,9

Vaude Arctic 800 4,5 4,0 4,0 3,0 3,2 4,4 2,5 3,9

vosanat laskettiin lineaarisen yhtälön mu-
kaan siten, että viiden litran tilavuus vastasi 
täyttä viittä pistettä ja 20 litran tilavuudella 
pisteitä kertyi vain yksi.

Painon arvosanan antoi vaaka. Testin pai-
navin tuote pysäytti vaa’an yli 2,1 kilon luke-
maan, mutta toisessa ääripäässä makuupus-
sin ja pakkauspussin yhteispaino oli lähes ki-
lon kevyempi. Osion arvosanat laskettiin li-
neaarisen yhtälön mukaan siten, että kilon 
paino vastasi täyttä viittä pistettä ja 2,5 ki-
lolla pisteitä olisi kertynyt vain yksi. Tuotteen 
painon vaikutus on kymmenys kokonaisarvo-
sanasta.

Lisävarusteille annettiin vain viiden pro-
sentin osuus kokonaisarviosta. Hoito-ohjeet, 
säilytyspussi, korjaustarpeet, otsalamppu ja 
muu lisämateriaali kohensivat menestystä. ×

 alueelle, johon levoton nukkuja sotkee kä-
tensä varmasti ennen aamua.

Kaikkien makuupussien vetoketju on 
suojattu lämpölistalla. Parhaiten suojauk-
sessa onnistuu Fjällräven, joka on sijoitta-
nut eristelistat molemmille puolille veto-
ketjua.

Uppopallot puntarissa
Makuupussin ominaisuudet eivät rajoi-
tu vain pelkkään yösijaan, sillä tuote pitää 
kuljettaa yöpaikalta toiselle. Sulan maan 
pussit kiikutetaan leiristä toiseen useimmi-
ten rinkkaan tai reppuun pakattuna. Täl-
löin pakaasin tilavuudella ja painolla on 
merkitystä.

Jotkut makuupussivalmistajat ovat sitä 
mieltä, että pakkauspussin tiukka kom-

pressio vaurioittaa eristeen hienoa raken-
netta. Ainoastaan Jack Wolfskinin mallis-
sa ei ole lainkaan pakkauspussin pienentä-
miseen käytettäviä kiristysnauhoja. Rabin 
ja Vauden tuotteissa pakkauspussin kom-
pressiovarat loppuvat kesken eli nyytin sai-
si puristettua pienemmäksi naapurituot-
teen pakkauspussia käyttäen.

Pakkauspussien vaatimat tilavuudet 
määritettiin testin aikana upotuskokeella. 
Siinä makuupussin pakkauspussi puristet-
tiin tilavuudeltaan mahdollisimman pie-
neksi, jonka jälkeen pakaasi suojattiin kah-
della, erittäin ohuella jätesäkillä. Näin ve-
denpitäväksi saatu pakkaus siirrettiin riti-
läkannella varustettuun astiaan, joka täy-
tettiin vähitellen vedellä. Paikoilleen lukittu 
ritiläkansi esti makuupussin nousemasta 

vedenpinnalle. Samalla veden  aiheuttama 
paine puristi jätesäkeistä kaikki ilmataskut 
tyhjäksi.

Kokeessa vettä lisättiin kunnes se valui 
astian reunan yli. Tämän jälkeen ritiläkan-
si avattiin varovasti ja upoksissa ollut ma-
kuupussi poistettiin astiasta. Jäljelle jää-
neen veden määrä punnittiin tarkasti. Lu-
keman ja täyden vesiastian painoja vertaa-
malla saatiin laskettua pakkauspussin syr-
jäyttämä vesimäärä eli pakaasin tilavuus. 
Mittauksen perusteella suurin pakkaus-
pussi vaatii rinkasta yli 19 litran tilavuuden, 
mutta parhaiten pakatut pakaasit haukkaa-
vat vain runsaat seitsemän litraa kantolait-
teen tilasta.

