


2   KONTROLLI   4 • 2013

KOE JA AJA KIA-MALLISTO.

SPORTAGE autoveroton hinta alk. 18 901,95 € + arvioitu autovero 6 060,04 € = 24 961,99 € + tk 600 € = 25 561,99 €. EU-yhd. 5,2–8,2 l/100 km, 
CO2-päästöt 135–195 g/km. CEE’D autoveroton hinta alk. 15 508,86 € + arvioitu autovero 4 039,30 €, alk. 19 548,16 € + tk 600 € = 20 148,16 €.
EU-yhd. 3,8–6,1 l/100 km, CO2-päästöt 100–145 g/km. VENGA autoveroton hinta alk. 14 926,99 € + arvioitu autovero 3 885,35 € = 18 812,34 €

+ tk 600 € = 19 412,34 €. EU-yhd. 4,5–5,9 l/100 km, CO2-päästöt 114–154 g/km. SORENTO autoveroton hinta alk. 31 518,73 € + arvioitu autovero 10 813,36 € =
42 332,09 € + tk 600 € = 42 932,09 €. EU-yhd. 5,9–6,8 l/100 km, CO2-päästöt 155–178 g/km. SOUL autoveroton hinta alk. 15 936,20 € + arvioitu autovero
4 599,91 € = 20 536,11 € + tk 600 € = 21 136,11 €. EU-yhd. 4,7–7,3 l/100 km, CO2-päästöt 125–168 g/km. OPTIMA autoveroton hinta alk. 25 674,20 € +
arvioitu autovero 6 576,53 € = 32 250,73 € + tk 600 € = 32 850,73 €. EU-yhd. 4,9–6,0 l/100 km, CO2-päästöt 128–158 g/km. RIO autoveroton hinta alk. 11 833,23 €
+ arvioitu autovero  2 270,89 € = 14 104,12 € + tk 600 € = 14 704,12 €. EU-yhd. 3,6–6,4 l/100 km, CO2-päästöt 94–147 g/km. PICANTO autoveroton hinta
alk.10 232,78 € + arvioitu autovero 1 754,19 € = 11 986,97 € + tk 600 € = 12 586,97 €. EU-yhd. 4,1–5,3 l/100 km, CO2-päästöt 95–125 g/km.

www.kia.fi

SPORTAGE upeaa muotoilua täydentävät 
avarat ja mukavat sisätilat sekä edistyk-
sellinen tekniikka.

Sportage hinnat alk. 24.961,99 €

CEE’Dissä yhdistyvät upea muotoilu,
ympäristöystävällinen tekniikka ja todella kattava varustelu

cee’d hinnat alk. 19.548,16 €

SORENTO on edustavan tyylikäs 
tilamaasturi, joka on vaatimaton 
vain kulutukseltaan.

Sorento hinnat alk. 42.332,09 €

SOUL tarjoaa kaiken ilman 
kompromisseja aidossa urban 
crossover -hengessä.

Soul hinnat alk. 20.536,11 €

RIO tuo suurten autojen muka-
vuutta, laatua ja nuorekasta tyyliä 
pienten perheautojen luokkaan.

Rio hinnat alk. 14.104,12 €

PICANTO. Innovatiivista tekniik-
kaa ja käytännöllistä mukavuut-
ta kompaktissa koossa.

Picanto hinnat alk. 11.986,97 €

OPTIMA. Auto, jonka erottuva
design, ajonautinto ja varustelu
ovat huippuluokkaa.

Optima hinnat alk. 32.250,73 €

VENGA on avara ja monipuolisesti muunneltava – kuin
tila-auto, mutta paljon ketterämpi ja taloudellisempi.

Venga hinnat alk. 18.812,34 €
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PÄÄKIRJOITUS

ediaa on perinteisesti kutsuttu 
neljänneksi valtiomahdiksi. Se 
viittaa ranskalaisen 1700-luvun filosofin Montesquieun vallan 
kolmijako-oppiin ja tuo esille median roolin vallan vahtikoira-
na. Yhteiskunta on muuttunut huimasti Montesquieun ajoista: 

nykyään kuka tahansa voi toimia neljännen valtiomahdin edustajana käyttämällä 
hyväkseen sosiaalista mediaa ja sen tarjoamaa mahdollisuutta joukkonärkästymi-
seen ja -tuomitsemiseen. Tämä ilmiö lienee valitettavan tuttu kaikille turvallisuusalan 
työntekijöille.

Kuluneena syksynä helsinkiläisessä tavaratalossa sattui tapaus, jossa eräs isä oli 
kertomansa mukaan vienyt alennusmyyntimellakkaan pienen poikansa, jonka arvioi 
olevan väenpaljoudessa eksymisvaarassa. Mies oli antanut pojalleen majakaksi 
tavaratalon mainospallon – tarinansa mukaan luvan kanssa, mutta tavaratalon 
linjauksen mukaan palloja piti antaa asiakkaille vasta alennusmyynnin loppumetreillä. 
Tavaratalon edustaja oli pyytänyt miestä palauttamaan pallon, mutta jäi kuitenkin 
vartijan tehtäväksi hakea pallo pojalta. Sen sijaan, että isä olisi ottanut tilanteessa 
isän roolin, hän päätti tallentaa kohtaamisen ulkopuolisen silmin ja jakaa sen sosiaa-
lisessa mediassa. Videopätkä oli nimetty raflaavasti, mutta jokainen filmin katsonut 
näki, kuinka asiallisesti vartija hoiti hankalan tilanteen. Tapausta kuitenkin käsiteltiin 
mediassa tyyliin ”Vartija repi ilmapallon lapsen kädestä”, ja tavaratalon edustajakin 
meni pahoittelemaan vartijan toimintaa.
 
Toinenkin sensaatiohakuinen henkilö ehti saada sosiaalisen median kautta sympa-
tiapisteitä, kunnes totuus selvisi oikeudenkäynnissä. Tässäkin tapauksessa eräs isä 
oli ollut liikkeellä lastensa kanssa. Hän väitti tulleensa raitiovaunussa matkalippujen 
tarkastajien pahoinpitelemäksi lastensa edessä ilman syytä, ja matkalippukin oli ollut 
ostettuna jo hyvissä ajoin. Oikeudenkäynnissä kuitenkin paljastui, että isä oli kertonut 
muunneltua totuutta, suomeksi sanottuna valehdellut: ei ollut matkalippua ollut ostet-
tuna, ja väkivaltaakin oli käyttänyt isä itse eivätkä tarkastajat. Vahinko oli kuitenkin jo 
tapahtunut, ja matkalippujen tarkastajat oli ehditty ristiinnaulita ainakin sosiaalisessa 
mediassa, vähäisemmässä määrin myös perinteisessä mediassa. Oikeudessa yksi 
matkalippujen tarkastajista kertoi joutuneensa sairaslomallekin tapauksen aiheutta-
man stressin takia. Voi vain ihmetellä, missä on kuohunta nyt, kun totuus paljastui; 
todelliset uhrit unohdetaan.
 
Nämä kaksi tapausta ovat vain jäävuoren huippu, mutta muistuttavat sosiaalisen 
median mahdista: osa sen käyttäjistä hyödyntää häikäilemättä sitä, että moni uskoo 
minkä tahansa aidon näköisen kuvatallenteen selostuksineen aidoksi ja liittyy hetimi-
ten pöyristyneeseen tuomitsijakaartiin: Päitä vadille!  – Olen jo pitkään muistuttanut, 
että voimankäytön pitää olla YouTuben kestävää. Nykyään ei riitä, että kontrolliam-
mattilaisen toiminta on oikeudellisesti kestävällä pohjalla, vaan sen on joka kuvakul-
masta näytettävä niin yksitulkintaiselta, ettei kännykkäkameraotoksesta saa edes 
pienellä editoinnilla sen näköistä, että kenttäsika olisi toiminut tilanteessa väärin.  

Teknologian tuottamista haasteista huolimatta toivotan hyviä lukuhetkiä vuoden 
viimeisen Kontrollin parissa!

Toimitus vastaanottaa julkaistavaksi turvallisuusaiheis-
ta materiaalia, mutta julkaisusta pitää aina erikseen 

sopia. Aineisto hyväksytään sillä ehdolla että Kontrolli -
julkaisut Oy saa käyttää sitä veloituksetta uudelleen. 
Toimitus ei vastaan materiaalin säilyttämisestä tahi 
palauttamisesta. Lehden sisältö pyritään saamaan 

mahdollisimman totuudenmukaiseksi, mutta Kontrolli -
julkaisut Oy ei vastaa esiintyvistä virheistä. Kaikki leh-
den oikeudet ovat Kontrolli - julkaisut Oy:llä, materiaalin 

tuottaneilla henkilöillä tai muilla oikeudenhaltijoilla.

twit ter.com/vouti
twit ter.com/kessu

www.facebook.com/kontrolli

www.kontrolli.f i
www.kontrolli.f i /keskustelu

M

SOMEN
VÄÄRIN-
KÄYTTÖÄ

Seppo Vesala
neljännen valtiomahdin edustaja
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FinnSec on turvallisuus- ja suojelualan 
messut, jotka pidetään joka toinen vuosi. 
Tänä vuonna messut järjestettiin Helsingin 
messukeskuksessa 13.-15.11.2013.

Messuilla alan ammattilaiset pääsivät tutus-
tumaan ajankohtaisten palveluiden ja tuot-

teiden tarjontaan. 

Messuilla pidettiin seminaareja ja jaettiin 
palkintoja, muun muassa vuoden 2013 turval-
lisuuspalkinnon pokkasi Laurea ammattikor-
keakoulun lehtori Tiina Ranta ja Suomen mes-
tarivartijaksi kruunattiin Ilmari Kamila 
Seinäjoelta.

Seuraavassa kuvareportaasi niille, jotka 
eivät päässeet nauttimaan messuista.

FinnSec
Turvallisuus- ja suojelualan messut

F
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Tasereiden evoluutiota.



KONTROLLI   4 • 2013   7

UAV

Järeämmän luokan paloauto.
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Total Secin osastolla oli esillä uusi
mielenkiintoinen järjestyksenvalvojaliivi.

Erillisverkkojen pisteellä oli erilaisia Tetra-puhelimia näytillä.
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Palomiehet ilahduttavat potilasta tekemällä hänelle avoauton.

Auto kyljellään ja potilas sisällä.

Palopäällystöliitto, Helsingin Pelastuskoulu ja Helsingin pelastuslaitos 
järjestivät yhteistyössä tieliikkenne pelastusnäytöksiä.
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Uusia Led Lenser -lamppuja ja Leatherman -pelastustyökaluja.

Mr. Mestarivartija Ilmari Kamila.
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Juttusarjan kahdessa ensimmäisessä osassa 
on esitelty keinoja tuoda ympäröivä maailma 
ampumaradalle siten, että harjoitteluturvallisuus 
säilyy. Sarjan viimeisessä osassa mennään 
vieläkin realistisempaan suuntaan, kun ampu-

marata viedään ympäröivään maailmaan. Tärkeimpiä harjoitte-
luvarusteita ovat erilaiset simulaatioaseet, joista osa on myös 
siviilien saatavilla. Myös vähemmän vaarallisten voimakeinojen 
ja ampuma-aseiden  välisen kuilun umpeen kurominen tuo 
harjoitteluun huomattavasti lisää realismia.

Harjoitusturvallisuudesta
Kun ampuma-aseiden käyttämistä harjoitellaan siten, että 
maalina käytetään maalitaulujen sijasta eläviä ihmisiä, harjoi-
tusturvallisuuteen tulee kiinnittää vielä normaaliakin enemmän 
huomiota. Suurin osa vahingonlaukauksista tapahtuu tyhjillä 
– eli tyhjiksi luulluilla – aseilla, ja pystyn nimeämään suoralta 
kädeltä useita harjoittelijan kuolemaan tai loukkaantumiseen 
johtanutta tilannetta, jotka johtuivat siitä, että ladattua asetta 
luultiin tyhjäksi. Harjoitusaseita tulee käsitellä samalla tavalla 
kuin oikeita, ja yksi turvallisen aseenkäsittelyn perussäännöistä 
onkin: käsittele aseita aina kuin ne olisivat ladattuja.

Pelkkä huolellinen käsittely ei riitä estämään harjoitteluon-
nettomuuksia, sillä harjoituksessa on tarkoitus ampua maa-
limiestä. Tämän takia kaikilla harjoitteluun osallistuvilla on 
oltava harjoittelun aikana vähintään suojaliivit ja silmäsuojat, 
ellei harjoittelumetodi edellytä raskaampaa suojavarustusta. 
Joillekin harjoitusaseille on määritelty pakollisia lisäsuojia, 
esimerkiksi FX-aseilla harjoiteltaessa on käytettävä FX-pää-, 
kaula- ja alasuojaa. 

Ampuma-aseilla harjoiteltaessa harjoituksella on aina oltava 
johtaja, ja simulaatioaseilla harjoiteltaessa tämä vaatimus 
korostuu. Harjoituksen johtaja on tyypillisesti joku kouluttajista; 

ihanteellista olisi, jos kouluttajia olisi niin monta, että vähintään 
yksi voisi keskittyä pelkästään harjoituksen turvallisuuteen. 
Harjoituksen johtaja määrittelee harjoitusalueen sekä ilmoittaa 
harjoituksen alkamisen ja päättymisen. Harjoitusalueella ei kä-
sitellä eikä edes pidetä hallussa oikeita aseita tai ampumatar-
vikkeita, ja kaikki harjoitukseen osallistujat tarkastetaan niiden 
varalta – myös kouluttajat. Jos harjoittelijalle tulee tarve poistua 
harjoitusalueelta harjoituksen aikana, hän pyytää siihen luvan, 
ja palatessaan pyytää jälleen harjoituksen johtajalta luvan. 
Harjoitukseen palaavalle henkilölle suoritetaan uusi tarkastus, 
jolla varmistetaan, että harjoitusalueelle ei vahingossa päädy 
kovia aseita tai ampumatarvikkeita. Harjoitus päättyy, kun siitä 
erikseen ilmoitetaan, minkä jälkeen harjoittelijat palauttavat 
harjoitusaseet ja ottavat oikeat ampuma-aseensa haltuunsa. 
Tämän jälkeen harjoittelua ei enää jatketa.

Ennen harjoittelun alkua kaikkien kouluttajien on varmistetta-
va, että harjoituspaikka on mahdollisimman turvallinen. Mikäli 
harjoitusympäristössä on joitain turvallisuusriskejä, vaaralliset 
alueet on merkittävä selvästi tai mieluimmin eristettävä pois 
harjoituskäytöstä. Tämän lisäksi harjoittelijoita on varoitettava 
mahdollisista turvallisuusriskeistä, joita ei ole saatu eliminoitua. 
Erityisesti purkutaloissa ja vastaavissa paikoissa harjoiteltaes-
sa ympäristö saattaa olla hyvinkin petollinen. Mikäli olosuhteet 
vaativat, on harjoitusalueen vaaranpaikat kartoitettava yhtei-
sesti kävelemällä koko harjoitusalue läpi ennen harjoituksen 
alkua. 

Joillekin harjoitusvälineille on määritelty erillisiä turvasääntöjä, 
esimerkiksi pienin sallittu ampumaetäisyys. Näistä turvasään-
nöistä on syytä pitää kiinni. Tärkein turvasääntö on kuitenkin 
maalaisjärjen käyttäminen: kaikenlainen leikkiminen ja harjoi-
tusvastustajan tahallinen loukkaantumiselle altistaminen ovat 
ehdottoman kiellettyjä, ja harjoituksen johtajan on puututtava 
tällaiseen käyttäytymiseen välittömästi.

Ampumaharjoittelun realismi vedetään nyt 

tappiin, kun juttusarjan viimeisessä osassa 

taistellaan eläviä ihmisiä vastaan.

Realistinen ampuma-
harjoittelu, osa 3/3

teksti ja kuvat:
Seppo Vesala

J
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Kylmät aseet
Erilaisia kylmillä eli harjoitusaseilla tapahtuvan harjoittelun 
mahdollistavia järjestelmiä tai tapoja on useita. Työpaikka-
harjoittelussa harjoittelijoilla ei välttämättä ole paljoakaan 
sananvaltaa siinä, mitä harjoitusvälineitä käytetään, mutta 
joiltakin osin valinnanvaraa voi olla paljonkin. Jos työnantaja 
on hankkinut harjoitusvälineitä, on järkevintä käyttää niitä, sillä 
onnettomuuden sattuessa asiat sujuvat mutkattomammin, jos 
onnettomuus sattuu työnantajan hyväksymiä harjoitusvälineitä 
käytettäessä. 

Ampuma-aseharjoittelussa on olemassa neljä pääasiallista 
harjoitteluteknologiaa: Oikeiden aseiden muotoiset mutta 
toimimattomat harjoitusaseet eivät luonnollisestikaan 
sovellu ampumaharjoitteluun, mutta toimivat hyvin taktiikka- ja 
voimankäyttöharjoittelussa, jossa ei ole tarkoitus ampua lau-
kauksia. Tällaisista aseista tunnetuin lienee ASP:n valmistama 
Red Gun -aseiden sarja. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että 
Red Gunit istuvat asekoteloihin turhan napakasti, jolloin aseen 
vetäminen kotelosta voi olla hankalaa. 

Hyvä vaihtoehto Red Guneille on käyttää aitoja ampuma-asei-
ta, joihin on asennettu latauksenestopuikko tai harjoituspiippu, 
joka estää patruunan pesittymisen aseen patruunapesään. 
Lisäksi puikotetut aseet toimivat projektiilin ampumista 
lukuun ottamatta samalla tavalla kuin oikeat aseet, joten niillä 
voidaan harjoitella aseenkäsittelyä, esimerkiksi häiriönpoistoja 
ja lippaanvaihtoja. 

Suomessa 1990-luvulla yleistyneet värikuula-aseet eivät 
ole kovin hyvä vaihtoehto, sillä ne eivät yleensä muistuta aitoja 
aseita ulkonäöltään eivätkä ennen kaikkea toiminnaltaan. Ne 
eivät myöskään ole kovin tarkkoja yli 20 metrin päähän ammut-
taessa – aseiden välillä on tosin huomattavasti eroavaisuuksia 
ja tekniikka on kehittynyt tälläkin saralla. Värikuula-aseilla 
voi kuitenkin ampua oikeasti, ja osumat jättävät useimmiten 
selvän maalijäljen osumakohtaan. Koska aseet eivät muistuta 
erehdyttävän paljon oikeita ampuma-aseita, riski, että joku 
tuo harjoitusalueelle erehdyksessä oikean ampuma-aseen tai 
käyttää sellaista harjoituksessa, pienenee. Värikuula-aseilla 
tapahtuvat, kaveriporukalla lähimetsissä järjestetyt epäviralliset 
harjoitukset eivät myöskään altista yhtä helposti väärinkäsityk-
sille kuin aidomman näköisiä aseita käytettäessä. Aseet eivät 
kuitenkaan ole kovin halpoja, ja sama pätee myös ammuksiin. 
Lisäksi aseilla harjoittelu jättää runsaasti maalijälkiä ympäris-
töön, mikä rajoittaa harjoituspaikkojen valintaa. 

Muovikuula-aseet ovat värikuula-aseita realistisempia 
harjoitteluvälineitä, sillä aseet muistuttavat hyvin paljon aitoja 
esikuviaan sekä ulkoisesti että toiminnaltaan. Muovikuula-
aseita hankittaessa kannattaa huomata, että vaikka aseet ovat 
muuten hyvin paljon aitojen aseiden näköisiä, ne saattavat olla 
hitusen esikuviaan suurempia, jolloin ne eivät mahdu oikeiden 
aseiden asekoteloihin. Tämä ongelma liittyy käsittääkseni 
lähinnä japanilaisvalmisteisiin aseisiin. Koska aseet ovat aidon 
näköisiä, sivustakatsojat saattavat saada väärän käsityksen 
harjoittelusta, samoin riski oikean aseen harjoitukseen eksymi-
seen kasvaa. 

Muovikuula-aseiden hinnat vaihtelevat huomattavasti: halvim-
mat aseet maksavat vain muutamia kymppejä, mutta kunnol-
listen harjoitusaseiden hinnat mitataan sadoissa euroissa. Har-
joittelu sen sijaan on käytännössä ilmaista, sillä useita tuhansia 
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kuula-ammuksia sisältävä purkki maksaa kympin verran, minkä 
lisäksi jo ammuttuja kuulia voi vallan mainiosti käyttää uudel-
leen. Kuulien osuma ei kuitenkaan välttämättä tunnu harjoituk-
sen nostaman adrenaliinitason takia, eikä osumasta myöskään 
jää mitään jälkeä.

Realistisimmat simulaatioasejärjestelmät ovat oikeisiin 
ampuma-aseisiin asennettavia, ainoastaan simulaatiopatruu-
noita ampuvia sisäpiippujärjestelmiä. Näistä tunnetuin 
on Simunition-yhtiön valmistama FX-järjestelmä, joka on 
Suomessakin yleisesti viranomaiskäytössä. Vastaavia järjes-
telmiä on myös muiden valmistajien tekemänä, ja toisaalta 
Simunition valmistaa myös muita simulaatiopatruunajärjestel-
miä. Ne eivät kuitenkaan sovellu ihmisten ampumiseen, vaan 
niillä voidaan harjoitella ampumista maalitauluihin esimerkiksi 
paikoissa, joissa ei ole riittäviä turva-alueita oikeilla patruunoilla 
ampumista varten. Tällaiset harjoitusasejärjestelmät ovat sekä 
hankinta- että käyttökustannuksiltaan melko kalliita, sillä harjoi-
tusaseet eivät ole halpoja, ja patruunatkin maksavat enemmän 
kuin kovat patruunat. Lisäksi tällaisia asejärjestelmiä myydään 
ainoastaan viranomaisorganisaatioille. Tällaisesta harjoitus-
aseteknologiasta kiinnostuneita lukijoita kehotetaan lukemaan 
Kenneth Murrayn kirja Training at the Speed of Life, joka on 
arvosteltu Kontrollin numerossa 1/2006. 

Edellä lueteltujen harjoitusjärjestelmien lisäksi on olemassa 
muun muassa tietokoneohjattuja laitteistoja, joissa 
valkokankaalle heijastetaan joko etukäteen filmattua eloku-
vaa tai tietokoneen tuottamaa kuvaa, jota harjoittelija ampuu 
esimerkiksi laser-sädettä ampuvalla harjoitusaseella. Tällaiset 
järjestelmät ovat kuitenkin hyvin kalliita, ja harvalla lienee mah-
dollisuutta harjoitella niillä.

Ampuma-aseiden lisäksi on olemassa simulaatioaseita 
lyömä-aseista; yleisimmin aseet ovat harjoitusveitsiä, 
mutta myös harjoituspatukoita sekä erilaisia harjoituskäyttöön 
tarkoitettuja improvisoituja aseita on olemassa. Lyömäaseita on 
kahta päätyyppiä, pehmeät ja kovat harjoitusaseet. Pehmeät 
aseet ovat turvallisempia, ja niitä käytettäessä loukkaantumiset 
eivät ole yhtä suuri riski kuin kovilla aseilla. Pehmeitä aseita voi 
helposti tehdä itsekin; esimerkiksi harjoituspatukan voi valmis-
taa leikkaamalla sopivan pituisen pätkän vesiputkien eristämi-
seen tarkoitetusta solukumisesta putkesta. Tarpeen vaatiessa 
patukkaa voi jäykistää pujottamalla sen sisälle esimerkiksi 
sopivan paksuisen pahvisen putken. 

Harjoitusveitsiä voi valmistaa yksinkertaisimmillaan teippaa-
malla sanomalehdistä sopivan kokoisia putkenomaisia kääröjä. 
Kovat aseet – esimerkiksi alumiinista valmistetut tylsäteräiset 

harjoitusveitset – ovat aidon näköisiä, ja niitä voi käsitellä kuten 
oikeita aseita. Esimerkiksi harjoituskääntöveitsen voi avata 
ja sulkea samalla tavalla kuin oikean, terävän kääntöveitsen. 
Lisäksi harjoitteluun tulee aivan uudenlaista tunnelmaa, kun 
harjoitusvastustaja voi painin tiimellyksessä kaivaa taskustaan 
kätkössä olevan kääntöveitsen ja napsauttaa sen auki – ja 
puolustautuja tietää, että veitseniskun myös tuntee. Kovil-
la aseilla harjoittelu vaatiikin harjoittelijoilta järjen pitämistä 
mukana harjoittelussa, minkä lisäksi vähintään silmäsuojien 
käyttäminen on pakollista.

Markkinoilla on lukuisia erilaisia harjoitussumuttimia. 
Sumuttimen valinnassa on 
tärkeää, että se vastaa toimin-
naltaan mahdollisimman paljon 
sitä sumutinta, jota harjoittelija 
käyttää työtehtävissään. Jos 
työssä kannetaan useaa erilais-
ta sumutinta, jokaista vastaa-
valla harjoitussumuttimella tulee 
harjoitella. Harjoitussumuttimen 
tärkeimpiä ominaisuuksia 
ovat se, että sumutuskuvio ja 
ylipäätään sumuttimen toiminta 
vastaavat harjoittelijan kan-
tamaa kovaa sumutinta sekä 
se, että harjoitussumutin sopii 
harjoittelijan käyttämään sumu-
tinkoteloon. Harjoitussumuttimia 
on testattu Kontrollin numeros-
sa 3/2009.

Käsirautojen kuten 
muidenkin voimankäyttövälineiden käyttöä tulee harjoitella. 
Perusharjoittelun jälkeen rautojen käyttöä ei ole mielekästä 
treenata yksinään, vaan harjoittelu kannattaa yhdistää muuhun 
voimankäyttöharjoitteluun. Tätä varten kannattaa varata eril-
liset harjoitusraudat, jotka on merkitty selvästi, jotta harjoituk-
siin ei vahingossa tuoda työkäytössä narkomaanin vereen 
tahriintuneita rautoja. Jotkut valmistajat tekevät värikoodattuja 
käsirautoja, jotka kaikki toimivat keskenään samalla tavalla, 
mutta käyttäjän on värin avulla helppo muistaa, että esimerkiksi 
pinkkejä rautoja ei ole tarkoitus ottaa mukaan työtehtäviin. 

Kuten muidenkin voimankäyttövälineiden, harjoitusrautojen 
tulee olla mahdollisimman samanlaiset kuin työkäytössä 
olevien välineiden. On olemassa erikseen harjoituskäyttöön 
suunniteltuja harjoituskäsirautoja, jotka saa avattua vipua tai 
nappia painamalla, ilman avainta. Tällaisten harjoitusvälineiden 
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käyttäminen kyllä nopeuttaa harjoittelua hieman, 
mutta samalla menetetään mahdollisuus esimer-
kiksi rautojen takalukituksen käytön harjoitteluun. 
Parempi vaihtoehto onkin käyttää tavallisia – mutta 
vain harjoituskäyttöön varattuja – käsirautoja, mutta 
varmistaa, että jokaisella harjoittelijalla on rautojen 
avain nopeasti saavutettavissa, jolloin harjoittelu ei 
hidastu avaimien etsimisen takia. Perusharjoittelussa 
harjoittelun tempoa voidaan lisätä sillä, että koh-
dehenkilö pitää rautojen avainta nyrkissään, mistä 
avain on nopeasti saatavissa, kun rautojen avaami-
nen on ajankohtaista.

Suojat
Paitsi oikeanlaisiin harjoitusaseisiin, myös suo-
jiin kannattaa kiinnittää huomiota. Riittävät suojat 
vähentävät vammojen syntymisen riskiä ja tekevät 
harjoittelusta mielekkäämpää. Liian paksut toppaukset tosin 
saattavat vaikeuttaa harjoittelua ja tehdä jotkin asiat ja liikera-
dat mahdottomiksi, esimerkiksi käsirautojen laittaminen kun-
nolla topatulle maalihenkilölle voi olla hyvin vaikeaa. Suojukset 
ovatkin aina kompromissi suojaavuuden ja liikkuvuuden välillä. 
Lisäksi kannattaa muistaa, että paksutkaan suojukset eivät 
yleensä suojaa niveliä esimerkiksi liian kovaa tehdyiltä lukoilta. 
Vähimmillään harjoittelussa tulee suojata silmät, minkä lisäksi 
tulee noudattaa eri harjoitusaseiden valmistajien asettamia 
vähimmäisvaatimuksia. 

Lisäsuojuksia hankittaessa kannattaa tarkistaa urheiluväline-
kauppojen valikoimat, sillä eri kamppailulajeihin suunnitellut 
suojukset saattavat soveltua myös voimankäyttöharjoitteluun 
sen lisäksi, että suojuksia voidaan käyttää voimankäyttöharjoi-
tusten oheisharjoitteluna tehtävässä sparriharjoittelussa. Kaikki 
suojukset eivät kuitenkaan sovellu voimankäyttöharjoitteluun, 
ja jokaisen yksittäisen suojuksen sopivuus tuleekin varmistaa 
erikseen. Jotkin voimankäyttövälineitä myyvät liikkeet myyvät 
myös voimankäyttöharjoitteluun suunniteltuja suojuksia. Näissä 
suojuksissa on etuna se, että ne on nimenomaan suunniteltu 
tämänkaltaiseen harjoitteluun. Ne saattavat toisaalta olla melko 
kalliita, sillä tällaisten välineiden valmistusmäärät ovat huomat-
tavasti kamppailulajisuojusten valmistusmääriä pienempiä.

Harjoituspaikat 
Tarkkuusammuntaa ja rekyylinhallintaa lukuun ottamatta 
käytännössä kaikkea muuta aseenkäsittelyä voidaan harjoitella 
oikeiden aseiden ohella myös simulaatioaseilla. Normaali am-
pumaharjoittelu kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
toteuttaa oikeilla aseilla niin pitkälle kuin se on mahdollista, 

sillä oman työkalun käyttäminen antaa paremman tuntuman ja 
rutiinin sen käsittelyyn verrattuna lähes samanlaisella simulaa-
tioaseella harjoittelemiseen. Toisaalta on yleisesti hyväksytty 
fakta, että kun ampumaharjoittelussa on saavutettu tietty pe-
rustaso, suurin osa aseenkäsittelyharjoittelusta tulisi olla muuta 
kuin laukausten ampumista. Tätä harjoittelua voidaan hyvin 
toteuttaa käyttämällä toiminnoiltaan mahdollisimman paljon 
aidon kaltaista muovikuula-asetta. 

Ampumarataolosuhteet asettavat rajoituksia, mitä ja millä taval-
la voidaan harjoitella. Kun ampumaharjoittelua halutaan toden-
mukaistaa, jossain vaiheessa on pakko siirtyä pois ampumara-
dalta. Tällöin simulaatioaseet pelastavat päivän. Yksinkertaisin 
tapa siirtää ampumaharjoittelu pois radalta on rajata sopiva 
alue jostain sisätilasta ja merkitä tilaan esimerkiksi lippusiimaa 
käyttämällä reitti, jota harjoittelijat kulkevat yksi kerrallaan. 
Reitin varrelle sijoitetaan maalitauluja sellaisiin paikkoihin, että 
taulut ilmestyvät yllättävästi ampujan näkökenttään esimerkiksi 
ovia avattaessa tai kulman ympäri käveltäessä. Suorittajan on 
reagoitava eteen ilmestyviin maaleihin ja ammuttava mahdol-
lisimman nopeasti riittävä määrä osumia, ennen kuin etene-
mistä jatketaan. Reitti voidaan suunnitella niin, että taktisesti 
oikeaoppisesti etenemällä ampuminen on helpompaa tai että 
väärin toimimalla suorittaja voi jopa joutua kahden maalitau-
lun väliin, ikään kuin ristituleen. Koska harjoittelijat käyttävät 
simulaatioaseita, maalitauluja voi sijoittaa hyvinkin vapaasti 
ilman pelkoa esimerkiksi seinän läpäisevistä luodeista. Tauluja 
voidaan sijoittaa myös siten, että ne jäävät suorittajan taak-
se esimerkiksi tämän kulkiessa oviaukosta. Tämä pakottaa 
ampujan ampumaan tulosuuntaansa, mikä on hyvin vaikeasti 
toteutettavissa oikeilla ampuma-aseilla ammuttaessa. Myös 
maalitaulujen sijoittaminen normaalista poikkeavalle korkeu-
delle tai esimerkiksi portaikkoon on ehdottomasti muistamisen 
arvoinen variaatio.

Todenmukaiseen ympäristöön rakennettua rataa voidaan 
edetä sekä yksin että pareittain, jopa ryhmissä, jos se kuuluu 
harjoittelijan työnkuvaan. Erityisesti pimeällä harjoiteltaessa 
pari- ja ryhmätoiminta on haastavaa, sillä valokurin säilyttämi-
nen tuottaa omia haasteitaan sen lisäksi, että omien sijainnista 
on vaikeampaa pysyä kartalla kuin valoisan aikaan. Valokuri 
tarkoittaa muun muassa sitä, että valoa käytetään vain sen ver-
ran kuin on tarpeen ja varotaan omien joutumista valokeilaan, 
sekä varotaan sokaisemasta itseä valaisemalla heijastavaan 
pintaan siten, että valo heijastuu omiin silmiin. Pimeätoimintaa 
on käsitelty muun muassa Kontrollin numeroissa 4/2009 sekä 
4/2011 – 1/2012.
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Ihanteellisia harjoituspaikkoja ovat esimerkiksi purettavak-
si määrätyt rakennukset, joita ainakin viranomaiset saavat 
käyttöönsä yleensä ilmaiseksi. Huonokuntoisten autiotalojen, 
osittain purettujen rakennusten ja vastaavien käyttäminen sen 
sijaan on riskialtista, sillä niiden rakenteellinen turvallisuus on 
kyseenalaista. Lattialla saattaa esimerkiksi olla purkujätettä ja 
nauloja, jotka ovat erityisen vaarallisia koirille, mikäli niitä käy-
tetään harjoituksissa. Portaikoista saattaa puuttua kaiteita, lat-
tioissa saattaa olla reikiä tai niiden kantavuus on huono, ja niin 
edelleen. Ongelmana on yleensä löytää oikeat tahot, joiden 
kautta tiloja saa käyttöön, mutta kun suhteet on luotu, jatkossa 
tilojen käyttöön saaminen on helpompaa. Kyselykierros kannat-
tanee aloittaa kaupungin hallitsemista kiinteistöistä vastaavalta 
taholta; kunnan puhelinkeskus osaa ohjata soittajan oikean 
ihmisen puheille. Myös suurilla yksityisillä, useita kiinteistöjä 
omistavilla kiinteistösijoitusyhtiöillä saattaa olla hallinnassaan 
esimerkiksi tyhjillään oleva toimistorakennus, joka odottaa ase-
makaavamuutosta, jotta rakennus voidaan muuttaa hotelliksi. 
Jos rakennuksessa ollaan tekemässä perusteellinen remontti, 
tai esimerkiksi homekoulu odottaa purkamista, kiinteistön 
haltija saattaa antaa luvan esimerkiksi sisäovien murtamiseen, 
jolloin harjoitteluun saadaan lisää elementtejä. Myös bussiyh-
tiöt ja kunnalliset liikennelaitokset saattavat pystyä tarjoamaan 
harjoituspaikkoja, esimerkiksi bussivarikolla saattaa seistä 
liikenteestä poistettu linja-auto, joka on varattu poliisin ja pelas-
tuslaitoksen harjoituskäyttöön. Myös liikennekäytössä edelleen 
olevia kulkuvälineitä saattaa saada harjoituskäyttöön, mutta 
tällöin simulaatioaseiden käyttäminen lienee poissa laskuista.

Koska simulaatioaseita käytettäessä vahingonlaukaukset eivät 
vaaranna muita ihmisiä – mikäli turvasäännöistä pidetään kiinni 
– harjoittelussa voidaan tehdä sellaisia asioita, joiden toteutta-
minen oikeilla aseilla olisi riskialtista. Tällaisia asioita ovat esi-
merkiksi ampuminen porrastetuista asemista, eli niin että osa 
harjoittelijoista on toisten takana, tai dynaamiset sisäänmenot 
huonetilaan, jossa on useita kohteita eri puolilla huonetta. Toki 
tällaisiakin asioita voidaan harjoitella myös kovilla ammuttaes-
sa, mutta se edellyttää harjoittelijoilta poikkeuksellisen hyvää 
aseenkäsittelytaitoa ja kylmäpäisyyttä. Tässäkin asiassa täytyy 
punnita riskejä: onko harjoittelematta jättämisen sisältämä riski 
niin suuri, että se oikeuttaa riskien lisäämisen harjoittelussa? 
Simulaatioaseita käyttämällä tämä riskien punnitseminen on 
huomattavasti helpompaa. 

Sen lisäksi, että simulaatioaseilla ampuminen dynaamisissa 
tilanteissa vähentää riskejä, se myös nopeuttaa pääsemis-
tä harjoittelemaan kovilla aseilla. Turvallisuussyistä kaikki 
dynaamisissa tilanteissa ampumista sisältävät harjoitukset 
ja varsinkin uusien toimintamallien sisään ajaminen on hyvä 
aloittaa kylmillä aseilla tehtävällä kuivaharjoittelulla, ennen kuin 
siirrytään ampumaan kovilla. Simulaatioaseiden käyttäminen 
lyhentää tätä siirtymäaikaa, ja jo ensimmäinen suoritus voidaan 
mennä läpi ampuen, kun väärä suoritus ei vaaranna kenen-
kään henkeä.   

Ampumaharjoittelu
Simulaatioaseilla voidaan harjoitella lähes kaikkea muuta 
ampumista paitsi tarkkuusammuntaa, sillä simulaatioaseiden ja 
ennen kaikkea patruunoiden tarkkuus ei riitä siihen. Lähtökohta 
kuitenkin on, että käytännössä kaikkea toiminnallista ampu-
mista, jota harjoitellaan ampumaradalla, voidaan harjoitella 
myös simulaatioaseilla. Edellytyksenä toki on, että pysytellään 
simulaatioaseiden tarkan kantaman sisäpuolella. Näin ollen 
esimerkiksi ampumista ja siihen liittyvää aseenkäsittelyä on 
mahdollista harjoitella vaikkapa kotiloissa muovikuula-aseita 
käyttämällä. 

Sen lisäksi, että simulaatioaseiden käyttäminen helpottaa 
harjoituspaikkojen löytämistä, niitä käyttämällä voidaan harjoi-
tella sellaisia asioita, joita oikeilla aseilla ei voisi turvallisuutta 
vaarantamatta tehdä. Esimerkiksi liikkumisen ja ampumisen 
yhdistäminen siten, että radalla on yhtä aikaa monta suoritta-
jaa, on riskialtista kovilla aseilla ammuttaessa, mutta simu-
laatioaseita käytettäessä harjoittelu on turvallista. Myös jotkin 
yhdellä kädellä – esimerkiksi haavoittuneena – tehtävät aseen 
manipulointitekniikat saattavat olla riskialttiita, mikäli ase on 
ladattu kovilla patruunoilla. Aseen käsittelyn harjoitteleminen 
luonnollisesti edellyttää, että harjoitusase toimii samalla tavalla 
kuin oikea. Koska esimerkiksi häiriönpoiston tai lippaanvaihdon 
harjoittelu ei välttämättä edellytä laukausten ampumista, aina-
kin osa tällaisesta harjoittelusta voidaan toteuttaa puikotetuilla 
aseilla. 