Makuupussia ei pidä säilyttää ret-
kien välillä äärimmilleen puristetussa 
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TESTIVOITTAJA

VAUDE ARCTIC 800
VAUDE on tehnyt makuupussinsa suun-
nittelussa huikeaa työtä, sillä tuotteen pai-
no on saatu puristettua 1 090 grammaan, 
vaikka siinä on Primaloft -kuitua täytteenä 
peräti 800 grammaa. Saavutus on erin-
omainen, sillä useat testituotteet tarvitsi-
vat kankaille, kiristyksille ja vetoketjuille 
yhtä paljon tai enemmän painoa kuin täyt-
teelle. Keveyttä ei ole haettu yksityiskohtia 
karsimalla, vaan Vauden Arctic 800 -mal-
lissa on vettähylkivät päädyt ja jalkopään 
lyhennysmahdollisuus. Tuotteen menes-
tyksen varmisti onnistunut muotoilu hu-
pusta jalkopäähän. Vaude sai ansaitusti 
testin ykkössijan, vaikka menestys oli kom-
pastua pakkauspussin kompression riittä-
mättömyyteen ja siitä aiheutuneeseen suu-
rehkoon pakkauskokoon. Paremmalla pak-
kauspussilla ero kilpailijoihin olisi ollut en-
tistä vakuuttavampi.

T E S T I

Yhteystiedot

MERKKI valmistajan sivut Maahantuoja maahantuojan sivut

Deuter deuter.com Ibex-Sport ibex-sport.com

Fjällräven fj allraven.fi Fenix Outdoor Finland fj allraven.fi 

Haglöfs haglofs.se Haglöfs haglofs.fi 

Jack Wolfskin jackwolfskin.com Bonge bonge.fi 

Millet millet.fr Vandernet vandernet.fi 

Rab rab.uk.com WhiteBalance whitebalance.fi 

Snugpak snugpak.com International Special 
Operations and Protection

fi nnrappel.fi 

Vaude vaude.com Vaude Finland vaude.fi 

DEUTER on muotoillut jalkaterille lisäeristetyn osan.  Jack Wolfskinin jalkopäätä voi tuulettaa hyvin, sillä vetoketju kiertää koko päädyn. Vauden makuupussi on 
varustettu monikäyttöisellä lyhennysmahdollisuudella.

 pakkauspussissa. Säilytys tehdään mielel-
lään mahdollisimman ilmavasti, jotta ma-
kuupussin eriste pääsee tuulettumaan ja 
 kuohkeutumaan. Fjällrävenin, Haglöfsin 
ja Rabin tuotteiden mukana toimitetaan 
erillinen säilytyspussi. Vauden makuupus-
sin voi pakata sen jalkopään sisään pussin 
lyhennysmahdollisuutta hyödyntäen. Jos 
tuotteella ei ole omaa säilytyspussia, sellai-
sen voi tehdä itse esimerkiksi tilavaa tyyny-
liinaa hyödyntäen.

Pieniä parannuksia
Testituotteet tarjosivat laadukkaan 
 kattauksen kolmen vuodenajan makuupus-
seihin. Yhdelläkään merkillä ei ole silti va-
raa jäädä nauttimaan täydellisen tuotteen 
luonnista, sillä kaikissa malleissa oli jotain 
parannettavaa. Unelmapussi syntyisi useita 
tuotteita yhdistelemällä.

Osa parannuksista ja täsmennyksis-
tä olisi varsin helppo toteuttaa, mutta val-
mistajat lienevät kamppailevan jatkuvas-
ti riittävän kustannustehokkaan ja riisutun 
mallin saavuttamiseksi. Kaiketi siksi tuot-
teista puuttuvat joko kunnolliset hoito- ja 
käyttöohjeet, säilytyspussit, jalkopään sää-
döt, vettähylkivät materiaalit, vedenpitävät 
pakkauspussit tai jopa vetoketjun vetimet.

Onneksi valmistajat vastaavat vähitellen 
asiakkaiden toiveisiin. Kännyköiden myö-
tä jo lähes jokaiseen makuupussiin on om-
meltu tasku, jossa akku pysyy lämpimänä 
pakkaskelistä huolimatta. Vielä puoli vuo-
sikymmentä sitten taskut olivat makuupus-
seissa harvinaisia.

Tämänkertaisessa kattauksessa mielen-
kiintoisin innovaatio löytyi Snugpakin hu-
pusta, johon oli tehty tila pienelle, yhden le-
din lampulle. Lamppu ja kaksi varaparistoa 
kuuluivat tuotteeseen. Valaisin koettiin var-

sin käyttökelpoiseksi ideaksi, sillä pienikin 
valo riittää hyvin oikean otsalampun etsi-
miseen pimeästä tuvasta tai teltasta.