Harjoitusaseita käyttämällä voidaan myös harjoitella sellaisia 
asioita, joita ampumaradan turvamääräykset eivät sallisi kovilla 
patruunoilla ammuttaessa. Simulaatioaseilla voidaan harjoitella 
esimerkiksi ampujaa korkeammalla olevaan maaliin ampumis-
ta, jolloin maalitaulu voidaan kiinnittää vaikkapa ampumaradan 
kattoon. Juttusarjan edellisessä osassa esitelty pit bull -simu-
laattori voidaan toteuttaa sisäampumaradalla simulaatioaseita 
käyttämällä. Harjoitusaseilla voidaan harjoitella myös esimer-
kiksi lähitaistelutilanteessa toimimista tai kosketusetäisyydel-
tä ampumista, esimerkiksi jos ampumaradan turvasäännöt 



Eräs mielenkiintoinen harjoittelumuoto on yhdistää 
samaan ammuntasessioon sekä oikeilla että simulaatio-
aseilla ampumista. Esimerkki: Ensin harjoitellaan oikeilla 
aseilla suojan takaa ampumista perinteisesti maalitauluun. 
Sen jälkeen viedään oikeat aseet ja ampumatarvikkeet 
pois ja vaihdetaan FX-aseisiin, joilla harjoittelijat ampu-
vat maalitaulujen sijasta toisiaan siten, että molemmat 
yrittävät pysyä suojan takana piilossa samalla kun yrittävät 
osua harjoitusvastustajaansa. On mielenkiintoista havaita, 
kuinka paljon tarkemmin harjoittelijat käyttävät suojaa 
silloin, kun he tietävät, että vastapuolella on oikea ihminen, 
joka ampuu takaisin – vaikkakin pelkällä FX-aseella. Lo-
puksi voidaan vielä palata ampumaan kovilla patruunoilla 
maalitauluun, jolloin voidaan siirtää FX-osiossa havaittuja 
toimintatapoja perinteiseen suojankäyttöharjoitteluun.

Tällaisessa harjoittelussa tulee kiinnittää erityistä huomi-
ota harjoitusturvallisuuteen, jotta harjoitusaseet ja oikeat 
aseet eivät pääse missään olosuhteissa menemään 
sekaisin. Harjoittelijoilta ei tule suvaita minkäänlaista oma-
aloitteisuutta harjoitusvälineisiin koskemisessa, ja oikeat 
ampuma-aseet patruunoineen tulee varmuuden vuoksi 
siirtää kokonaan toiseen huoneeseen, jonne harjoittelijoilla 
ei ole mitään asiaa harjoituksen aikana. Lisäksi ennen 
simulaatioaseilla aloitettavaa harjoittelua tarkistetaan 
vielä kerran, että kenelläkään harjoittelijoista ei ole mitään 
aseita mukanaan, ennen kuin heille jaetaan harjoitusaseet. 

Harjoitukseen voidaan yhdistää myös suorituksen kuvaa-
minen videokameralla. Perinteisesti takaa tai takaviistosta 
kuvaaminen on toki huomattavasti tyhjää parempi, mutta 
tätä vielä paljon kiinnostavampaa on kuvata suoritus maa-
litaulun näkökulmasta. Tällöin kamera tallentaa tilanteen 
sellaisena kuin se näkyisi kohdehenkilön silmin katsottuna. 
Erityisesti suojan käyttöä harjoiteltaessa tämä näkökulma 
paljastaa konkreettisesti sen, kuinka tehokasta suojan 
käyttäminen on. Kameraa voidaan käyttää esimerkiksi si-
ten, että harjoittelijan suoritus kuvataan sekä harjoituksen 
alussa että lopussa suoritettavan, oikeilla aseilla tehtävän 
harjoitusosion aikana. Tallenteita vertailemalla toivottavasti 
huomataan, että harjoituksen lopussa suojaa käytetään 
huomattavasti tarkemmin kuin alussa. 

Tällaisessa käytössä kannattaa käyttää halpaa, miniatyy-
rikokoista videokameraa, jonka saa kiinnitettyä vaikkapa 
maalitaulun reunaan tai maalilaitteisiin. Miniatyyrivideo-
kameroita saa muutamalla kympillä, ja kamera on helppo 
kiinnittää maalitauluun. Koska kamera on pienikokoinen, 
sen saaman osuman riski on melko pieni. Ja koska ka-
merat ovat halpoja, kameran hajoaminen ei ole katastrofi. 
Tällaisia miniatyyrivideokameroita on esitelty Kontrollin 
numeroissa 4/2010 ja 2/2012.
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kieltävät ampumisen liian lähellä maalitauluja. Jos käytössä on 
paininukke tai vaikkapa tavaratalon somistamosta ampuma-
ratakäyttöön saatu mallinukke, voidaan harjoitella esimerkiksi 
maassa vastustajan alle joutuneena ampumista. On kuitenkin 
syytä huomata, että tällainen nukke saattaa aiheuttaa kim-
mokkeita, joten kaikkien paikalla olijoiden on syytä käyttää 
vähintään silmäsuojia.

Ampuma-aseen tuominen veitsitappeluun
Poliisin voimankäyttökoulutuksessa on yleistä, että fyysistä 
voimankäyttöä, vähemmän vaarallisia voimankäyttövälineitä ja 
ampuma-aseita harjoitellaan erikseen; korkeintaan vähemmän 
vaaralliset voimakeinot ja fyysinen voimankäyttö saattavat 
kohdata voimankäyttöjatkumon osina. Olisi kuitenkin tärkeää 
yhdistää koko voimankäytön skaala samaan harjoitukseen 
siten, että harjoittelijat voisivat vaihtaa välineestä toiseen oman 
tilannearvionsa mukaan dynaamisesti, tilanteen kehittyessä. 

Dennis Tueller teki 1980-luvulla kuuluisan kokeensa, jossa 
todettiin, että siinä ajassa, jossa poliisi saa vedettyä aseen 
kotelosta ja ammuttua kaksi laukausta, ihminen ehtii juosta 
keskimäärin noin seitsemän metriä. Tästä kokeesta on vedetty 
johtopäätös, jonka mukaan ”turvallinen” etäisyys veitsellä 
varustautuneeseen hyökkääjään on noin seitsemän metriä. 
Asia ei luonnollisestikaan ole näin yksioikoinen, vaan Tuellerin 
oli alun perin tarkoitus vain havahduttaa poliisit siihen tosiasi-
aan, että käytännön tilanteissa ei ole mahdollista pitää riittävää 
turvaetäisyyttä kentällä kohdattaviin henkilöihin. 

Koska kohdehenkilöön ei voida pitää niin suurta turvaetäisyyt-
tä, että tämän hyökätessä poliisi ehtisi vetää aseen esille ja 
pysäyttää ampumalla, on hyökkäys pystyttävä ensin pysäyttä-
mään jollakin muulla tavalla ja sen jälkeen siirryttävä tarpeen 
mukaan ampuma-aseen käyttöön. Tässä tilanteessa simulaa-
tioaseet astuvat kuvaan mukaan. 

Kosketusetäisyydeltä tapahtuvaa ampumista voidaan helposti 
harjoitella oikeilla ampuma-aseilla staattisesti, seisomal-
la maalitaulun edessä kosketusetäisyydellä ja ampumalla 
hätälaukausotteesta, tai aloittamalla samasta asemasta, 
mutta aloitusmerkistä taulun silmiä kohti lyödään esimerkiksi 
nopea sormenpäälyönti, minkä jälkeen peräännytään nopeasti, 
perääntymisen aikana vedetään ase kotelosta ja ammutaan 
välittömästi riittävä määrä laukauksia. Tällaista etukäteen 
askelmerkitettyä harjoittelua voidaan kuitenkin pitää lähinnä 
tilannekohtaisena perusharjoitteluna, jonka tarkoituksena on 
harjoitella joitakin toimintamalleja ja tottua ajatukseen, että 
kaikissa aseenkäyttötilanteissa ampuma-ase ei ole ensisijainen 
voimankäyttöväline. 

Eräs hyvä tietää ja tiedostaa -toimintamalli liittyy ampuma-
aseen käyttämiseen lähikamppailutilanteessa. Nyrkkisään-
tö on, että fyysisen kamppailun aikana ei tule ottaa asetta 
esille kotelosta, vaan ensin kamppaillaan irti vastustajasta, 
otetaan riittävä etäisyys käyttäen ympäristöstä löytyvää 
suojaa hyväksi, ja sen jälkeen – mikäli ampuma-aseen 
käytön edellytykset edelleen täyttyvät – ammutaan tarpeel-
linen määrä laukauksia, mieluimmin osumia. 

Lähikamppailutilanteesta irti pääseminen ei kuitenkaan 
aina ole mahdollista, esimerkiksi jos veitsellä varustautu-
nut hyökkääjä on saanut kenttäsian kaadettua maahan 
tai ahdistettua seinää vasten. On myös mahdollista, 
että ase on valmiiksi ollut ulkona kotelosta, ja hyökkääjä 
yrittää saada kenttäsian aseen haltuunsa. Kyseessä on 
äärimmäinen hätävarjelutilanne, jolloin voi olla järkevää 
ampua kosketuslaukaus hyökkääjän vartaloon – koske-
tuslaukaus siksi, että kun asetta painetaan voimakkaasti 
kiinni vastustajan kehoon, tämän on vaikeaa kääntää 
aseen piippua syrjään. Lisäksi tällä tavalla ammuttaessa 



18   KONTROLLI   4 • 2013

Harjoittelua ei ole syytä rajoittaa pelkästään teräaseilla va-
rustautuneita hyökkääjiä vastaan puolustautumiseen. Vaikka 
toimintamallit ovat ainakin pääosin samanlaisia riippumatta 
siitä, minkälaista lyömäasetta hyökkääjä käyttää, harjoittelun 
rajoittaminen tietynlaista asetyyppiä koskevaksi saattaa aihe-
uttaa tositilanteessa ongelmia: miten toimia, kun vastustajalla 
on pesäpallomaila, kun harjoittelu on rajoittunut pelkästään 
veistä vastaan puolustautumiseen? Harjoittelussa ei ole kyse 
pelkästään fyysisten suoritusten oppimisesta, vaan myös 
toimintamallien harjoittelemisesta. Stressitilanteessa tiettyyn 
tilanteeseen harjoitellun toimintamallin soveltaminen toiseen, 
sinänsä samankaltaiseen tilanteeseen ei välttämättä suju aivan 
ongelmitta, koska stressi heikentää päätöksentekokykyä ja 
muita kognitiivisia toimintoja. 

Elävät tilanneharjoitukset
Kaikkea voimankäyttöä kannattaa harjoitella myös elävästi, eli 
niin, että lähtötilanne on etukäteen määrätty, mutta tilanteen 
kehittymistä ei ole rajoitettu. Elävissä tilanneharjoituksissa 
voidaan lisäksi esimerkiksi rajata joko hyökkääjän tai puolus-
tajan keinovalikoimaa, jolloin voidaan määritellä tarkasti, mitä 
harjoitteella harjoitellaan. Tilanneharjoittelussa harjoittelevat 
henkilöt voivat joko olla tasa-arvoisia suorittajia tai toinen toimii 
maalimiehenä eli harjoitusvastustajana suorittajalle, mutta jon-
ka tarkoituksena ei ole harjoitella itse. Voidaankin sanoa, että 
kamppailulajeista tuttu sparriharjoittelu on hyvin samankaltaista 
kuin elävä tilanneharjoittelu. Suurimpana erona näiden välillä 
on konteksti: sparriharjoittelu liittyy kamppailuun, elävä tilanne-
harjoittelu voimankäyttöön. Tilanneharjoittelussa voi myös olla 
useita suorittajia, ja onkin yleistä, että voimankäyttöä harjoitel-
laan paritoimintana yhtä tai useampaa kohdehenkilöä vastaan. 

Elävää harjoittelua ei tule rajoittaa ainoastaan fyysiseen 
voimankäyttöön, vaan mukaan tulee ottaa kaikki voimankäyt-
tövälineet, joita voidaan turvallisesti simuloida harjoitteluympä-
ristössä. Rajoitetummassa muodossa voidaan keskittyä vain 
yhteen voimankäyttövälineeseen kerrallaan, mutta erityisesti 
edistyneemmässä harjoittelussa tulee pitää kaikki vaihtoeh-
dot mahdollisimman avoimina, eikä harjoittelijoita tule ohjata 
liikaa esimerkiksi kertomalla, minkä välineen käyttämistä tällä 
kerralla on tarkoitus harjoitella. Ihanteellisesti harjoittelijoilla 
on käytössään kaikki samat voimankäyttövälineet, joita he 
kantavat työtehtävissään, ja maalimies on pukeutunut sekä is-
kusuojapukuun että FX-suojiin, mikäli harjoituksessa käytetään 
FX-aseita.

OC-sumuttimen käyttöä harjoiteltaessa on syytä huomata, että 
käytetään samanlaista ja samalla sumutuskuviolla varustet-
tua harjoitussumutinta kuin töissä. Aina harjoiteltaessa ei ole 
käytettävissä täyttä harjoitussumutinta, ja toimintamalliharjoit-
telussa voidaankin vallan hyvin käyttää muussa harjoittelussa 
tyhjentyneitä harjoitussumuttimia. Tällöin on tärkeää muistaa, 
että tyhjää sumutinta käytetään täsmälleen samalla tavalla kuin 
täyttä, eli esimerkiksi peukalo laitetaan sumuttimen painonapil-
le suojaläpän alle, jolloin ollaan valmiina sumuttamaan välit-
tömästi sen sijaan, että peukalo jätettäisiin suojaläpän päälle. 
Kun harjoituksissa toimitaan oikein – vaikka harjoiteltaisiin 
tyhjillä harjoitussumutinpurkeilla – vältetään väärien toiminta-
mallien iskostumista selkäytimeen. Sumuttimen käytöstä on 
kerrottu tarkemmin Kontrollin numerossa 3/2010.

luodin synnyttämään haavakanavaan pääsee suuri määrä 
ruutikaasua, joka suurentaa luodin aiheuttamaa tilapäistä 
haavakanavaa, mikä puolestaan lisää laukauksen pysäy-
tysvaikutusta.

Jos pistoolilla yritetään ampua normaalista ampumaot-
teesta siten, että aseen piippua painetaan kohdehenkilön 
vartaloon kiinni, aseen luisti pääsee liikkumaan taaksepäin 
eikä ase laukea. Lähikamppailussa onkin harkitsemisen 
arvoinen vaihtoehto se, että asekäden peukalo siirretään 
luistin taakse ja peukalolla painetaan voimakkaasti luistia 
eteenpäin. Tämä estää luistin siirtymisen taaksepäin, kun 
aseen piippua painetaan kiinni kohdehenkilön kehoon. 
Kun ase laukaistaan, peukalo estää luistia liikkumasta 
taaksepäin. Tämä aiheuttaa aseeseen toimintahäiriön, 
joka tosin on nopea selvittää yksinkertaisesti tekemällä 
luistilla latausliike. Koska kontaktilaukauksen pysäytysvai-
kutus on normaalia luotia huomattavasti suurempi, on luul-
tavaa, että yksi laukaus riittää pysäyttämään kohdehen-
kilön hyökkäyksen. Ja yhtä kaikki, jos luistia ei painettaisi 
eteenpäin, olisi suuri riski, että ase ei laukeaisi lainkaan. 

Tämä toimintamalli kuulostaa hurjalta, ja se herättää 
poikkeuksetta epäluuloa kuulijoissa. Luistin liike-energia 
ei kuitenkaan ole kovin suuri eikä se repäise peukaloa 
irti kämmenestä tai edes aiheuta peukalon murtumista. 
Jos luistia painaa kunnolla niin, että se ei pääse liik-
kumaan eteenpäin, rekyyli ei tunnu juuri suuremmalta 
kuin normaalistikaan ammuttaessa. On kuitenkin syytä 
huomata, että pistooleja ei ole yleensä suunniteltu tällai-
seen käyttöön, joten tällainen ammunta rasittaa asetta 
normaalia enemmän. Tätä toimintamallia ei olekaan syytä 
harjoitella kovin paljoa, ainakaan laukauksia ampumal-
la. Sen sijaan esimerkiksi puikotetuilla aseilla harjoittelu 
on mahdollista. Toinen huomionarvoinen seikka on, että 
tämä toimintamalli ei toimi pistooleissa, joissa on ulkoinen 
iskuvasara. Revolvereilla ammuttaessa taas peukalon 
paikkaa ei tarvitse muuttaa normaalista ampumaotteesta, 
sillä peukalon tarkoituksena on yksinomaan estää luistia 
liikkumasta taaksepäin. Koska revolvereissa ei ole luistia, 
ei tätä vaaraakaan ole. 
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Elävä harjoittelu voidaan rajata koskemaan pelkkää ampuma-
aseharjoittelua, jolloin voidaan helpommin keskittyä joidenkin 
tiettyjen asioiden harjoittelemiseen. Esimerkiksi aikaisemmin 
mainittu suojankäyttöharjoitus, jossa harjoittelijat yrittävät 
ampua toisiaan suojan takaa, on tällainen elävä harjoite, jossa 
harjoittelijoiden toimintamahdollisuuksia rajoitetaan, jotta voi-
daan keskittyä ampuma-aseharjoittelun yhteen osa-alueeseen. 
Jos tätä harjoitusta halutaan laajentaa antamalla harjoittelijoille 
vapaammat kädet, voidaan rakentaa eräänlainen sermisokke-
lo, jossa harjoittelijat voivat liikkua suojan takaa suojan taakse 
samalla kuin yrittävät ampua harjoitusvastustajaansa. Tällaista 
harjoitusta käytettäessä on kuitenkin syytä varmistua, että har-
joittelijat hallitsevat suojan käyttämisen perusteet. Esimerkiksi 
Kontrollin numerossa 3/2008 arvosteltu Gabe Suarezin DVD 
Force-on-Force Handgun Drills sisältää paljon esimerkkejä 
muovikuula-aseilla tehtävistä elävistä harjoitteista. Samassa 
numerossa arvosteltu Rich Danielin DVD Defensive Handgun 
Drills esittelee, miten muovikuula-aseilla tehtävä harjoittelu 
voidaan yhdistää perinteisemmän ampumarataharjoittelun 
kanssa.  

Skenaarioharjoittelu
Skenaarioharjoittelusta käytetään ainakin poliisihallinnossa 
usein myös nimitystä maalimiesharjoittelu, mikä ei kuitenkaan 
ole kovin hyvä nimitys muun muassa sen takia, että myös 
elävässä tilanneharjoittelussa voidaan käyttää maalimiestä. 
Ilmaus ei siis tarkoita pelkästään skenaarioharjoittelua. Toi-
saalta kaikessa elävässä harjoittelussa ei tarvita maalimiestä, 
vaan elävässä tilanneharjoittelussa kaikki osallistujat voivat olla 
tasaveroisia suorittajia. Maalimiesharjoittelu onkin sana, joka 
ei oikeastaan tarkoita mitään muuta kuin että harjoittelussa 
käytetään maalimiestä.

Skenaarioharjoittelu eroaa elävästä tilanneharjoittelusta siinä, 
että kun tilanneharjoittelu alkaa suoraan jostain tilanteesta, 
skenaarioharjoittelu alkaa kauempaa ja antaa näin ollen mah-
dollisuuden ratkaista tilanne monilla eri tavoilla. Skenaarioissa 
on – tai kuuluisi olla – ainakin jonkinlainen juoni, suorittajilla 
jokin tavoite ja kohdehenkilöillä jokin motiivi toimia siten kuin 
toimii. Tilanneharjoittelun alkuasetelma saattaa olla hyvinkin 
pelkistetty, esimerkiksi ”käytetään sumutinta kohdehenkilöön”. 
Jos haetaan vertailukohtaa elokuvista, niin skenaarioharjoittelu 
vastaa koko elokuvaa, ja tilanneharjoittelu yhtä toimintakoh-
tausta. Skenaarioharjoittelu soveltuukin paremmin taktiikkaa 
sisältäviin harjoituksiin, kun yksittäisiä taitoja on järkevämpää 
harjoitella elävän tilanneharjoittelun avulla. 

Skenaarioharjoittelu on niin laaja kokonaisuus, että sitä ei 
käsitellä enempää tässä lehdessä, vaan aiheesta ilmestyy 
lähitulevaisuudessa erillinen artikkeli tai artikkelisarja.
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Jos 
työ-

tehtävät 
vaativat aivan 

tietynlaista
vaatetusta ja

varustusta, työn-
antaja vastaa
työntekijänsä 

varustamisesta. 
Mutta miksi esi-
merkiksi kenttä-
sika lähtisi teet-

tämään työ-
haalaria itse? 