Toivottavasti valmistajat keskittyvät 
myös eristemateriaalien kehittämiseen. On 
todennäköistä, että kuitueristeiden lämpö-
ominaisuudet kehittyvät lähelle untuvaa tai 
menevät jopa siitä ohi, koska kuitu voi toi-
mia erinomaisesti myös kostuttuaan.

Kehityksen ei tarvitse levätä, vaikka ma-
kuupusseista on kyse. Uusille innovaati-
oille on aina tilaa – kunhan ne parantavat 
 yöunta. ×

SNUGPAKIN hupussa on pieni tasku yhden ledin 
otsalampulle.
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DEUTER EXOSPHERE -4°
Hintaluokka: 250 euroa
Paino: 1 370 grammaa + pakkauspussi 90 grammaa
Lämpösuositus (lim): -4 °C

DEUTER Exosphere on kuitutäytteinen makuupussi, joka tarjoaa 
maittavat unet pikkupakkasille asti. Tuotteen erikoisuus on haitari-
maisesti rypytetty, joustava muoto, joka seuraa nukkujan liikkeitä. 
Näin makuupussiin ei jää kehon lämmitettäväksi ylimääräisiä ilma-
taskuja. Tuotteen joustavasta olemuksesta huolimatta harteikas yö-
pyjä tuntee olonsa ahtaaksi testin kapeimman leikkauksen vuoksi. 
Makuupussin jalkopää on muotoiltu jalkaterille, mutta levoton yö-
pyjä saattaa kokea sen ahtaaksi, koska jaloilla ei ole liikkumistilaa. 
Tuuletus yön aikana ei juuri onnistu, sillä avoin vetoketju leviää liiak-
si joustavien resorien vuoksi.

Makuupussin jalkopää ja hupun laki on päällystetty vettähylki-
vällä kankaalla, joten teltan seinään kon-
densoitunut vesi ei pääse imeyty-
mään säkkiin. Hupun saa kiristettyä 
aivan umpeen, mutta sen mitoitus 
on varsin niukka suurehkon pään 
omaavalle. Pussin sisäpuolelle 
on sijoitettu pieni tasku. Tuot-
teen pakkauspussi puristaa 
nyytin esimerkillisesti kulje-
tuksen ajaksi.

Joustavasta 
muodostaan 
huolimatta tuote 
on leikkaukseltaan 
kapea 
harteikkaalle.

+  joustava muoto

+  vettähylkivät päädyt
–  ahdas harteikkaalle
–  vetoketju takertelee 

toistuvasti

nään kon-
meyty-
ettyä 

oitus
ään
e

FJÄLLRÄVEN SAREK THREE 
SEASONS REGULAR
Hintaluokka: 360 euroa
Paino: 1 260 grammaa + pakkauspussi 130 grammaa
Lämpösuositus (lim): -8 °C

FJÄLLRÄVEN Sarek Three Seasons -untuvapussi on linjoiltaan testin 
keskivaiheilta. Harteikas käyttäjä saattaa kaivata hieman lisää tilaa. 
Suurehkoa huppua ei saa supistettua aivan kiinni, sillä sen kiristyk-
seen käytetään kuminauhan ja lukon sijaan joustamatonta kangas-
nauhaa ja nahkasolkea. Hupun reuna tuntuu miellyttävältä kasvoilla, 
ja lämpökaulus asettuu lempeästi kaulan seudulle.

Makuupussissa on testin parhaat vetoketjun lämpölistat, sillä ne 
on sijoitettu ainoana tuotteena vetoketjun molemmille puolille. Ve-
toketjun ylälaidassa on tuplavedin eli makuupussin sisä- ja ulkopuo-
lella on oma vetolenkkinsä.

Erinomaisen pakkauspussin kompressiot puristavat makuupussin 
testin pienimmäksi pakaasiksi. Tuotteessa on mukana verkkokan-
kainen, napakka säilytyspussi. Fjällräven 
menestyi vahvasti testin kaikilla osa-alu-
eilla sijoittuen jaetulle kakkossijalle. 
Voittoon olisi kaivattu hieman tuote-
kehitystä, kuten parempaa taskua, 
istuvampaa huppua tai vettähylki-
viä kankaita pussin päätyihin.