Lopputulos voi 
olla vaivan 

arvoinen, jos 
työnantajan 

tarjoamat 
vermeet 

hiertävät.
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un työvaatteissa tulee vietettyä enemmän 
aikaa kuin arkivaatteissa, jokainen varmasti 
haluaa, että työvaatteet ovat mukavat päällä 
ja vastaavat tarkoitustaan. Yritykset ovat 
kuitenkin välillä nihkeitä uusimaan työvaattei-

ta, koska suunnittelu ja toteutus vievät aikaa ja rahaa. Ajatus 
lähteä teettämään omaa kenttähaalaria työkäyttöön kypsyikin 
pitkään – ja ilman tippaakaan kokemusta vaatetusalalta.

Haalarin suunnittelu
Yrityksessä, jossa työskentelen, työvaatteet ovat jo lähes kym-
menen vuotta vanhat, eivätkä ne vastaa nykypäivän tarpeita. 
Vanhassa haalarissa oli kaksi rintataskua, kaksi vyötärötas-
kua, yksi perinteinen vetoketjullinen reisitasku sekä 
yksi isompi reisitasku, joka on suunnitel-
tu pistoolin reisikotelolle. Kangas on 
huonolaatuista: se päästää tuulen läpi 
ja imee vettä kuin sieni. Tätä 
kokonaisuutta lähdettiin siis 
päivittämään. 

Ennen kuin tein mitään, sel-
vitin, onko haalarin itse teettäminen 
ylipäätään mahdollista. Kysyin asiaa 
sekä poliisihallituksesta että omalta 
työnantajaltani. Poliisihallituksen kanta 
oli, että pienet eroavaisuudet asuissa 
eivät ole sääntöjen vastaisia, eivätkä ne 
näin ollen haittaa. Kysyin asiaa 
myös vartiointiliikkeen vastaavalta 
hoitajalta, ja hän sanoi, että jos 
uudessa puvussa ei ole mer-
kittäviä eroja vanhaan, saan 
teettää haalarin.

Kun aletaan suunnitella 
haalaria omaan käyttöön 
(tai työyhteisölle), tulee 
miettiä, mitä kaikkea 
haalarilta vaadi-
taan. Materiaalia 
ajatellen tärkeitä 
kysymyksiä ovat 
muun muassa 
seuraavat: onko 
sama haalari 

käytössä kesät talvet? Pitääkö sen olla palo- tai viiltosuojattu 
tai hylkiä vettä ja likaa? 

Lähdin hakemaan haalaria, jossa olisi riittävästi taskuja ja 
jonka materiaali pitäisi tuulen ja pienen vesisateen aisoissa. 
Haalarissa tulisi olla tarpeen mukaan avattavissa oleva tuule-
tusaukko, jolloin ilma kiertää ja kosteus pääsee haihtumaan 
haalarin sisältä. Halusin haalariin myös viiltosuojatun kauluk-
sen ja hihat. Yksi itselleni erittäin tärkeä seikka oli jonkinlainen 
polvisuojaus, koska työvuoron aikana tulee könyttyä paljon 
polvillaan.

Haalarin toteutus
Kuka sitten ottaisi projektin työn alle? Lähetin viestiä useaan 
ompelimoon kysyen kiinnostusta lähteä tekemään työhaalaria. 
Osalla ei ollut kokemusta tällaisesta tehtävästä, ja niillä, joilla 
oli, hintapyynnöt olivat mielestäni liian korkeita. Haalarin lopul-
ta valmistaneella ompelijalla ei ollut kokemusta kuin puvuista 
ja arkivaatteista, mutta otin riskin.

Ensin pidettiin alkupalaveri, jossa käytiin läpi, millainen haa-
larista pitäisi tulla. Annoin tekijälle malliksi vanhan haalarini 

ja näytin kuvia Snigelin sekä poliisin uudesta haalarista, joista 
lainattaisiin muutama idea. Tässä vaiheessa vielä ajattelin, 
että josko sitä jo muutaman viikon päästä uusi haalari olisi 

käytössä. Ajatus oli kuitenkin kaukana todellisuudesta – om-
pelijan luona tuli projektin aikana käytyä kymmenkunta 

kertaa, ja ideoinnin suhteen nälkä kasvoi 
syödessä: aina kun edellinen juttu 

oli valmis, keksin haalariin taas 
jotain lisää.

 
Materiaalin valinta oli han-

kalaa, kun oikean väristä 
kangasta ei ollut löytyä 

millään. Värin tulisi 
olla sammaleenvih-

reä, eli sama kuin 
vanhassa haala-

rissa. Omaan 
silmään 
oliivinvih-
reä olisi 
kuitenkin 
ollut 
parempi. 

K

teksti ja kuvat: Aleksi Hahtonen

suunnittelu ja toteutus
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Lopulta kankaat hankittiin kangastukku.comista. Materiaalina 
käytettiin lasten ulkoasusteissa sekä erävaatteissa suosittua 
Enstex-kangasta, joka on tuulenpitävää, likaa ja vettä hylkivää 
sekä kulutusta kestävää kangasta. Mikään sadetakkikangas 
tämä ei ole – eikä tarvitsekaan olla – mutta pitää se kuitenkin 
kohtuulliset vesimäärät aisoissa.
 
Ompelija valmisti ensin violetista verhokankaasta hauskannä-
köisen haalariprototyypin. Tämä sovituskappale kannattaa val-
mistaa mahdollisimman edullisesta kankaasta, koska yleensä 
proto lentää jossain vaiheessa roskiin. Protohaalarilla kokeiltiin 
istuvuus ja taskujen paikat. Sovittaessa kannattaa kokeilla 
kaikki peliliikkeet kuperkeikasta lähtien. Jälkikäteen voi olla 
hankala lähteä muuttamaan haalarin runkoa, jos jokin kohta ei 
istukaan hyvin.
 

Haalarin yksityiskohtia
Kun piirustukset varsinaisesta haalarista olivat valmiit, ne 
käytiin läpi ja lisättiin ja poistettiin muutama yksityiskohta. Alun 
perin lahkeisiin oli tarkoitus tehdä tarrakiristimet, mutta tulimme 
ompelijan kanssa siihen lopputulokseen, että pelkkä resori riit-
täisi. Tarrakiristyksestä ei ole kuin haittaa, jos särmää lahkeet 
särmäreillä. Lahkeisiin tuli Velcrolla kiinnitettävät heijastimet.
 
Polviin suunniteltiin paikat irrotettaville pehmeille polvisuojille, 
armeijan m05-housujen tapaan. Polvet ovat aina kovilla, jos 
joutuu työvuoron aikana konttaamaan moneen kertaan. Kai-
kista helpoin ja toimivin ratkaisu varsinaisiksi polvisuojiksi oli 
käyttää retkipatjasta leikeltyjä palasia.
 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan reisitaskuihin tulisi ve-
toketju sekä läppä nappikiinnityksellä. Läpälle ei kuitenkaan 
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nähty tarvetta, ja reisitaskuista tuli lopulta samantyyppiset kuin 
poliisin haalarissa, eli niissä on pelkkä viistossa oleva vetoket-
ju. Vetoketju laitettiin aukeamaan ylhäältä alas. Tämä oli hyvä 
ratkaisu, koska avaamalla vetoketjua hieman ylhäältä taskuun 
sopii hyvin ison Maglite-tyyppisen lampun pää. Lamppu pysyy 
paikallaan, kun se ensin tiputetaan varustevyöllä olevan lamp-
pulenkin läpi ja lampun alaosa pujotetaan taskuun. Taskuista 
tehtiin kerralla tarpeeksi isot, jotta kaikki mahdollinen ensiapu-
tarvikkeista lähtien mahtuu mukaan. 

Vyötärön alapuolelle ommeltiin pienemmällä vetoketjulla varus-
tetut normaalit taskut. Taskuja vain ei saatu millään sopimaan 
tarpeeksi alas, jotta niiden käyttö olisi vaivatonta, koska varus-
tevyöllä olevat kotelot tulevat eteen. Ainoa ratkaisu olisi ollut 
siirtää reisitaskuja alemmas, mutta silloin ne olisivat olleet jo 
liian alhaalla omaan makuuni. Pidän reisitaskuja tärkeämpinä, 
joten niitä ei siirretty.

Kylkiin laitettiin vetoketjulla suljettavat tuuletusaukot, kuten 
Snigelin haalarissa. Tämä lisä on helppo, nopea ja halpa tehdä 
vaikka jälkeenpäinkin mihin tahansa haalariin. Ilma pääsee nyt 
paremmin kiertämään, ja kosteus haihtuu nopeammin pois.

Haalariin tehtiin normaalit Velcro-läpällä varustetut rintataskut; 
nappien vastakappaleet lisättiin vain näön vuoksi. Vasemman 
rintataskun päälle tehtiin muutama paikka kynille. Rintataskun 
alle tehtiin sivusta avattava vetoketjullinen piilotasku.

Rintaan oikealle puolelle tuli tasku virve-radiolle ja läpiviennit 
kuulokkeen johdoille. Taskusta tuli samantyyppinen kuin polii-
sin uudessa kenttähaalarissa.
Rintaan tehtiin kiinnityslenkki kuulokkeen tangenttimikrofonille. 
Tangenttilenkin alapuolelle tuli samanlainen lenkki pienelle 
kameralle. Vasemmalle puolelle tehtiin vielä kolmas lenkki 
pienelle valaisimelle.

Hihoihin tehtiin taskut olkapäiden alapuolelle. Toiseen taskuun 
mahtuu sopivasti työpuhelin ja toiseen tupakointitarvikkeet. 
Taskujen alalaitaan ommeltiin Velcro-tarrasta paikat heijastimil-
le. 

Kaulus suunniteltiin pystymalliseksi, tarvittaessa käännettäväk-
si. Olisin halunnut kaulukseen viiltosuojakangasta, mutta en 
löytänyt sitä metritavarana mistään paikallisesta puljusta taikka 
verkkokaupasta. 

Hienosäätöä
Haalariin tehtiin pieniä muutoksia vielä testauksen jälkeen: kyl-
kien ompeleita täytyi hieman muuttaa siten, että kädet pääsivät 
liikkumaan vapaammin. Aluksi kyljet oli ommeltu niin, että käsiä 
oli vaikea nostaa ylös. Tämä vaikeutti huomattavasti esimerkik-
si aidan yli kiipeämistä. Hihojen heijastimina olivat alun perin 
pienet nauhat, mutta ne vaihdettiin isompiin ja niitä nostettiin 
ylöspäin, joten nyt ne näkyvät hyvin. 

Hihansuihin lisättiin resorit estämään tuulen pääsy haalarin 
sisään.

Haalarista piti muuttaa vielä virve-radion tasku. Taskusta tehtiin 
aluksi liian syvä, jolloin osa radion tangenteista jäi taskun sisä-
puolelle, mikä vaikeutti huomattavasti radion käyttöä. Onneksi 
tällaiset liian isot taskut on helppo ja nopea muokata sopivan 
kokoisiksi.
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Lopputulos
Projekti vei aikaa, ja välillä homma oli tyssätä 
täysin, koska sopivaa kangasta ei löytynyt. Olin 
kuitenkin muutosten jälkeen tyytyväinen haalariin. 
Voinkin suositella vastaavaa muillekin, jos työnan-
tajalta heruu siihen mahdollisuus. Turvallisuusalalle 
hyvin sopivia haalareita on markkinoilla niukasti, ja 
niiden hinta on aika korkea. Tämän takia suositte-
lenkin valmistuttamaan haalarin juuri sellaisena kuin 
itse haluaa, ja mielellään paikassa, johon pääsee 
helposti ja nopeasti.

Myös työnantajani oli lopulliseen haalariin niin tyyty-
väinen, että kaikille työntekijöille päätettiin hankkia 
samanlaiset haalarit. Saan myös haalariin käyttä-
mäni rahat työnantajaltani takaisin, kun hankinta on 
suoritettu.
 
Ompelijan kanssa kannattaa sopia kirjallisesti, 
paljonko ensimmäinen kappale maksaa, sekä könt-
täsumma esimerkiksi 20 kappaleelle, jos haalareita 
tulee tilattua lisää. Sopimuksessa kannattaa ottaa 
puheeksi myös takuuasiat. 

Mitä maksoi?

- Enstex-kangas, 3,5 m   38,50€
- resorikangas (vahva), 30 cm   16,50€
- langat    3,40€
- vetoketjut
 75 cm kaksilukkoinen/hammas 6,50€
 20 cm hammas 2 kpl, yhteensä 5,00€
 18 cm spiraali 2 kpl, yhteensä 4,60€
 18 cm pieni 2 kpl, yhteensä  3,40€
 metriketju   2,70€
kuminauhat    5,00€
heijastinnauha    1,80€
napit     8,00€

Materiaalikustannukset yhteensä  95,40€ 

Suunnittelu- ja ompelukustannukset noin 300€ *
( *Prototyyppi – sarjatuotantona edullisempi. )
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uomea on totuttu pitämään lintukotona, jossa 
voi kesäkuumalla jättää ikkunan tai parvekkeen 
oven auki vaikka viikoiksi. Syksyllä voi mennä 
haravoimaan takapihaansa ja jättää etuoven 
auki. Jos vielä vara-avain piilotetaan ovimaton 

alle, voitaisiin yhtä hyvin jättää tyhjän talon merkiksi pönkkä lu-
kitsemattoman oven salvaksi kuin ennen vanhaan. – Uutisissa 
kuulee välillä Suomea kiertävistä murtokoplista, mutta eihän se 
omalle kohdalle osu, tai tuskinpa, kun sen verran turvallisesti 
asutaan keskustassa tai taajamassa, tai vaihtoehtoisesti epä-
kiinnostavan syrjässä – kotini on linnani ja sitä rataa. Vaan eipä 
myöskään vara venettä kaada, ja ainahan se on joku, jonka 
kohdalla hälytysjärjestelmä olisi sittenkin ollut tarpeen.

Koteihin asennettuja hälytysjärjestelmiä on Suomessa pidetty 
lähinnä rikkaiden palatseihin kuuluvina elektronisina vahtikoi-
rina, jotka kuuluvat normaalin ihmisen arkeen yhtä oleellisesti 
kuin herrasmiespalvelijan tai autonkuljettajan käyttäminen. 
Totuus on kuitenkin toinen, sillä koteihin tehdään yhä enem-
män murtoja, jopa asukkaiden nukkuessa sisällä. Näinpä myös 
kotihälytysjärjestelmät ovat yleistyneet nopeasti myös tavalli-
sissa kodeissa.

MITÄ NIIHIN KUULUU?
Monet yritykset tarjoavat kotihälytyspalveluita ja -järjestelmiä. 
Osa palveluntarjoajista on vartiointiliikkeitä tai niiden tytäryhtiöi-
tä, osa myy muuten vain palveluidensa lisänä vartiointiliikkeeltä 
erikseen ostettavaa palvelua, ja osa jättää laitteiston huoltami-
sen ja mahdollisiin hälytyksiin vastaamisen asiakkaan itsensä 
vastuulle. Näin ollen on selvää, että kotivahtipaketit ovat keske-
nään erilaisia.

Tyypillisesti kotihälytysjärjestelmä sisältää eteiseen ulko-oven 
läheisyyteen asennettavan käyttöpäätteen sekä vaihtelevan 
määrän sensoreita tai kameroita. Järjestelmien kattavuus 
vaihtelee: jotkin sisältävät vain murtosuojauksen, joihinkin 
kuuluu myös muita palveluita kuten palo- tai kosteusvaroittimia. 
Jotkin hälytysjärjestelmät ohjaavat hälytyksen vartiointiliikkeen 
hälytyskeskukseen, kun toisissa hälytys menee käyttäjän nime-
ämän yhden tai useamman henkilön matkapuhelimeen. Myös 
näiden vaihtoehtojen yhdistelmät ovat mahdollisia. Vaihtelua 
esiintyy myös siinä, kuka järjestelmän asentaa. Jotkin laitteistot 
myydään tee se itse -asennuksella, kun toisissa asentaja tulee 
suunnittelemaan ja toteuttamaan järjestelmän asentamisen.
 
Eroja on myös hinnoittelussa: joissakin järjestelmissä asen-
nuksesta ei tarvitse maksaa erikseen, mutta asiakas sitoutuu 
palvelun käyttäjäksi määräajaksi. Jotkut palveluntarjoajat 

veloittavat järjestelmän asennuksesta, mutta tällöin asiakas on 
yleensä vapaampi lopettamaan järjestelmän käyttämisen. Suu-
rimmassa osassa järjestelmiä on kiinteä kuukausimaksu, mutta 
myös kuukausimaksuttomia vaihtoehtoja on olemassa.
 

MITEN NE TOIMIVAT?
Useimmissa järjestelmissä on kolme eri tasoa: asunnon tai 
kiinteistön ulkopuolelle kiinnitettävät, hälytysjärjestelmästä 
kertovat varoitustarrat tai -kyltit toimivat pelotteina, joiden 
tarkoituksena on saada potentiaalinen murtomies kääntymään 
kannoillaan ja valitsemaan kohteekseen toisen asunnon, jossa 
ei vastaavaa järjestelmää ole. Toinen taso vaikeuttaa sisään 
päässeen murtomiehen toimia pakottamalla tämän äkkiä ulos 
asunnosta, mihin pyritään esimerkiksi voimakkaan sireenin 
avulla. Kolmas taso edesauttaa rikollisten kiinnijääntiä, sillä 
monissa järjestelmissä on tallentava kamerajärjestelmä, jonka 
tallenteiden avulla rikollinen voidaan saada tunnistettua. 

Joissakin järjestelmissä on ominaisuuksia, joiden avulla 
oikeanlainen apu saadaan paikalle mahdollisimman nopeasti, 
ja näin voidaan saada pienennettyä vahinkoja esimerkiksi 
tulipalon sattuessa. Jos järjestelmään liitetty palovaroitin tai 
vastaava muu sensori pystyy välittämään tiedon vian luontees-
ta yhteyshenkilölle tai jos järjestelmän valvontakameroiden 
kuvien avulla voidaan päätellä, minkälaisesta hälytyksestä on 
kysymys, voidaan paikalle hälyttää esimerkiksi palokunta tai 
poliisi, vaikka yhteyshenkilö ei itse pääsisikään paikalle. Myös 
vartiointiliikkeen palveluiden yhdistäminen hälytysjärjestelmään 
nopeuttaa hälytykseen reagoimista erityisesti, jos suojattava 
kohde on kesämökki tai vastaava kaukana yhteyshenkilön 
asuinpaikasta sijaitseva kohde, tai jos yhteyshenkilö on esimer-
kiksi lomamatkalla hälytyksen sattuessa. 

PALVELUIDEN
VERTAILUA

Tässä artikkelissa vertaillaan muutamaa tunnettua kotihäly-
tyspalvelua. Vertailu on tehty palveluntarjoajien lähettämän tai 
yrityksen nettisivuilta löytyvän materiaalin perusteella, minkä 
lisäksi yritysten edustajille on tarpeen mukaan esitetty lisäky-
symyksiä. Kyseessä ei siis ole tuotearvostelu, eikä vertailtavia 
tuotteita ole pääsääntöisesti kokeiltu käytännössä.

Testiin on valittu muutama palveluntarjoaja useiden joukosta. 
Vertailtavien tuotteiden valinnassa ei oteta kantaa tuotteiden 
paremmuuteen verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin. Myöskään 
testiin valittujen tuotteiden välillä ei ole yritetty vertailla parem-
muutta, vaan tarkoituksena on yksinomaan esitellä lukijalle eri-
laisia tuotteita ja helpottaa mahdollisesti lukijan omaa valintaa 
eri palveluntarjoajien välillä. Voidaankin sanoa, että yksiselittei-
sesti parasta järjestelmää ei edes ole, vaan valinta tulee tehdä 
omien mieltymysten ja tarpeiden mukaisesti.

Järjestelmää valittaessa kannattaa tiedustella myös vakuutus-
yhtiön kantaa asiaan. Esimerkiksi LähiTapiola myöntää alen-
nusta kotivakuutuksesta järjestelmän kattavuuden mukaisesti 
siten, että murtohälytin alentaa irtaimiston vakuutusmaksua 
viidellä prosentilla. Jos järjestelmään kuuluu myös vesivahinko-
varoitin, alennus on kymmenen prosenttia sekä irtaimiston että 
kiinteistön vakuutusmaksuista.

Murtohälyttimet ovat yleisty-

mässä tavallisissakin kodeissa. 

Laitteistoissa ja palveluissa on 

kuitenkin eroja, jotka kannattaa 

selvittää ennen hankintapäätös-

tä. Kontrolli tekee osan selvi-

tystyöstä lukijan puolesta.

teksti: Seppo Vesala   |   kuvat: Verisure Oy, G4S, Access Home Electronics Oy,  Elisa Oyj
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Verisuren järjestelmään sisältyy 1 VBox -keskus-
yksikkö sekä pienempi laajakaistalla toimiva VBox 
Mini -yksikkö; kolme ovikosketinta; kaksi palovaroi-
tinta, jotka sisältävät myös kosteus- ja lämpömittarit; 
hälytyssireeni, joka toimii myös palovaroittimena; 
kaksi kamerailmaisinta;  ulko-oven tuntumaan etei-
seen sijoitettava käyttönäppäimistö; kaksi kulkutagin 
tavoin toimivaa hallinta-avainta sekä yksi SmartPlug, 
etäohjattava pistoke, jonka avulla voi etäohjata kodin 

sähkölaitteita. Jos pakettiin sisältyvät ovikoskettimet, palova-
roittimet, tagit tai kamerailmaisimet eivät riitä, niitä voi ostaa 
lisää. 

Järjestelmää käytetään käyttönäppäimistön avulla joko 
pin-koodilla tai koskettamalla käyttönäppäimistön sensoria 
hallinta-avaimella. Esimerkiksi lasten on helppo kytkeä hälytys 
pois päältä pelkästään koskettamalla sensoria avaimenpe-
rää muistuttavalla hallinta-avaimella. Järjestelmään kuuluu 
myös etäkäyttömahdollisuus, jolloin järjestelmän tila voidaan 
tarkastaa tai esimerkiksi kytkemättä unohtunut hälytys voidaan 
aktivoida Verisuren nettisivuilta löytyvillä Omilla Sivuilla, tai 
erikseen älypuhelimeen asennettavan hallintaohjelman avulla.

Järjestelmään kuuluvat palovaroittimet on kytketty sarjaan 
siten, että jos yksi palovaroitin alkaa hälyttää, myös muut 
palovaroittimet ilmoittavat tulipalosta. Palovaroittimet hälyttävät 
paitsi hälytyssummerin avulla, myös selväkielisesti puheella. 
Puhehälytyksessä on valittavana 16 eri kieltä, joiden joukossa 
on myös suomi. Palovaroittimet sijoitetaan tyypillisesti makuu-
huoneiden läheisyyteen, sireeniyksikkö keittiöön. Sireenissä 
on lämpöanturi, joka hälyttää, mikäli keittiön lämpötila nousee 
monta astetta tietyllä aikavälillä. Kyseessä ei siis ole savuhä-
lytin, eikä se näin ollen reagoi esimerkiksi keittiössä leijuvaan 
vesihöyryyn. Myöskään nakit ja muusi -vikahälytyksiä ei tule 
yhtä helposti kuin perinteisillä savuhälyttimillä. Järjestelmän 
laitteet ovat langattomasti yhteydessä toisiinsa ja Verisuren 
hälytyskeskukseen, joko GSM-yhteydellä tai Internet-verkon 
välityksellä. 

Jos järjestelmä hälyttää, siihen yhdistetyt kamerat ottavat no-
peassa tahdissa muutamia valokuvia ja lähettävät ne Verisuren 
hälytyskeskukseen salattuina. Hälytyskeskus soittaa yhteys-
henkilölle, joka voi kuitata hälytyksen tunnussanan avulla. Jos 
puheluun ei vastata tai tunnussanaa ei tiedetä, hälytyskeskus 
lähettää vartijan paikalle. Lisäksi hälytyskeskus avaa valoku-
vat, ja jos kuvista voi päätellä, että asunnossa on tulipalo tai 
sinne on murtauduttu, hälytyskeskus hälyttää asiaan kuuluvan 
viranomaisen paikalle. Näin oikeanlainen apu saadaan nope-
ammin paikalle. Jos kuvista ei paljastu hälytyksen aiheuttajaa, 
paikalle saapuva vartija tutkii tilanteen ja ryhtyy vaadittaviin 
toimenpiteisiin. Järjestelmän käyttönäppäimistössä on lisäksi 
paniikkinappulatoiminto, jota voidaan käyttää esimerkiksi sil-
loin, jos joku yrittää tunkeutua väkisin asuntoon tai asukas saa 

sairauskohtauksen eikä pysty soittamaan apua. 
Paniikkinappulan painamisesta lähtee hälytys 
Verisuren hälytyskeskukseen, joka reagoi edellä 
kuvatun mallin mukaisesti. 
 
Käyttäjän niin halutessa järjestelmä lähettää toi-
minnastaan push-ilmoituksia käyttäjän puhelimeen. 
Toisin sanottuna aina kun järjestelmän tila muuttuu, 
käyttäjä saa siitä ilmoituksen puhelimeensa. Näin 
esimerkiksi vanhemmat saavat tiedon siitä, että lapset 
ovat tulleet koulusta kotiin. 

Järjestelmään on mahdollista kytkeä ovikellotoiminto, joka 
hälyttää ovikellon soittoäänellä aina, kun jokin ovisensorilla va-
rustetuista ovista avataan. Näin kukaan ei pääse pujahtamaan 
huomaamatta sisään, vaikka käyttäjä olisi tottunut pitämään 
ulko-ovia lukitsematta päivisin.

Järjestelmään on mahdollista liittää lisävarusteina myytäviä 
SmartPlug-lisälaitteita, joiden avulla kodin sähkölaitteita voi-
daan ohjata älypuhelimella tai niiden toiminta voidaan yhdis-
tää hälytysjärjestelmän toimintaan. Käytännössä SmartPlug 
on pistorasiaan lisättävä ajastinta muistuttava palikka, johon 
ohjattava sähkölaite kytketään. SmartPlugin voi ohjelmoida esi-
merkiksi siten, että siihen kytketty valaisin syttyy, kun käyttäjä 
kytkee hälytyksen pois päältä kotiin tullessaan. Vastaavasti esi-
merkiksi silitysraudan voi ohjelmoida kytkeytymään pois päältä, 
kun järjestelmä kytketään päälle asukkaiden lähtiessä pois 
kotoa. On myös mahdollista kytkeä kahvinkeitin SmartPlugiin 
ja ajastaa kahvi valmiiksi valumaan tiettyyn aikaan vuorokau-
desta. Lomalle lähtiessä SmartPlugit voi liittää valaisimiin ja 
ohjelmoida ne syttymään ja sammumaan määräajoin, jolloin 
asunto näyttää asutulta. SmartPlugeja voi ohjata myös etäkäyt-
töohjelman avulla joko tietokoneella tai älypuhelimella.

HINNASTO
- liittymismaksu (sisältää laitteiston asennuksineen): 
    699 €

- kuukausimaksu   34,90 € kk
(sisältää hälytyskeskuksen palvelut, vartijan käynnit, GSM-
liikennöintikulut, paikallisen yrittäjän palvelusopimuksen sekä 
Omat Sivut-verkkopalvelun ja mobiilisovelluksen käytön):  
 
lisäosien hinnat
- ovikoskettimet    65 € kpl
- palovaroittimet    135 € kpl
- käyttönäppäimistö   135 € kpl
- kamerailmaisin   155 € + 2 € kk
- ylimääräiset hallinta-avaimet  20 € kpl 
- SmartPlugit    39 € kpl
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G4S Kotiturva sisältää keskusyksikön, käyttönäppäimistön, 
kauko-ohjaimen, kolme ovitunnistinta, liiketunnistimen, kame-
ralla varustetun liiketunnistimen ja tiedonsiirtolaitteen sim-
kortteineen. Järjestelmää voidaan etäkäyttää Internetissä tai 
mobiilisovelluksen avulla. Jos asiakas haluaa täydentää perus-
pakettia, hän voi ostaa esimerkiksi lisää ovi- tai liiketunnistimia. 
Järjestelmään on lisäksi saatavissa lisähintaan esimerkiksi 
savuilmaisin ja kosteustunnistin tai avainten säilytyspalvelu. 

Järjestelmää hallitaan keskusyksiköltä, käyttönäppäimistöllä tai 
kauko-ohjaimilla. Myös järjestelmän etähallinta on mahdollista 
joko Internetin tai erillisen mobiilisovelluksen avulla. Etäkäytös-
sä laitteen voi kytkeä päälle tai pois, vaihtaa koodeja, tarkastel-
la tapahtumia sekä kamerayksikön tallentamia kuvia.

Järjestelmä toimii siten, että kun jokin järjestelmään kytketyistä 
hälyttimistä alkaa hälyttää, tieto lähtee G4S-palvelukeskuk-
selle, missä päivystäjä ottaa yhteyttä asiakkaan määrittele-
mään yhteyshenkilöön. Jos päivystäjä ei puhelun aikana saa 
varmistusta siitä, että hälytys on aiheeton, paikalle hälytetään 
lähin autolla liikkuva piirivartija. Vartija tarkastaa kodin, tekee 
havaintojensa perusteella päätöksen vaadittavista toimenpiteis-
tä ja kutsuu asiaan kuuluvat viranomaiset tarvittaessa paikalle.

HINNASTO
- liittymismaksu     0 €

- kuukausimaksu    39,90 € kk 
(sisältää hälytysjärjestelmän, tiedonsiirtoyhteyden ja sim-
kortin, hälytysvalvontapalvelun, vartijan käynnit, laitteiden 
asennuksen, ylläpidon ja huoltokäynnit paristojen vaihtoa 
lukuun ottamatta). Edellyttää määräaikaista 24 kuukauden 
sopimusta, joka jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voi-
massa olevana 3 kuukauden irtisanomisajalla

lisäosien hinnat
- ovitunnistin     55 € 
- kosteustunnistin    55 €
- liiketunnistin     55 €
- savutunnistin     90 €
- kameralla varustettu liiketunnistin   90 €
- kauko-ohjain     30 €
- langaton näppäimistö    120 €
- avainten säilytyspalvelu    60 €
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Kotihälytin on saatavilla 12:n laitteistoltaan erilaisen paketin 
muodossa. Suppein paketti sisältää liikeilmaisimen, ovi-ilmai-
simen, sireenin, viisi varoitustarraa, kaksi kauko-ohjainta ja 
virtalähteen sekä ladattavan akun tai paristot kaikkiin laitteisiin. 
Kallein paketti sisältää kaksi liikeilmaisinta, neljä ovi-ilmaisinta, 
kaksi ulkokameraa, yhden sormenjälkilukon, yhden sireenin, 
kaksi kauko-ohjainta, viisi varoitustarraa, virtalähteen sekä 
ladattavan akun tai paristot kaikkiin laitteisiin.

Järjestelmää hallitaan eteiseen ulko-oven viereen sijoitettavalta 
keskusyksiköltä tai kaukosäätimellä. Myös etähallinta Inter-
netissä tai mobiilisovelluksen sekä perinteisten tekstiviestien 
avulla on mahdollista. Käyttäjä voi lisäksi asentaa oviin sor-
menjälkitoimiset lukot, jotka voi yhdistää hälytysjärjestelmään 
siten, että kun asukas tulee kotiin, hälytysjärjestelmä kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä, mikä vähentää väärien hälytysten 
riskiä huomattavasti esimerkiksi lasten tullessa koulusta kotiin.  
 
Järjestelmä toimii siten, että sensorin hälyttäessä järjestelmä 
soittaa äänitetyn hälytystiedotteen ja yksilöidyt hälytysteksti-
viestit jopa kuuteen käyttäjän määrittelemään puhelinnume-
roon. Laite ilmoittaa tekstiviestillä mahdollisista sähkökatkok-
sista ja sähköjen palautumisesta. Laitteilla on mahdollista 
kuunnella valvottavaa tilaa sekä seurata kameran reaaliaikaista 
kuvaa joko tietokoneella tai mobiililaitteella. Kameroissa on 
sisäänrakennettu liikeilmaisin ja tallennin, ja kuvatallenteiden 
seuraaminen on mahdollista Internetin kautta. Jos käyttäjä ei 
halua vastaanottaa itse hälytysilmoituksia, hän voi ohjata häly-
tykset Securitaksen hälytyskeskukseen. Laitepakettiin kuuluvat 
ohjeet vartiointisopimuksen tekemiseen.

Järjestelmään on saatavissa useita lisälaitteita, joita voi lisätä 
myös jälkikäteen. Langattomien pistorasiareleiden avulla 
voidaan ohjata kodin sähkölaitteita. Savuilmaisimet ja jäätymis-

vaarasta varoittavat hälyttimet suojaavat kotia savu- ja vesiva-
hingoilta. Lisäksi käyttäjä voi halutessaan ostaa lisää liike- ja 
ovi-ilmaisimia ja asentaa niitä myös jälkikäteen. 

Järjestelmä on suunniteltu siten, että käyttäjän on helppo 
asentaa laitteet itse. Kaikki laitteet toimivat langattomasti ei-
vätkä vaadi kiinteää puhelinlinjaa. Järjestelmään ei myöskään 
liity kuukausimaksua, tosin laitteen soittamat hälytyspuhelut 
ja tekstiviestit maksavat normaalin puhelinoperaattorin taksan 
mukaisesti. Käyttäjän mahdollisesti solmima vartiointisopimus 
maksaa, mutta sen ottaminen on vapaaehtoista. Järjestelmä 
soveltuukin hyvin esimerkiksi kesämökin suojaamiseen, koska 
sen käyttökulut ovat hyvin alhaiset.

HINNASTO
- liittymismaksu (sisältää laitteiston ilman asennusta): 
 - suppein paketti   449 €
 - laajin paketti   1999 €

- kuukausimaksu   0 € 
(ei sisällä gsm-operaattorin veloitusta tekstiviesteistä ja 
soitoista)

lisäosien hinnat
- kauko-ohjain    29 €
- vilkkusireeni    99 €
- vilkkusireeni sisäkäyttöön  79 €
- liiketunnistin    49,90 €
- ovi-ilmaisin    39,90 €
- savuilmaisin    44,90 €
- varoitustarrat
 (4 kpl pieniä tai 2 kpl suuria)  12,90 €
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Kotihälytin Platinum kamerat

Verisure Home Plus palohälytin
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Elisa Vahti Live ei ole varsinainen hälytysjärjestelmä, mutta se 
on kuitenkin otettu mukaan tähän vertailuun, koska järjestel-
mässä on samanlaisia elementtejä kuin varsinaisissa häly-
tysjärjestelmissä. Elisan valikoimiin kuuluu myös Elisa Vahti 
-palvelu, joka muistuttaa enemmän hälytysjärjestelmää, mutta 
Vahti-palveluun ei tehdä enää uusia sopimuksia.

Elisa Vahti Live -järjestelmään kuuluu langaton joko pöydälle 
tai seinälle asennettava kamerayksikkö sekä mobiililaitteelle 
asennettava käyttösovellus. Järjestelmä edellyttää vähintään 
512 kbps:n nopeuksista Internet-liittymää, joka voi olla minkä 
hyvänsä palveluntarjoajan liittymä.

Järjestelmä toimii siten, että järjestelmään kuuluva kamera 
nauhoittaa jatkuvalla tallennuksella 25 tunnin luuppiin videoku-
vaa, jota käyttäjä voi tarkastella tietokoneen tai mobiililaitteen 
välityksellä. Kamera kuvaa myös pimeässä (valon tarve 0 lux) 
ja tallentaa myös ääntä lähietäisyydeltä. Käyttäjä voi halu-
tessaan ottaa talteen kymmenen maksimissaan 15 minuutin 
mittaista videotallennetta. Kamerassa on sisäänrakennettu 
liiketunnistin, joka päälle kytkettynä lähettää hälytysviestin 
käyttäjän älypuhelimeen. 

HINNASTO
- liittymismaksu     0 €

- kuukausimaksu    9,90 € kk 
(ei sisällä kameraa)

- kamerayksikkö kerralla maksettaessa 149 €
( voidaan maksaa myös 12–36 kuukauden 
sopimuksella 4,14–12,42 €/kk ) 



Nyt päästään askartelemaan – 
ei kuitenkaan mitään lasten leikkejä, 

vaan todellista äijähommaa.

K E N T T Ä K O U L U T T A J A teksti: Seppo Vesala   |   kuvitus: Heikka Jämsä

REALISTISET MAALILAITTEET
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Tässä ja kahdessa edellisessä Kontrollin nu-
merossa on julkaistu juttusarja, jossa esitellään 
keinoja ampumaharjoittelun realismin lisäämi-
seksi. Yksi tapa realismin lisäämiseksi on eri 
tavoilla liikkuvien sekä osumaan reagoivien 

maalitaulujen käyttäminen. Kolmiulotteiset, vaatteisiin puetut 
maalit ovat toinen hyvä realismin lisääjä. Näiden maalilaitetyyp-
pien käyttämisestä oli puhetta edellä mainituissa jutuissa, mutta 
kunnollisia, kuvallisia  rakennusohjeita ei annettu.

Kuva 1
Ensimmäinen askartelutehtävä on monien poliisielokuvien am-
pumaratakohtauksista tuttu ampujaa kohti syöksyvä maalitaulu. 
Se rakentamiseen tarvitaan pahvinen IPSC-taulu, noin 30-40 
metriä riittävän kestävää ja mielellään liukaspintaista narua 
(esimerkiksi paracordia eli laskuvarjonarua), pari nippusidettä 
ja tukipisteet ajolankojen kiinnittämistä varten.

Kuva 2
Taulujen ajolangat kiinnitetään molemmista päistään 
tukipisteisiin. Ulkoradalla tukipisteinä voivat toimia 
esimerkiksi maahan isketyt paalut. Sisäradalla lan-
kojen toiset päät kannattaa kiinnittää ratalaitteisiin, 
toiset esimerkiksi poikittain seisoviin sermeihin, joiden 
jalustojen päälle on vielä laitettu lisäpainoja rakennel-
man tukevuuden lisäämiseksi. Langat tulee kiinnittää 
korkeammalle kuin taulun suunniteltu liikkumiskorkeus 
ja hieman taulun leveyttä leveämmälle. Lankojen kiinni-
tyskorkeutta suunniteltaessa kannattaa huomata, että 
ajolanka painuu sitä enemmän luokille mitä pidempi 
se on. Käytännössä ajolankoja ei saa pingotettua niin 
kireälle, että ne pysyisivät suorina.

Tässä Kenttäkouluttajassa käsitellään kolmea erilaista maalilai-
tetta: liikkuvaa, reagoivaa ja kolmiulotteista. Osasta esitellään 
alalajeja, ja tässä Kenttäkouluttajassa esiteltävien tyyppien li-
säksi löytyy varmasti vähintään toinen mokoma erilaisia itse 
tehtyjä realistisia maalilaitteita. Tarkoituksena on antaa tee se 
itse -kenttäsioille riittävän tarkat ohjeet jutussa käsiteltävien lait-
teiden rakentamiseksi.

T
F
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Kuva 3
Taulun hartioihin tai pään kulmiin kiinni-
tetään narut, jotka kiinnitetään toisista 
päistään ajolankoihin. Tavoitteena on, 
että kiinnitysnarut kulkevat noin 45 as-
teen kulmassa yläviistoon, jolloin taulu 
pysyy vakaasti suunnassaan. Jotta 
taulu liukuisi mahdollisimman liukkaasti 
ajolangoilla, ajolankoihin kannattaa 
kiinnittää löysät nippusidelenkit, joihin 
kiinnitysnarut kiinnitetään. Nippuside-
lenkkien tarkoituksena on vähentää 
kitkaa, kun narun ei tarvitse liukua na-
rua pitkin. Nippusiteiden sijasta voidaan 
käyttää esimerkiksi kevytmetallisia 
karabiinihakoja, mutta ne aiheuttavat 
pienen kimmokeriskin, mikäli ampuja 
sattuisi osumaan niihin. 