Laadukas 
untuvapussi kaipaa 
jaetun kakkossijan 
kirkastamiseen 
hieman 
jatkokehitystä. 

+  lämpölista molemmil-
la puolilla vetoketjua

+  hupun reuna miellyt-
tävä kasvoilla

+  erinomainen pakkaus-
pussi

–  hupun suuta ei saa 
soukalle

jällräven 
sa-alu-
alle. 
te-
a, 
-

  KOLMEN VUODENAJAN MAKUUPUSSIT
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T E S T I

HAGLÖFS URSUS -9
Hintaluokka: 340 euroa
Paino: 1 600 grammaa + pakkauspussi 120 grammaa
Lämpösuositus (lim): -9 °C

HAGLÖFS Ursus -9 yltää nimensä mukaisiin pakkaslukemiin lim- 
arvon perusteella. Untuvaa ja kuitua yhdistelemällä luotu täyte läm-
mittää hyvin, sillä makuupussi on standardin mukaan testin lämpi-
min. Toki tulokseen on vaadittu testin toiseksi suurin paino. Testi-
pussi on varustettu poikkeuksellisesti oikeanpuoleisella vetoketjulla, 
sillä vasemmanpuoleisten menekki oli tyhjentänyt valmistajan va-
raston. Vetoketju ei yllä aivan jalkopäähän, joten sinne jää jaloille 
lämpöinen suoja. Lämmön karkaamista on yritetty estää vain toisella 
puolella olevalla lämpölistalla. Vetoketju ei pääse takertumaan vah-
voihin sivukankaisiin.

Makuupussiin on ommeltu testin tilavin huppu. Koko hirvittää 
aluksi, sillä tuntuu, että sen sisään sopisi 
kaksi päätä. Tila pienenee merkittäväs-
ti, kun sulloo vaihtovaatteita hupun 
sisäpuoliseen tyynytaskuun. Ma-
kuupussin rintaosan sisäpin-
taan on sijoitettu testin tilavin 
ja toimivin tasku, joka sulje-
taan vetoketjulla. Hyvä pak-
kauspussi ja tilava säilytys-
pussi täydentävät erinomai-
sen tuotteen.

Untuvan ja 
kuidun sekoite 
suo lämpimimmät 
unet ja hyvän 
testimenetyksen.  

+  testin lämpimin ma-
kuupussi

+  erinomainen sisätas-
ku

+  hupun sisällä tyy-
nytasku

–  suuri huppukoko 
ihmetyttää

JACK WOLFSKIN SMOOZIP -7
Hintaluokka: 140 euroa
Paino: 2 050 grammaa + pakkauspussi 80 grammaa
Lämpösuositus (lim): -7 °C

JACK WOLFSKIN Smoozip on saanut nimensä S-kirjainta muistutta-
vasta vetoketjustaan, joka kiertää sivulta vatsan yli toiselle kyljelle ja 
sieltä jalkopään ympäri. Vetoketjun muotoon on päädytty tutkimuk-
sen perusteella: vetoketjua avatessa käden liikerata noudattaa sen 
luontaista liikettä. Idea on nerokas, mutta todellisuudessa erikoinen 
ratkaisu tuntuu aluksi monimutkaiselta ja kankaat pyrkivät kulmaan 
vetoketjun suunnan kanssa aiheuttaen vetimen takertelua. Jalkopään 
vetoketju sallii paremman tuuletuksen, mutta vatsan kohdalta pus-
si avautuu helposti liikaa.

Hupun kasvolista ja muut hyvät ominaisuudet eivät pääse oikeuk-
siinsa testituloksissa, sillä suuri pakkausko-
ko ja paino pudottavat arvosanoja anka-
rasti. Pudotus on perusteltu, sillä kui-
tutäytettä on vaadittu lähes kol-
minkertainen määrä kevyimpään 
untuvatäytteeseen nähden sa-
man lämpösuosituksen saavut-
tamiseksi. Myös pakkauskoko 
on lähes kolminkertainen pie-
nimpään kilpailijaan verrattu-
na, koska pakkauspussissa ei 
ole kiristyksiä.

Suuri 
pakkauskoko ja 
paino pudottivat 
innovatiivisen 
kuitupussin testin 
hännille.

+  innovatiivinen 
S-vetoketju

–  suuri pakkauskoko ja 
paino

–  täytettä tarvitaan kaik-
kein eniten

–  hupun kiristysnarut jous-
tamattomat

kittäväs-
hupun 

Ma-
-

ri pakkausko
noja anka-
sillä kui-

kol-
pään
a-
-

k-

ous-
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MILLET BASE CAMP LONG
Hintaluokka: 260 euroa
Paino: 1 230 grammaa + pakkauspussi 75 grammaa
Lämpösuositus (lim): -5 °C

MILLET tarjosi testiin Base Camp -mallistaan Long-version, joka 
osoittautui odotetusti linjoiltaan mittelön tilavimmaksi. Untuvatäyt-
teisen makuupussin lämpimyys saavutetaan testin parhaimmalla un-
tuvalla, jonka fi ll power -arvo yltää 700. Täytettä on käytetty vain 
450 grammaa, joten pussia joutuu ajoittain pöyhimään untuvia lo-
keroissa tasatakseen. Huippu-untuvalla saavutettu hyöty on mene-
tetty makuupussin muissa materiaalivalinnoissa, sillä kankaisiin, ve-
toketjuihin ja kiristysnyöreihin on käytetty tavaraa lähes 800 gram-
man edestä samalla kun eräs kilpailija onnistui samassa tehtä-
vässä alle 300 grammalla.

Tilava huppu supistuu pieneksi esi-
merkillisen kiristyksen ansiosta. 
Suurella vetimellä varustettu ve-
toketju luistaa testin sulavim-
min, mutta lämpölista saisi olla 
kookkaampi ja sen voisi sijoit-
taa vetoketjun molemmille 
puolille. Pakkauspussin saa 
puristettua pieneksi nyytik-
si, mutta ohuet, solkien vä-
liin kaksinkerroin jumittu-
vat kiristysremmit tekevät 
 kompressiosta hankalan.

Huippu-untuvilla 
saavutettu keveys 
ei näy tuotteen 
kokonaispainossa.

+  tila riittää harteik-
kaalle

+  testin paras vetoketju
–  pakkauspussin 

 kompressionarut 
jumittavat

–  vähän täytettä koko-
naispainoon nähden

RAB ASCENT 700
Hintaluokka: 300 euroa
Paino: 1 320 grammaa + pakkauspussi 125 grammaa
Lämpösuositus (lim): -8,5 °C

RAB Ascent 700 -makuupussin untuvat on käsitelty vettähylkiviksi 
yhteistyössä Nikwaxin kanssa. Laadukasta untuvaa on käytetty run-
saasti, nimen mukaisesti 700 grammaa. Tuotteesta saisi vielä pa-
remmin kosteutta kestävän valitsemalla huppuun ja jalkopäähän vet-
tähylkivät kankaat. Makuupussin linjat ovat tilavat jalkopään olles-
sa testin väljin. Huppu istuu esimerkillisesti ja sen reuna laskeutuu 
kasvoille pehmeästi. Lämpökaulus asettuu paikoilleen miellyttäväs-
ti. Lämpölistaan on ommeltu pieni tasku kellolle. Tuotteen mukana 
tulee valtava, puuvillainen säilytyspussi, jonka sisään sopii pari muu-
takin makuupussia varastoon.

Laadukkaiden makuupussien kilpailu on tasaista ja armotonta: 
 Jaetulle kakkossijalle päätyneen tuotteen 
vetoketjun vedin on vain metallinen, rei-
lun sentin pituinen nysä. Kunnollinen 
vedin olisi nostanut vetoketjuosion 
arvosanaa tuoden testivoiton. Yk-
kössijalle olisi noustu myös pie-
nemmällä pakkauskoolla, sillä 
pakkauspussista loppuivat ki-
ristysmahdollisuudet kesken.

Erinomaisesti 
muotoiltu tuote 
olisi vaatinut 
testivoittoon 
vain pari pientä 
parannusta.