Kuva 4
Taulun alareunaan voidaan vielä kiinnittää 
laahausankkuri: narun toinen pää kiinnite-
tään keskelle taulun alareunaa, ja toinen pää 
johonkin sopivan painoiseen esineeseen, 
josta ei aiheudu kimmokevaaraa, esimer-
kiksi puupalikkaan tai hiekalla täytettyyn 
patruunarasiaan. Laahausankkurin tulee olla 
niin pitkä, että se nimensä mukaisesti laahaa 
maata. Laahausankkurin käyttäminen ei ole 
pakollista varsinkaan sisäradalla, missä tuuli 
ei pääse heiluttamaan taulua, mutta jois-
sakin tilanteissa sen käyttäminen voi lisätä 
taulun vakautta. 

Ohjauslanka kiinnitetään joko taulun ylä- tai 
alareunaan, ja sen toinen pää viedään joko 
ampujan jalkojen välistä tai pään yli ampujan 
takana olevalle kouluttajalle, joka liikuttaa 
taulua kohti ampujaa. Se taulun reuna, johon 
ohjauslanka kiinnitetään, kulkee hieman 
edellä, eli jos lanka kiinnitetään päähän, 
taulu syöksyy pää edellä, ja lantioon kiinni-
tettäessä se kulkee pää takakenossa. Jos 
tämä häiritsee, ohjauslangan voi kiinnittää 
maalitaulun päähän ja nostaa laahausank-
kurin ilmaan siten, että se ei koske missään 
kohdassa taulun reittiä maahan. Jos ohjaus-
lanka kiinnitetään taulun lantioon, laahau-
sankkuri voi laahata maassa, jolloin se pitää 
taulua pystymmässä.
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Kuva 5
Seuraavaksi Kessu-sedän askarte-
lutuokiossa rakennetaan kurkistava 
maalitaulu. Sen rakentaminen ku-
vattiin edellisen numeron Ampuma-
harjoittelun realismi -jutussa melko 
tarkasti, mutta tässä ohjeet vielä 
kuvien kera.

Rakennettaessa ratavallin takaa 
nousevaa taulua tarvitaan kiinni-
tyspiste maalitaulun yläpuolelta, 
ja tähän pisteeseen laitetaan 
liukaspintainen lenkki esimerkiksi 
nippusiteestä. Taulun yläreunaan 
kiinnitetään ohjausnaru, joka kulkee 
lenkin läpi ja josta vetämällä taulu 
nousee esiin. 

Kuva 6
Taulun molempiin alakulmiin tehdään reiät, 
joista pujotetaan läpi kuminauhat, joiden 
alapäät kiinnitetään maassa olevaan tuki-
pisteeseen. Kuminauhojen tarkoituksena on 
paitsi vetää maalitaulu takaisin alas, myös 
pitää taulu vakaana. Kuminauhat kannattaa-
kin kiinnittää mahdollisimman lähelle taulun 
kulmia, ja maassa olevat tukipisteet kannat-
taa sijoittaa vielä tätä hieman leveämmälle. 
Kuminauhat voi tehdä ketjuksi yhdistetyistä 
tavallisista kumilenkeistä. Maassa olevaksi 
kiinnityspisteeksi kelpaa esimerkiksi lauta, 
joka pujotetaan kumilenkkien läpi.

Kuva 7
Mikäli radalla voi ampua kahteen tai 
kolmeen suuntaan, nouseva taulu on 
helpointa sijoittaa radan sivuvalleja vas-
ten, koska tällöin ohjausnaru voidaan 
vetää suoraan kouluttajalle. Jos taulu 
joudutaan sijoittamaan vastapäätä am-
pujia, ohjausnaru joudutaan johtamaan 
ensin radan sivulle ja siitä nippusidelen-
kin läpi vietynä ampumalinjan taakse. 
Ohjausnarusta vetämällä taulu nousee 
ylös, ja narusta löysäämällä kuminau-
hat vetävät taulun takaisin alas. 
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Kuva 8
Osumaan reagoiva taulu on helppo rakentaa, jos maalitaululle 
puetaan paita päälle. Ilmapallo puhalletaan sopivan täyteen, 
jotta se mahtuu hyvin paidan sisälle taulun kääntöpuolelle, 
mutta ei kuitenkaan pääse pullahtamaan ulos paidan kaula-au-
kosta. Paidan helma kannattaa kiinnittää tauluun teippaamalla 
tai nitomalla, jotta kaula-aukko ei pääse nousemaan liikaa ja 
pallo sen mukana; tarkoituksena on, että pallo olisi jotakuin-
kin halutun osuma-alueen kohdalla. Taulua kannattaa taittaa 

Kuva 9
Kolmiulotteisten, realististen näköisten maalien käyttämi-
nen paitsi lisää harjoituksen todentuntua myös mahdollistaa 
sivusuunnasta ampumisen. Helpoin ja halvin tapa kolmiulot-
teisten, realististen näköisten maalien hankkimiseksi on pyytää 
käytöstä poistettuja mallinukkeja tavaratalojen somistamoista. 
Jos mallinukkeja ei ole saatavilla tarpeeksi paljon tai ne lisää-
vät radan siivoustarvetta liikaa, yksi tapa kiertää ongelma on 
käyttää mallinukkea muottina ja tehdä taulut paperimassasta 
tai teipistä. 

hieman kaarevaksi, jolloin pallon sijoittaminen paidan sisälle on 
helpompaa. Palloon sidotaan naru, joka kiinnitetään taulu-
telineeseen. Taulun alakulmiin laitetaan kuminauhat, joiden 
tehtävä on pitää taulu vakaana. Kuminauhat kiinnitetään radan 
lattialla olevaan painoon samalla tavalla kuin kurkistavaa tau-
lua tehtäessä. Kun ampuja osuu halutulle maalialueelle, taulun 
takapuolella oleva ilmapallo puhkeaa ja ilmapallon riekaleet 
sujahtavat ulos paidan kaula-aukosta, jolloin taulu putoaa.

Paperimassatauluja varten tarvitaan tuorekelmua, tapettiliiste-
riä ja paperia. Lisäksi tarvitaan mallinukke tai muu muotti, astia 
paperimassan tekemiseen sekä jokin väline massan liottamista 
ja sekoittamista varten. Jos käytössä on paperisilppurin läpi 
mennyttä paperia, sen käyttäminen vähentää työvaiheita. Silp-
purijätteen puuttuessa sanomalehtipaperikin käy hyvin. Myös 
kananmunakennot, wc-paperirullien hylsyt ja vastaavat ovat 
hyvää materiaalia, joista saa kestävää massaa. 
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Kuva 10
Paperi silputaan ja laitetaan liotusastiaan, johon kaadetaan sen 
verran vettä, että paperisilppu peittyy. Paperin annetaan liota 
astiassa vähintään yön yli, kunnes paperi muuttuu mössöksi. 
Tätä prosessia voi nopeuttaa käyttämällä kuumaa vettä tai 
liottamalla paperin hellan levylle nostetussa kattilassa. Massaa 
sekoitetaan esimerkiksi sauvasekoittimella tai porakoneeseen 
kiinnitettävällä maalinsekoittimella, tai vaikka käsin, minkä 
jälkeen massasta puristetaan ylimääräinen vesi pois. Seuraa-
vaksi valmistetaan tapettiliisteri pakkauksen ohjeen mukaan. 
Helpommalla pääsee, jos käyttää valmista tapettiliisteriä, mutta 
se on huomattavasti itse sekoitettavaa kalliimpaa. 
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Kuva 11
Muotin päälle kääritään talouskelmua, jotta paperimassatau-
lun irrottaminen olisi helpompaa. Sen jälkeen paperimassaa 
aletaan liimata liisterin avulla muotin päälle. Liimaaminen 
kannattaa tehdä ohuina kerroksina, useita kerroksia päällek-
käin. Kun tauluun on tehty vähintään neljä kerrosta, se jätetään 
kuivumaan. Kuivumista voi nopeuttaa kuumapuhaltimella tai 
hiustenkuivaajalla, tai vaikka laittamalla muotin vaatteiden 
kuivauskaappiin. 

Kun taulu on kuiva, se irrotetaan varovasti. Muottia vasten 
ollut sisäpinta voidaan vielä sivellä liisterillä, jolloin taulusta 
tulee vahvempi. Valmiin taulun voi vielä ikään kuin laminoida 
liisteröimällä kokonaisia sanomalehden aukeamia uloimmaksi 
kerrokseksi joko taulun ulko- tai sisäpuolelle. Lopputulosta voi-
daan vahvistaa entisestään teippaamalla maalitaulu kauttaal-
taan tai tekemällä muottia apuna käyttäen esimerkiksi kanaver-
kosta taulun sisälle sopiva tukiverkko, joka kiinnitetään teipillä 
paikalleen.

Taulun päälle kannattaa pukea paita, joka tekee taulus-
ta aidomman näköisen ja sen lisäksi tarjoaa lisätukea; 
ainakin mikäli paita on suhteellisen tiukka. Maalitaulun 
kasvoja voi maalata luonnollisen näköiseksi tai kasvo-
jen päälle voi kiinnittää esimerkiksi Kontrollin nettikau-
passa myytäviä kasvokuvia. 

Heti käyttöön valmiita, joskin edellisiä kevytrakentei-
sempia mallinukkeja saa tehtyä, kun kietoo muottina 
toimivan mallinuken ympärille ensin kelmua ja sitten 
kunnon kerroksen leveää, mielellään jäykkälaatuista pakka-
us- tai maalarinteippiä. Yksi kerros ei riitä pitämään nukkea 
kunnolla muodossaan, joten teippiä ei tule säästellä. Näin 
syntynyt kuori leikataan varovasti auki ja voilà, teippinukke on 
valmis. Ampumista pidempään kestävän teippinuken voi tehdä 
täyttämällä teippinuken vielä rutatuilla sanomalehtipalloilla, 
muovikasseilla tai käytöstä poistuneiden teippinukkejen roip-
peilla – näin nukke pitää muotonsa pidempään.

Teippinuken etu on nopean valmistuksen ohella myös se, että 
sitä varten ei tarvita muottia, jos kaveri vain suostuu hetken 
seisomaan mallina. Pään ympärille ei kelmua ja teippiä kanna-
ta tietenkään kieputtaa, ja valmista teippikerrosta auki leika-
tessa täytyy olla varovainen, ettei leikkaa ”mallin” vaatteita. 
Puuttuvan pään voi korvata vaikkapa ilmapallolla tai ilmapallon 
avulla muotoillulla teippipäällä.

Riippumatta siitä, minkälaisia tauluja käyttää, ne kannattaa 
viimeistellä aidon näköisiksi. Taulujen todentuntuisuutta voi 
huomattavasti parantaa pienellä vaivalla pukemalla ne vaattei-
siin ja kiinnittämällä tauluun aidon näköisen kasvokuvas. Am-
pumaratakäyttöön suunniteltuja kasvokuvia voi ostaa Kontrollin 
nettikaupasta. 

Liikkuvien taulujen operoiminen vie kouluttajan huomiota pois 
radan tapahtumista. Näin ollen onkin parasta, jos harjoituk-
sessa voidaan nimetä yksi henkilö, joka vastaa pelkästään 

taulujen liikuttamisesta, ja toinen kouluttaja pitää huolta 
rataturvallisuudesta ja varsinaisesta ampujien kouluttamisesta. 
Jos sama kouluttaja joutuu jakamaan huomionsa taulujen liikut-
tamisen ja rataturvallisuudesta huolehtimisen välillä, kumpikin 
tehtävä kärsii väistämättä, ja kovilla patruunoilla ammuttaessa 
turvallisuudesta ei tulisi tinkiä. 

Mallinukkejen askartelu vaatii työtä, mutta toisaalta ne tuovat 
paljon lisää realismia ammuntaharjoitteluun.

F



38   KONTROLLI   4 • 2013

armaankin lähes kaikki ovat joskus nähneet 
tv:stä tai kuulleet naapurin kertovan, kuinka 
maailman vahvimmat miehet ovat mitelleet 
voimiaan rekan vedossa, farmarikävelyssä 
tai tukkipunnerruksessa. Voimamiesurheilulla 
on pitkät perinteet, ja nykyään se on yleisty-
vä kuntoilumuoto. Kontrolli pureutuu nyt tähän 

universumin parhaaseen voima-
harjoittelumenetelmään esitellen 
kenttämiehelle sopivia lajeja – ja 
tuttuun tyyliin myös asiaan kuulu-
van tehokkaan treeniohjelman. 

Laaja lajikirjo
Voimamieskilpailuissa on nähty 
vuosien saatossa jos jonkinlaista 
voimainkoitosta. Silloin ennen, kun 
kaikki oli paremmin, voimamiehet 
mittelivät muun muassa tankojen 
taivutuksessa, sumopainissa, kä-
denväännössä ja autojen kaados-
sa. Nykyään homma on hieman jär-
keistynyt, ja kaikkein vaarallisimmat 
lajit on karsittu melko tehokkaasti 
minimiin. Nykypäivän lajeja ovat 
rekan tai muun painavan kulkupe-
lin veto valjailla ja köydellä, farma-
rikävely, lastaus, tukkipunnerrus, 
renkaan pyöritys, kivien nosto ja 
voimaportaat. Nämä voimamieskil-
pailun nykylajit ovat näyttävämpiä 
kuin vaikkapa 80-luvun lajit, jolloin 
lapioitiin soraa ja juostiin tiilirinkka selässä kenttää ympäri.

Tässä artikkelissa esitellään muutamia hyväksi todettuja voi-
mamieslajeja, joita harjoittelemalla kontrollialan ammattilainen 
erottuu edukseen tehtävissä, joissa voima ratkaisee. Ja näitä 
tehtäviä voi sattua eteen yllättävän usein ja mitä erikoisimmissa 
muodoissa.

Voimaa vaativat työtehtävät
Kenttätyötä tekevät saavat eteensä toinen toistaan ihmeellisim-
piä tehtäviä, joista selviää monesti maalaisjärkeä käyttämällä ja 
omaamalla Mertarannan selostuskyvyn. Ja näinhän on hyvä. 
Joskus on kuitenkin sellaisia tilanteita, joissa puhe ei auta eikä 
järjenkäyttö ole edes sallittua. Ja milloin tekninen osaaminen ei 
joko riitä tai tehoa, tarvitaan voimaa. Väitän, että tärkein yksit-
täinen fyysinen ominaisuus, jota kenttäsika voi tarvita, on juuri 

voima. Se ei siis ole juoksukestävyys, vaikka jotkut niin väittä-
vätkin.

Voimaa vaativia työtehtäviä voivat olla esimerkiksi sammuneen 
ihmisen nostaminen maasta ja kuljettaminen autoon, liikennettä 
häiritsevän akuutin esteen poistaminen, jäätyneen pikkujoulu-
juhlijan nostaminen hyisestä merestä tai muutamakymmenki-

loisen varustekassin kantaminen 
partioautoon. 

Voimaa vaativat työtehtävät tulevat 
usein yllättäen, eikä oikeaoppisel-
le suoritukselle ole aikaa tai tilaa. 
Mikään harjoitusmuoto tai väline ei 
täysin valmista siihen, että kentällä 
voi joutua nostamaan ilman lämmit-
telyä pyöreällä selällä pakkasessa 
maksimikuormaa. Kuitenkin riskiä 
loukkaantua voidaan hyvällä har-
joittelulla ja toiminnallisella keholla 
pienentää huomattavasti.

Voimamiesharjoittelun 
hyödyt
Voimamiesharjoittelu voi paran-
taa fyysistä suorituskykyä monella 
tavalla. Parantunut keskivartalon 
voima, parempi otevoima ja sen 
kestävyys, voimakkaammat jalat ja 
yläkeho sekä parempi henkinen si-
sukkuus ovat seikkoja, joiden vuok-
si Kontrollin Kuntoharjoittelupalstan 

väki allekirjoittaneen muodossa suosittelee lämpimästi tutustu-
mista tähän hienoon harjoittelutapaan. Ja onhan noita kontrol-
lialan ammattilaisia nähty myös Maailman vahvin mies -kisassa, 
tosin vaihtelevin menestyksin. Yksi kovimmista lienee kuitenkin 
jenkkipoliisi Derek Poundstone, joka sijoittui parhaimmillaan toi-
seksi Maailman vahvin mies -kisassa häviten mestaruuden Puo-
lan He-Manille vain tuuman verran. Yritin saada Poundstonen 
haastattelun tähän numeroon, mutta ilmeisesti rapakon takana 
yritetään treenata niin tosissaan, ettei aika riitä sähköpostin 
vaihtoon, tiedä häntä.

Kontrollin lajivalinnat
Olen valinnut tähän artikkeliin voimamieslajeja pitäen silmällä 
kenttämiehen tarpeita työtehtävissä. Toinen seikka, joka vaikutti 
valintoihin, oli puhtaasti se, että näistä lajeista minulla oli itsel-
läni kokemusta. 

Voimaa ei voi koskaan olla liikaa, ja paras tapa lisätä kentällä tar-

vittavaa voimaa on voimamiesharjoittelu. Ei tarvitse olla 175-kiloinen 

liettualainen harrastaakseen voimamieslajeja, joten tämä artikkeli on 

suunnattu kaikille kontrollialan ammattilaisille!

K U N T O H A R J O I T T E L U
teksti: Juha Rämänen   |   kuvat: Juha Rämänen, Internetin julkiset lähteet

VOIMAMIESHARJOITTELU

V
”150-kiloi-
nen rengas 

on aikamiehel-
le kevyt, ja 
300-kiloinen-
kin rengas 

liikkuu, vaik-
ka vaatiikin jo 
vähän asen-

netta ja ripa-
uksen voimaa.”

VOIMAMIESHARJOITTELU
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Farmarikävelyssä yksinkertaisesti otetaan kaksi 
yleensä samanpainoista esinettä käsiin ja kävel-
lään. Esineinä voivat olla vaikkapa kahvakuulat, 
käsipainot tai ihan hommaan tarkoitetut farma-
rikävelysalkut. Käveltävä matka riippuu luonnol-
lisestikin kannettavien painojen suuruudesta. 
Aloittelevalle voimamiehelle voisi suositella aloi-
tuspainoiksi vaikka 40-50 kiloa / käsi. Näillä pai-
noilla voidaan helposti havaita oma lähtötaso ja 
tehdä tarvittavia muutoksia treenipainoihin. Far-
marikävelyssä käytettävät lihasryhmät ovat muun 
muassa keskivartalo, jalat, kyynärvarret ja yläsel-
kä.

Tukkipunnerruksessa punnerretaan tai työnne-
tään tukin muotoista esinettä pään päälle suorille 
käsille. Yleensä punnerrustukeissa on otekahvat 
noston helpottamiseksi. Tukkipunnerrusta voi-
daan tehdä pidempinä sarjoina tai menemällä 
maksimiykkösiin. Aloittelijalle suosittelen kuitenkin 
keskipitkiä sarjoja toistojen ollessa välillä 6-12. 
Aloittelijan tukin painoa on hyvin vaikea määri-
tellä, koska punnerrusvoima on hyvin yksilöllistä, 
eikä siinä auta farmarikävelyssä helpottava sisu 
juuri ollenkaan. Jos kuitenkin aloittelijana voidaan 
tehdä sarjaa 60 kilon tukilla, homma etenee ihan 
kivasti. Tukkipunnerrus vahvistaa pääsääntöisesti 
keskivartaloa, olkapäitä ja ojentajia.

teksti: Juha Rämänen   |   kuvat: Juha Rämänen, Internetin julkiset lähteet

TUKKI-
PUNNERRUS

FARMARIKAVELY
..

FARMARIKAVELY
..

”Valjaat selkään, köyden
toinen pää kiinni valjaisiin ja 
toinen pää kiinni vaikka naa-
purin Jaguariin ja menoksi.”

TUKKI-
PUNNERRUS
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Valjaat selkään, köyden toinen pää 
kiinni valjaisiin ja toinen pää kiinni 
vaikka naapurin Jaguariin ja menoksi. 
Heikoimmat voivat vetää perässään 
vaikka paria kahvakuulaa. Maailman 
vahvimpien olen nähnyt vetävän 
lentokonetta. Se oli tyylikästä. Pai-
navampiin vetoihin tarvitaan myös 
toinen köysi, josta vedetään yhdistel-
mää myös käsivoimin. Jalat ja keski-
vartalo saavat tässä kyytiä.

Renkaan pyörityksessä nostetaan ”makuullaan” ole-
vaa rengasta pystyyn, mistä se työnnetään jälleen 
kumoon. Käytettävä rengas voi olla voimista riippuen 
pikkuvalmetin tai vaikka maansiirtokoneen rengas. Ko-
kemuksesta voin sanoa, että 150-kiloinen rengas on 
aikamiehelle todella kevyt, ja 300-kiloinenkin rengas 
liikkuu, vaikka vaatiikin jo vähän asennetta ja ripauksen 
voimaa. Jos pyörittelee pihallaan rengasta, ja naapuri 
tulee kyselemään, mihin treeni ottaa, voi vastata sen 
ottavan eniten jalkoihin, selkään ja kyynärvarsiin.

RENKAAN PYoRITYS
..RENKAAN PYoRITYS
..

AUTON TMS. VETO VALJAILLAAUTON TMS. VETO VALJAILLA
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Lastaus tarkoittaa erilaisten esineiden las-
taamista jollekin tasolle. Matka, josta esineet 
napataan kyytiin, voi vaihdella fiiliksen ja käy-
tettävien painojen mukaan. Ei ole kuitenkaan 
tarkoituksenmukaista juosta hernepussi tas-
kussa kylää ympäri. Lastattavat esineet voivat 
olla vaikkapa kiviä, hiekkasäkkejä tai tynnyrei-
tä. Aloittelijalle suosittelen noin 50 kilon aloi-
tuspainoja ja maltillista lastauskorkeutta, mikä 
tarkoittaa vyötärön korkeutta. Jos lastaustasoa 
ei ole, voidaan sellainen kuvitella ja nostaa esi-
ne kuvitellun tason korkeudelle. Lastaus ottaa 
lähestulkoon kaikkiin lihasryhmiin.

Seuraavassa on esitelty neljälle päi-

välle jaoteltu voimamiesharjoitusohjel-

ma, jossa ovat mukana edellä mainitut 

lajit. Mukaan on lisätty tuttuja har-

joitusliikkeitä apuliikkeiksi. 

Maanantai
- Renkaan pyöritys 4 x 75 sek. Tee 

jokaisessa erässä niin monta toistoa 

kuin mahdollista. Erien välissä tauko 

1-3 min.

- Apuliikkeeksi maastavetoa 4 x 4-8 

toistoa. Tauko sarjojen välissä 1-3 

min.

Tiistai
- Tukkipunnerrus 5 x 5 lisäten painoa 

joka sarjaan. Tauko sarjojen välissä 

1-3 min.

- Apuliikkeiksi pystypunnerrusta kah-

vakuulilla 4 x 6-8 toistoa ja etunoja-

punnerrusta 3 x maksimitoistot.

Keskiviikko - Lepo

Torstai
- Lastaus 3 x 5 esinettä vyötärön-rin-

nan korkeudelle lastausmatkan ollessa 

5-20 m. 
- Apuliikkeeksi rinnalle vetoa hiekka-

säkillä 5 x 5. Tauko sarjojen välissä 

1-3 min.

Perjantai
- Farmarikävely 1 x 10 m, 1 x 30 m, 2 

x max. matka. Tauko sarjojen välissä 

1-3 min.
- Auton veto valjailla 3 x max. matka. 

Tauko sarjojen välissä 1-3 min.

- Apuliikkeeksi etukyykkyä hiekkasä-

killä 3 x 8. Tauko sarjojen välissä 

1-3 min.

Lauantai - Lepo

Sunnuntai - Lepo

RENKAAN PYoRITYSRENKAAN PYoRITYS

LASTAUS

VAHVASIKA-TREENIOHJELMA

LASTAUS
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eskikoko näyttää olevan kaikkein suosituin 
kokoluokka varustekasseissa: ne ovat koh-
tuullisen tilavia, joten mukaan saa mahtu-
maan tyydyttävän määrän tavaroita. Kassit 
ovat kooltaan sopivia, eikä raahaaminen käy 
kovin kovasta treenistä. Markkinoilla onkin 

suuri määrä nimenomaan kenttäsikojen tarpeisiin suunniteltuja 
varustekasseja. Ei kuitenkaan kannata sivuuttaa myöskään 
siviilimarkkinoiden tarjontaa, sillä niiltä saattaa löytyä juuri se 
itselle paras tuote. Ja mikä tärkeintä – suurin osa siviilipuolen-
kin kasseista on saatavana taktisen värisenä. 

Kassin keskikokoisuutta ei ole määritelty missään virallisesti, 
joten määrittelin sen pitkän sivun pituudeksi noin 50-60 cm. 
Tässä jutussa esitellyistä kasseista pienin on jo melkein liian 
pieni keskikokoiseksi kassiksi, ja suurin on oikeastaan iso 
kassi. Senttimäärät eivät kuitenkaan ole kovin tärkeintä, vaan 
oleellisempaa on kassin aiottu käyttötarkoitus.

Yleiskatsaus kassitarjontaan
Markkinoilla on valtava määrä erilaisia kokonsa puolesta tähän 
kategoriaan sopivia kasseja. Suurin osa kasseista on kuiten-
kin urheilukasseja ja muita yleiskasseja; tässä artikkelissa on 
tarkoitus keskittyä nimenomaan varustekasseiksi tarkoitettuihin 
tai siihen tehtävään hyvin soveltuviin kasseihin. 

Pyysin useilta maahantuojilta tai tuotteiden edustajilta kasseja 
artikkelia varten. Osa testissä mukana olevista kasseista vali-
koitui mukaan, koska ne edustavat keskikokoisia varustekas-
seja tyypillisimmillään, ja lopuissa oli joitain muita mielenkiin-
toisia seikkoja, joiden takia niiden mukanaolo on perusteltua. 
Osa kasseista oli minulle uusia tuttavuuksia, kun taas osasta 
minulla oli aikaisempaa kokemusta – joistakin useiden vuosien 
ajalta. Yritin kuitenkin välttää käyttämästä aikaisempaa koke-
mustani testiä tehdessäni, pyrkien laittamaan kassit samalle 
viivalle niitä tarkastellessani.

V A R U S V A R A S T O

Kontrolli tutustuu kent-

täsikojen eniten suosimaan 

varustekassikokoluokkaan. 

Tässä artikkelissa luodaan 

katsaus joihinkin yleises-

ti käytettyihin kasseihin 

sekä muutamaan muuten vain 

mielenkiintoiseen keskiko-

koiseen varustekassiin.

K

Keskikokoiset varustekassit

teksti ja kuvat: 
Seppo Vesala
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Varustekassin valinta on luonnollisesti henkilökohtainen 
päätös, joka perustuu – tai sen ainakin tulisi perustua – henki-
lökohtaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin, eikä esimerkiksi siihen, 
että on ostettu ensimmäinen kassi, joka silmiin osui. Koska 
kyseessä on henkilökohtainen valinta, ei ole olemassa vaati-
muksia tai standardeja, jotka kassin tulisi täyttää. Näin ollen 
tässä testissäkään ei ole pyritty laittamaan kasseja parem-
muusjärjestykseen, vaan niistä on vain pyritty tuomaan esille 
seikkoja, jotka saattavat helpottaa lukijaa sopivan varustekas-
sin metsästyksessä.

Kassien testaaminen:
Kasseille ei tehty kestotestejä tai pitkäaikaisia kenttätestejä. 
Sen sijaan kasseille suoritettiin silmämääräinen katselmus, ja 
kassien kokoa haluttiin selvittää havainnollistavasti. 

Vaikka kassien mitat on erikseen mainittu teknisissä tiedoissa, 
haluttiin kassien tilavuutta havainnollistaa paremmin. Tätä var-
ten testattiin, montako 1,5 litran maitopurkkia kassiin mahtuu 
siten, että purkit seisovat pystyasennossa. Sen lisäksi kokeil-
tiin, montako paksua A4-kokoista mappia kassiin mahtuu, min-
kä kokoinen kannettava tietokone mahtuu kassin sivutaskuun – 
oletuksena, että isokin läppäri mahtuu heittämällä kassin isoon 
taskuun. Sovituskappaleina käytettiin 15 ja 12 tuuman läppäriä 
sekä 10 tuuman tablettia; testissä ilmoitetaan suurin mukaan 
mahtuva laite. Lisäksi testattiin vielä, kuinka hyvin sirot maiharit 
kokoa 49 kulkevat kassissa. Maihareiden kohdalla tehtiin sama 
lähtöolettamus kuin läppärin kanssa.  

Näiden numeraalisten seikkojen lisäksi pyrittiin kiinnittämään 
huomiota muun muassa kasseissa oleviin pieniin, käytettä-
vyyttä parantaviin yksityiskohtiin sekä siihen, miten helppoa 
tavarat on organisoida kassin sisälle. On tietenkin makuasia, 
kuinka paljon ja minkälaisia erilaisia pikkutaskuja kassiinsa 
haluaa. Lähtökohtaisesti varusteiden löytäminen on kuitenkin 
helpompaa sellaisesta kassista, jossa jokaiselle tavaralle on 
oma paikkansa. 

Kassin ison päätaskun sivulla sisäpuolella on vielä yksi pieni ja 
litteä tasku. Kassin päätaskuun voi laittaa pitkittäisen tilanja-
kajan, joka kiinnittyy tarranauhalla kassin sisäpuolelle siten, 
että tilanjakajan paikkaa voi säätää portaattomasti. Ison taskun 
pohjalla on vielä irtonainen pohjalevy.   

Kassissa on kiinteät kantokahvat ja jämäköillä pikaklipseillä 
kiinnittyvä, säädettävä olkahihna, jossa on irrallinen pehmus-
te, joka vähentää painavan kassin hartioihin kohdistamaa 
painetta. Kassin ulkoseinissä on jäykisteet, jotka pitävät kassin 
ryhdissään myös tyhjänä, mutta eivät kuitenkaan toimi peh-
musteena suojaamassa arkoja esineitä. 

Tilavuustestit
- maitopurkit: riippuu tilanjakajan paikasta; 
maksimissaan 10 kpl 
- mapit: riippuu tilanjakajan paikasta, maksimissaan 3 kpl
- tietokone: 15 tuuman kannettava mahtuu reilusti
- maiharit: mahtuvat hyvin, mutta niiden lisäksi ei paljoa jää 
tilaa (riippuen tilanjakajan paikasta)

Kokonaisvaikutelma
Kokonaisuutena kassi on kestävän ja toimivan tuntuinen. 
Materiaali on kestävää, vetoketjut ja olkahihnan kiinnityssol-
jet järeitä. Pieni puute on se, että ainoastaan kassin kansi 
on pehmustettu, mutta seinät ja pohja ovat ohuita; niissä on 
pelkän cordura-kankaan lisäksi ainoastaan ohuet muoviset 
kovikkeet. Jos kassissa kannetaan herkästi särkyviä laitteita 
(esimerkiksi kannettavaa tietokonetta) olisi eduksi, jos seinät 
ja erityisesti pohja olisi hieman pehmustettu. Juomapullotasku 
on kuin mitoitettu 0,5 litran kierrekorkilliselle pullolle, mutta 
siihen ei mahdu esimerkiksi polkupyörän vesipullo, mikä olisi 
kierrekorkillista pulloa helppokäyttöisempi ja parempi käyttää 
yhdellä kädellä.  

Kassin kansi aukeaa kokonaisuudessaan ja taittuu 270 astetta 
auki, mikä helpottaa tavaroiden kaivamista päätaskusta. 
Kannessa olevat taskut taas on tarkoitettu käytettäväksi siten, 
että kansi avataan 90 astetta, eli se jää pystyyn seisomaan. 
Kannessa ei kuitenkaan ole kiinnityshihnaa tai vastaavaa, jolla 
kannen saisi jäämään tähän asentoon, joten kansi on laitettava 
esimerkiksi seinän viereen, jolloin kannen voi nostaa seinää 
vasten pystyyn. Kannen vetoketjussa on tuplavetimet, jotka 
voi halutessaan lukita toisiinsa pientä riippulukkoa käyttämällä, 
joten kassin päätaskun saa tarpeen mukaan lukkoon. 

Kassin pohjassa ei ole erillistä kosteussuojaa tai sateen 
sattuessa kassin päälle vedettävää sadesuojahuppua. Kassin 
materiaali tosin vaikuttaa niin vedenpitävältä, että varsinkaan 
sadehupulle ei kenties olisi edes suurta tarvetta. Kosteussuoja 
lisäisi luottamusta siihen, että märkään maahan tai lumihan-
keen laskettaessa pohjasaumat eivät päästä kosteutta kassiin 
sisälle.
 

Tekniset tiedot 
mitat: 
- ulkomitat: noin 54 x 24 x 30
- sisämitat: noin 46 x 20 x 29 cm (pituus x leveys x korkeus)

- materiaalit: 840 denierin nylon, jossa on PVC-tausta

Hatchin kassi edustaa perinteistä, jopa klassista varustekassi-
tyyppiä. Tällaiselle kassille tyypillistä on kuutiomainen muoto 
ja kolmelta sivulta vetoketjulla avautuva kansi, jonka päällä on 
kiinnityslenkit kiinteälle patukalle tai isolle Maglite-tyyppiselle 
valaisimelle. Muita klassisia piirteitä ovat kassin ulkopinnassa 
olevat lukuisat taskut, joista osa on selvästi tarkoitettu jollekin 
tietylle varusteelle, kuten 0,5 litran juomapullolle. Kassin pit-
källä sivulla juomapullotaskun kanssa on kaksi kapeaa taskua, 
jotka on selvästi myös tarkoitettu jollekin tietylle varusteelle, 
mutta en ole keksinyt, mitä niihin on tarkoitus laittaa; OC-
sumuttimelle ne ovat liian kapeat ja syvät ja TKP:lle liian väljät. 
Sitä paitsi voimankäyttövälineiden paikka on varustevyöllä 
eikä kassissa. Näiden taskujen välissä on ylhäältä avoin tasku, 
johon voi laittaa esimerkiksi pienen kierrekansion tai kahtia 
taitettuja A4-koon papereita. Tämän taskun pinnassa on nimi-
lapulle tarkoitettu ikkunatasku. Kassin päissä on reilun kokoiset 
vetoketjulla suljettavat taskut, joista toisen pinnassa on vielä 
pieni tarranauhalla suljettava tasku.

Kannen alla on kaksi pienehköä vetoketjulla suljettavaa taskua 
sekä paikka muutamalle kynälle ja joillekin pikkutavaroille. 

Hatch D1
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Hatch D1

sisäkansi
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5.11 Tactical Patrol Ready on ulkoisesti samantapainen kassi 
kuin Hatch D1. Se edustaa samanlaista suunnittelua, ja vaikka 
kassit eivät olekaan täysin saman näköiset, erityisesti ulkoi-
sesti yhdennäköisyys on huomattava. Kassin päällä on lenkit 
kiinteän patukan tai ison valaisimen kantamista varten, toisella 
pitkällä sivulla on kaksi 0,5 litran limupullolle tai 0,7 litran polku-
pyörän vesipullolle sopivaa pullotaskua, ja niiden välissä läpäl-
linen tasku esimerkiksi lehtiöiden tai taitettujen A4-papereiden 
kuljettamista varten. Pullotaskut eivät ole yhtä jämptejä kuin 
Hatchin vastaavat, vaan niiden suussa on kuminauhakiristys, 
joten eri kokoiset pullot pysyvät taskussa jämäkästi paikoillaan. 
Molemmissa päädyissä on vetoketjulla suljettavat taskut seka-
laisille tavaroille. Toinen pitkä sivu on paljas, lukuun ottamatta 
nimilapulle tarkoitettua ikkunataskua. Kassin kannessa on 
reilun kokoinen alue tarranauhan pehmeää pintaa, johon voi 
kiinnittää paitsi nimilapun, myös erilaisia tarranauhakiinnitteisiä 
taskuja, joita on esimerkiksi kassin valmistajan Back up Belt 
System -järjestelmästä.

Kassin kannen sisäpuoli on samantapainen kuin Hatchin kas-
sissa: siinä on kaksi isoa vetoketjulla suljettavaa taskua, joiden 
välissä on pienempi läpällä suljettava tasku sekä paikat muuta-
malle kynälle. Kassin isoon taskuun voi kiinnittää tarranauha-
kiinnitteisen pitkittäisen tilanjakajan ja siihen vielä poikittaisen 
tilanjakajan. Näiden paikkoja ei kuitenkaan voi säätää, vaan 
tilanjakaja joko on paikallaan tai ei ole. Poikittaisen tilanjakajan 
käyttäminen vaatii lisäksi, että pitkittäinen jakaja on käytössä, 
muuten sitä ei saa kiinnitettyä. Kassin pohjalla on vielä puoli-
jäykkä pohjalevy tuomassa kassiin jämäkkyyttä.

Kassissa on kiinteät kantokahvat ja tukevilla muovisoljilla 
kiinnittyvä säädettävä olkahihna, jossa on irrallinen pehmuste. 
Kassin ulkoseinissä on pehmusteet, jotka pitävät kassia ryhdis-
sään tyhjänäkin, minkä lisäksi ne suojaavat kassissa kuljetetta-
via esineitä kolhuilta. 

Tilavuustestit
- maitopurkit: 6 kpl; ilman tilanjakajaa 12 kpl
- mapit: 3 kpl siten, että yksi mapeista on isommassa tilanja-
kajataskussa
- tietokone: 15 tuuman kannettava mahtuu isompaan tilan-
jakajataskuun nippa nappa; jos poikittainen tilanjakaja on 
käytössä, se pitää tietokoneen paikallaan niin jämäkästi, että 
läppäri ei pääse juurikaan heilumaan
- maiharit: mahtuvat isompaan tilanjakajataskuun kuin naku-
tettu

Kokonaisvaikutelma
Kokonaisuutena kassi on kestävän ja toimivan tuntuinen. 
Materiaali on kestävää, vetoketjut ja olkahihnan kiinnityssoljet 
järeitä. On iso plussa, että kassin seinämät on pehmustettu, 
mutta pienenä puutteena pehmustus ei ulotu kassin pohjaan 
saakka. Pehmustettu pohja auttaisi suojaamaan kassissa 
kannettavia herkkiä laitteita, jos kassi lasketaan maahan liian 
kovakouraisesti. 

5.11 Tactical Patrol Ready

Hatch D1, sisäkuva
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Kassin kansi aukeaa täsmälleen samalla tavalla kuin Hatchin 
kassi eli kokonaisuudessaan, ja se taittuu 270 astetta auki, 
mutta kannessa ei ole hihnaa, joka auttaisi pitämään kassin 
kannen pystyssä, mikä helpottaisi kannen pikkutaskujen käyt-
tämistä. Kannen vetoketjussa on tuplavetimet, joissa on lenkit 
pienelle riippulukolle, joten kassin ison taskun saa halutessaan 
lukkoon. 

Kassissa ei ole erillistä kosteussuojaa pohjassa tai kassin 
päälle vedettävää sadesuojahuppua. Kassin materiaali tosin 
vaikuttaa varsin vedenpitävältä, joten varsinkaan sadesuojahu-
pun puuttuminen ei ole iso miinus. Selkeä kosteussuoja poh-
jassa lisäisi luottamusta siihen, että tavarat kassissa pysyisivät 
kuivana, vaikka kassi laskettaisiin märkään maahan. 
 