+  huppu istuu miellyttä-
västi

+  onnistunut muotoilu

+  untuva käsitelty vettä-
hylkiväksi

–  pakkauspussin kom-
pressio loppuu kesken

eksi esi-
osta. 
ve-

m-
a

en, rei-
linen
sion

Yk-
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SNUGPAK CHRYSALIS 3
Hintaluokka: 95 euroa
Paino: 1 600 grammaa + pakkauspussi 105 grammaa
Lämpösuositus (lim): ei standardoitua luokitusta

SNUGPAK Chrysalis 3 -kuitupussi ei ilmoita lämpötilasuosituksiaan 
EN 13537 -standardin mukaisesti. Tuote on luokiteltu kolmen vuo-
denajan makuupussiksi ja sen kerrotaan soveltuvan hyvin viiden as-
teen pakkaseen äärimmäisen käyttölämpötilan yltäessä kymmeneen 
pakkasasteeseen. Standardista poikkeaminen rokotti roimasti testi-
pisteitä, vaikka painon ja ulkonäön puolesta makuupussi sopii toden-
näköisesti pikkupakkaseen.

Tuotteessa on kaksi erikoista ominaisuutta. Ensimmäisenä kat-
se kohdistuu yhdellä led-valolla toimivaan otsalamppuun, jolle on 
oma tasku hupun ulkopinnassa. Tuotteen mukana tulee kaksi vara-
paristoa. Toinen erikoisuus paljastuu makuupussin sisältä: vetoket-
juhammastuksia on kolme ketjun oikealla puolella. Makuupussin ti-
lavuutta voi säätää vaihtamalla vetoketjun 
puolikkaan toiseen. Ripustuslenkit ovat 
testin parhaimmat ja pakkauspus-
si on erinomainen. Snugpak saat-
taa olla monipuolisena ja edulli-
sena tuotteena hyvä hankin-
ta, mutta sen lämpötilaluo-
kituksen puutteet syövät 
luottamusta.

Standardin-
mukaisen 
lämpötilaluo-
kituksen puut-
tuminen pilaa 
mielenkiintoisen 
tuotteen.

+  otsalamppu ja ripus-
tuskoukut

–  lämpötilaluokitus jää 
arvailuksi

–  vetoketjut hankaavat 
ihoa

–  ihoon takerteleva 
jalkopää

VAUDE ARCTIC 800
Hintaluokka: 250 euroa
Paino: 1 090 grammaa + pakkauspussi 135 grammaa
Lämpösuositus (lim): -5 °C

VAUDE Arctic 800 on saanut numerot nimeensä käyttämästään Pri-
maloft -kuidun grammamäärästä. Koko makuupussi painaa vain alle 
1,1 kiloa eli kaikki kankaat, vetoketjut ja kiristysmekanismit on on-
nistuttu minimoimaan alle 300 gramman painoisiksi. Testin kevyim-
mässä tuotteessa on toki ohuet kankaat, mutta silti huppu ja jalko-
pää on verhottu vettähylkiviksi.

Makuupussin muoto huppuineen on viimeistelty ja istuva, ei liian 
löysä muttei tiukkakaan. Vetoketju toimii moitteetta suojalistoineen 
ja mukaan on saatu pieni tasku. Makuutilan voi lyhentää jalkopääs-
tä nyörillä. Samalla jalkopäästä saa säilytyspussin sullomalla loput 
tuotteesta sen sisään. Jalkopäätä voi ki-
ristää vain hieman, jolloin jalkateril-
le saa suljetun, lämpimän osaston.

Vaude takoi erinomaista testi-
tulosta onnistuneella muotoilul-
laan ja toimivilla yksityiskohdil-
laan, mutta niillä ansaittu tes-
tivoitto oli livetä vielä lopussa 
käsistä: pakkauskoko jäi isoh-
koksi, sillä pakkauspussi on 
liian iso ja kompressiovarat 
loppuvat kesken.

Onnistunut 
muotoilu ja 
materiaalivalinnat 
takasivat testivoi-
ton suuresta 
pakkauskoosta 
huolimatta.

+  erinomainen muotoi-
lu

+  jalkopään kiristys-
mahdollisuus

+  pieni paino mutta 
paljon täytettä

–  pakkauspussi liian iso

j
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n-
-

s-

ää

at 

ateril-
ton.
sti-
l-
-

TESTIVOITTAJA

Retki_72-81-Pussit_PL.indd   81Retki_72-81-Pussit_PL.indd   81 10.8.2015   8:45:2310.8.2015   8:45:23