Tekniset tiedot 
mitat: 
- ulkomitat ovat noin 54 x 28 x 30,5 cm 
(pituus x leveys x korkeus)
- iso tasku: noin 50 x 24 x 26 cm

- materiaalit: 600 denierin polyester 

5.11 patrol ready sisäkuva
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5.11 patrol ready sisäkansi

5.11 patrol ready sisäkuva
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5.11 Tactical Side Trip on hieman salkkumainen, pienehkö 
varustekassi, joka soveltuu hyvin toimistotarvikkeiden kuten 
papereiden ja kannettavan tietokoneen kuljettamiseen. Sen toi-
sella pitkällä sivulla on pehmustettu, kannettavalle tietokoneelle 
tarkoitettu tasku. Toisella pitkällä sivulla on kaksi reilun kokoista 
taskua, joiden sisällä on pikkutaskuja ja tilanjakajia; nämä tas-
kut soveltuvat hyvin esimerkiksi kirjoitusvälineiden ja lehtiöiden 
kuljettamiseen. Näiden taskujen ja kassin ison taskun välissä 
on tarranauhalla suljettava litteä piilotasku, joka on ilmeisesti 
tarkoitettu esimerkiksi voimankäyttövälineiden kuljettamiseen 
(esimerkiksi jos käyttäjä on siviilivaatteissa ja haluaa, että 
varusteet pysyvät katseilta piilossa). Piilotaskun sisäpinnat ovat 
nukkapintaista materiaalia, johon voi kiinnittää esimerkiksi 5.11 
Back up Belt System -järjestelmän koteloita. Kassin molemmis-
sa päädyissä on laajenevat pullotaskut, joihin mahtuu 0,5 litran 
kierrekorkilliset pullot. Jos taskujen sivuissa olevat vetoketjut 
avaa, taskut laajenevat siten, että niihin mahtuu esimerkiksi 
0,7 litran polkupyörän vesipullo tai pienikokoinen termospullo. 
Pullotaskujen sisäpuolella on vielä litteät pikkutaskut. 

Kassin päätasku avautuu ylhäältä koko leveydeltään kah-
den samansuuntaisen vetoketjun avulla. Piilotaskua lukuun 
ottamatta kaikkien taskujen sisäpinta on väriltään vaalean 
harmaa, mikä tekee kassista valoisamman ja helpottaa tava-
roiden etsimistä kassin sisältä verrattuna siihen, että kassi olisi 
sisältäkin musta. Päätaskun sisällä on kolme riviä MOLLE/
PALS-järjestelmän kiinnityskujia, joissa on kymmenen saraket-
ta varustetaskujen kiinnittämistä varten. Myös toisen pitkällä 
sivulla olevan taskun ulkopinnassa on lyhyt pätkä nukkapintais-
ta MOLLE-kujaa, johon voi kiinnittää tarranauhalla esimerkiksi 
nimilapun, ja MOLLE-kiinnityksellä jonkin matalan varusteko-
telon.  

Kassissa on kiinteät kantokahvat, joissa on erinomaiset yhteen 
liittyvät kahvat, jotka tekevät kassin kantamisesta mukavam-
paa, sekä tukevilla muovihakasilla kiinnittyvä olkahihna, jossa 
on erillinen pehmustus. Kassin ulkosivut on pehmustettu, ja 
kassissa on erillinen sadesuoja, jonka voi vetää suojaamaan 

kassia sateelta. Normaalisti tämä sadesuoja varastoituu kassin 
pohjassa olevaan taskuun ja toimii samalla pehmusteena 
suojaten kassissa kannettavia tavaroita tärähdyksiltä. Kassin 
toisella pitkällä sivulla on lisäksi kiinteä lenkki, jonka avulla kas-
sin saa kiinnitettyä esimerkiksi trolley-kassin vetoaisaan siten, 
että kassi ei pääse putoamaan matkalaukun päältä.

Tilavuustestit
- maitopurkit: isoon taskuun mahtuu 5 maitopurkkia
- mapit: isoon taskuun mahtuu nippa nappa kaksi paksua 
mappia
- tietokone: Tietokonetaskuun mahtuu 15 tuuman kannet-
tava, ja samalla sivulla olevaan piilotaskuun mahtuu 12 
tuuman läppäri (tosin molemmat eivät mahdu kovin hyvin 
yhtä aikaa)
- maiharit: mahtuvat juuri ja juuri isoon taskuun, mutta eivät 
muihin taskuihin

Kokonaisvaikutelma
Tämäkin kassi on laadukkaan tuntuinen, mutta se ei anna 
samanlaista lujatekoisuuden ja lähes ydinsodan kestävyyden 
vaikutelmaa kuin kaksi edellistä kassia. Side Tripin suurimpa-
na vahvuutena on se, että se ei näytä varustekassilta, vaan 
tavalliselta isolta olkalaukulta. Toinen kassin vahvuus on sen 
sisältämät runsaat yksityiskohdat kuten pehmusteena toimiva 
sadesuoja tai kassin vaalea sisusta. Kassi on kuitenkin melko 
pieni, joten ainakaan paljon varusteita mukanaan kuljettaval-
le tämä kassi ei ole hyvä valinta. Sitä ei myöskään ole kovin 
mukavaa kantaa täyteen lastattuna.

Tekniset tiedot
mitat: 
- ulkomitat: noin 42 cm x 24 cm x 29 cm 
(pituus x leveys x korkeus)
- iso tasku: noin 40 x 12 x 26 cm

- materiaalit: 1050 denierin karkea nailon

5.11 Tactical Side Trip

5.11 Tactical side trip
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5.11 Tactical side trip piilotasku

sisäkuva
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Pro Tec -kassi on melko simppeli ja putkikassimainen, ja siinä 
on yksi mielenkiintoinen erikoisuus: sen molemmissa päissä 
on isot, pehmustetut taskut. Taskut avautuvat sivulle kokonaan 
kolmelta sivulta niin, että taskun läppä aukeaa 90 astetta. Pää-
tytaskut on pehmustettu kevyesti, joten niissä voi kuljettaa joi-
tain hieman arkoja tavaroita. Päätytaskut ovat sisältä harmaat, 
mikä helpottaa taskun sisällön hahmottamista. Värivalinta olisi 
toki voinut olla vieläkin vaaleampi. Kassin toisella pitkällä sivul-
la on lisäksi litteä pikkutasku, johon mahtuu jotain pientä kuten 
lompakko tai pieni lehtiö. 

Kassin päätasku avautuu ylhäältä U:n muotoisella vetoket-
julla, jossa on tuplavetimet. Päätaskun kansi avautuu koko 
taskun mitalta, mikä helpottaa kassin käyttämistä. Kansiläpän 
alapinnassa on vetoketjulla suljettava verkkotasku, johon voi 
varastoida pienehköjä esineitä. 

Kassissa on kiinteät kantokahvat sekä muovisoljilla kiinnitet-
tävä olkahihna. Olkahihnan kiinnityspisteet eivät ole totuttuun 
tapaan kassin päissä, vaan ison taskun ja päätytaskujen 
rajalla. Tämä ratkaisu mahdollistaa sen, että päätytaskut avau-
tuvat kunnolla. Kassissa ei ole erillistä sadesuojaa, tosin kassi 
kestänee vettä melko hyvin. Pohjassa on kosteussuoja, joka 
estää kosteuden pääsemisen sisälle kassiin, jos se lasketaan 
esimerkiksi märälle ruohikolle.   

Tilavuustestit
- maitopurkit: isoon taskuun mahtuu 14 maitopurkkia
- mapit: isoon taskuun mahtuu neljä paksua mappia
- tietokone: isoon taskuun mahtuu 15 tuuman kannettava, 
molempiin päätytaskuihin 12 tuuman läppärit
- maiharit: kenkäpari mahtuu reilusti isoon taskuun, päätytas-
kuihin yksi varsikenkä kumpaankin

Kokonaisvaikutelma
Kassista saa hyvän vaikutelman, mutta se ei anna ainakaan 
heti ensivaikutelmana kuvaa poikkeuksellisen laadukkaasta 
tuotteesta. Kassin materiaali on vahvan tuntuista kangasta, 
mutta koska se on melko ohutta eikä kassin seiniä ole pää-
tytaskuja lukuun ottamatta topattu, jokin kova esine saattaa 
syödä reiän kassiin. Vetoketjut ovat tukevan tuntuiset ja vaikut-
tavat kestäviltä. 

Isot, pehmustetut päätytaskut ovat mielenkiintoinen idea: Pää-
tytaskut ovat juuri sopivan kokoisia, että pitkällä luotisuojavisii-
rillä varustettu ballistinen kypärä mahtuu taskuun, jolloin taskun 
pehmustus suojaa visiiriä naarmuuntumiselta ja päätytaskun 
avautuminen reilusti auki helpottaa kypärän pois ottamista 
kassista. Kassi voisikin soveltua esimerkiksi VATI-ryhmän jäse-
nelle, jolla on henkilökohtaiset taktiset suojavarusteet. Kassin 
muihin taskuihin voisi varastoida kovemmilla keikoilla tarvittavia 
muita varusteita, jolloin kaikki VATI-keikkojen erikoisvarusteet 
– taktista suojaliiviä ja aseistusta lukuun ottamatta – olisivat 
yhdessä kassissa. Tämä luonnollisesti helpottaisi kaiken 
tarpeellisen varustuksen mukaan ottamista nopeissa lähdöissä. 
Pro Tec on testatuista kasseista ainoa, jossa oli kunnollinen 
kosteussuoja pohjassa, mikä voi olla ratkaisevan tärkeää jois-
sakin olosuhteissa. 

Tekniset tiedot
mitat: 
- ulkomitat: noin 70 x 34 x 29 cm 
(pituus x leveys x korkeus)
- iso tasku: noin 43 x 30 x 28 cm

materiaalit: 1200 D polyester

hinta: 80 euroa 
kassin testiin luovutti: Total Shop (www.totalshop.fi)

Pro Tec
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Pro tec päätytasku

päätytasku ja kypärä

sisäkansi
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Baron muistuttaa tämän testin kasseista eniten perinteistä 
urheilukassia. Baron on load-out duffel -sarjan pienin kassi; 
sarjan keskikokoinen on nimeltään Imperial ja suurin Sove-
reign. Tämä hieman erikoinen nimeämiskäytäntö, jossa saman 
sarjan kassit on nimetty omiksi malleikseen, on jossain määrin 
hämäävä, mutta ei tietenkään vaikuta yksittäisen kassin 
arviointiin. Kassissa on yksi iso tasku ja pitkällä sivulla yksi 
litteä tasku, johon voi laittaa esimerkiksi lehtiön tai avainnipun; 
taskun pohjalla on avainlenkki, johon voi halutessaan kiinnit-
tää avainketjun tai ”avainjojon”, jolloin avaimet saa käyttöön 
irrottamatta niitä lenkistä, ja jojo vetää avaimet automaattisesti 
taskun sisälle käytön jälkeen. Litteän taskun pinnassa on 
tarranauhan pehmeää puolta, johon voi kiinnittää esimerkiksi 
nimilapun. Vastakkaisella sivulla on kolme riviä ja kuusi sara-
ketta MOLLE/PALS-kiinnityskujia, joihin voi kiinnittää erilaisia 
varustetaskuja. 

Kassin päätasku avautuu perinteiseen tapaan kassin päältä 
ja siinä on vain yksi vetoketju. Baronin suu ei siis avaudu 
kokonaan, kuten muissa tämän testin kasseissa. Kassin sisällä 
ei ole lisätaskuja tai muita yksityiskohtia. Pohjalla ei ole mitään 
koviketta tai pohjalevyä, eikä sellaista tullut myöskään kassin 
mukana irrallisena.

Kassissa on kiinteät kantokahvat sekä kiinteä, pehmustettu 
olkahihna. Molemmissa päissä on vielä tartuntalenkit, joiden 
avulla kassia voi esimerkiksi raahata maata pitkin, jos se on 
liian painava kannettavaksi. Kassin päällä on kaksi säädettä-
vää ja muovisilla pikasoljilla kiinnittyvää kiristyshihnaa, joiden 
avulla helpotetaan vetoketjuun kohdistuvaa painetta, ja samalla 
voidaan varmistaa, että täyteen pakattu kassi ei pääse aukea-
maan kuljetuksen aikana. Kassin seinämät ovat pehmustamat-
tomat, eikä niissä ole mitään jäykistettä. Kassissa ei ole erillistä 
sadesuojaa, eikä sen pohjassa ole kosteussuojaa. Materiaali 
tosin vaikuttaa siltä, että ainakaan pieni sade ei pääse kassista 
läpi.

Tilavuustestit
- maitopurkit: kassin isoon taskuun mahtuu 12 maitotölkkiä
- mapit: isoon taskuun mahtuu neljä paksua mappia
- tietokone: isoon taskuun mahtuu helposti 15 tuuman kan-
nettava tietokone
- maiharit: mahtuvat heittämällä

Kokonaisvaikutelma
Maxpeditionin kasseilla on kova maine, ja Baron varmasti 
onkin hyvin kestävä. Se ei kuitenkaan vakuuta samalla tavalla 
kuin ne kassit, joiden kyljet on jäykistetty, saati pehmustettu. 
Vaikka kassin materiaali varmasti on kestävää, tällaisesta 
suhteellisen ohuesta materiaalista saa vaikutelman, että jos 
kassissa kantaa kovia, kulmikkaita esineitä, ne kuluttavat reiän 
kassiin. Valitettavasti tämän testin puitteissa kasseille ei voitu 
tehdä kestotestejä asian testaamiseksi. Ohuen materiaalin etu-
na on, että kassi menee tyhjänä pieneen tilaan. Tämä on tosin 
etu lähinnä siviilielämän käytössä, sillä varustekasseja säilyte-
tään tyypillisesti valmiiksi pakattuina, jolloin kaikki työtehtävissä 
tarvittavat varusteet on nopea ottaa mukaan nappaamalla val-
miiksi pakattu kassi mukaan. Kassin vahvistetut YKK-vetoketjut 
ovat kestävän tuntuiset. 

Kassi on tilavampi kuin ulkoapäin näyttää, ja vaikka pääosion 
taskussa onkin vain yksinkertainen suora vetoketju, tavaroiden 
lastaaminen ja purkaminen käy yllättävän helposti. Kassin 
päädyissä olevat kantokahvat ja päällä olevat lisäkiristyshihnat 
antavat kuvan isommasta kassista kuin Baron onkaan. Varsin-
kin sarjan isommissa kasseissa nämä yksityiskohdat pääsevät 
oikeuksiinsa, kun kasseihin tungetaan enemmän tavaraa. 
Baron on kuitenkin mitoitettu FAA-standardin mukaisesti siten, 
että sen voi ottaa lentokoneen matkustamoon käsimatkatava-
rana. 

Maxpedition Baron load-out duffel
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Oli hieman pettymys, kuinka vähän muunneltavuutta tai tava-
roiden järjestelymahdollisuuksia Baron tarjosi: koko kassissa 
on vain yksi pieni tasku päätaskun lisäksi. Toki toisella sivulla 
olevat MOLLE-kiinnitykset lisäävät kassin muunneltavuutta. 
Olisin kuitenkin kaivannut kiinnityspaikkoja hieman laajemmalle 
alueelle, mahdollisesti molempiin kylkiin. 

Tekniset tiedot
mitat: 
- ulkomitat noin 56 x 26 x 23 cm 
(pituus x leveys x korkeus)
- iso tasku: noin 56 x 26 x 23

materiaalit: 1000 delierin ballistinen nailon, 
joka on teflon-käsitelty vettä hylkiväksi 

hinta: 75 euroa
kassin testiin luovutti: Lamnia.fi (www.lamnia.fi) 

kiristyshihna

Maxpedition Baron MOLLE-kujat
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Maxpedition 3-in-1 load-out duffel on testin kiinnostavin kassi. 
Se on niin iso, ettei välttämättä edes kuuluisi tähän keskiko-
koisten kassien testiin, mutta kassin kokoa voi muuttaa, ja 
hieman pienennettynä se istuu kuin valettu keskikokoisten 
kassien kategoriaan. 3-in-1 on urheilukassimainen, ja sen toi-
sella pitkällä sivulla on litteä vetoketjutasku, jonka päällä on tar-
ranauhan pehmeää puolta esimerkiksi nimilapun kiinnittämistä 
varten. Toisella pitkällä sivulla on kolme riviä ja kuusi saraketta 
MOLLE-kiinnityksiä erilaisten taskujen kiinnittämistä varten. 
Kassin päissä on reilun kokoiset päätytaskut, jotka ovat tämän 
kassin erikoisuus, sillä ne voi irrottaa erillisiksi pikkukasseiksi. 
Molemmissa päätytaskuissa on tarranauhan pehmeää puolta 
esimerkiksi nimilappua varten.

Kassin päätasku avautuu U-vetoketjulla, jossa on tuplavetimet. 
Vetimissä on lenkit pientä riippulukkoa varten, joten kassin tas-
kun saa halutessaan lukittua. Kassin päätaskun sisäpuolella ei 
ole tilanjakajia tai pikkutaskuja, vaikka kassin koon huomioon 
ottaen se voisi olla odotettavissa. Kassissa ei ole pohjakoviket-
ta, kuten ei Baronissakaan. 

Kassin päätytaskut eli pikkulaukut on kiinnitetty kassiin veto-
ketjulla, ja kun pikkulaukut irrottaa isosta kassista, vetoketjut 
jäävät piiloon suojaliepeiden taakse. Toinen pikkukasseista on 
malliltaan selkäreppu ja toinen olkalaukku. Pikkukassit saa vie-
lä kiinnitettyä toisiinsa kiinni, jolloin saadaan isompi olkalaukku. 
Molempien pikkukassien kummallakin sivulla on kolme riviä ja 
kaksi saraketta MOLLE-kiinnityspaikkoja. Molemmissa pikku-
kasseissa on vielä erillinen tasku kassin etukyljessä. 

Isossa kassissa on kiinteät kantokahvat ja kiinteä, pehmus-
tettu olkahihna. Kassin päällä on samanlaiset kiristyshihnat 
kuin Baronissa. Molemmissa pikkukasseissa on päällä vielä 
kantolenkki kassin päällä, ja olalla kulkevassa pikkukassissa 
on irrotettava, pehmustettu olkahihna. 

Tilavuustestit
- maitopurkit: isoon taskuun mahtuu hulppeat 24 maitopurk-
kia, ja päätytaskuihin vielä neljä kumpaankin 
- mapit: Isoon taskuun mahtuu kahdeksan paksua mappia, ja 
päätytaskuihin kaksi mappia kumpaankin. Muista kasseista 
poiketen, 3-in-1 on niin korkea, että mapit mahtuvat kassiin 
pystyyn
- tietokone: kumpaankin päätytaskuun mahtuu 15 tuuman 
kannettava, ja vielä näiden taskujen pikkutaskuihin mahtuu 
12 tuuman pikkukannettava
- maiharit: kumpaankin päätytaskuun mahtuu maiharipari

Kokonaisvaikutelma
Maxpeditionin maineen tuntien odotin jotenkin jämäkämmän 
tuntuista kassia; ennakko-odotukset olivat samanlaiset kuin 
Baronin suhteen. Epäilemättä kassi on kestävä, mutta kun kas-
sin materiaali on suhteellisen ohutta kangasta – joskin hieman 
paksumpaa kuin Baronissa – se ei luo ensivaikutelmaa, jonka 
mukaan kassi kestäisi kaiken mitä sille tarjoaa. Vahvistetut 
YKK-vetoketjut ovat lujan tuntuiset, mutta en löytänyt pienel-
lä etsimisellä tietoa siitä, kuinka paljon painoa ne vetoketjut 
kestävät, joilla pikkukassit kiinnittyvät isoon kassiin – paljonko 
päätytaskuihin voi laittaa painoa? Myöskään maahantuojalla ei 
ollut tietoa asiasta.

Kassin päätasku on reilun kokoinen, ja olisinkin mielelläni 
nähnyt, että siihen olisi mahdollista kiinnittää tilanjakajia, joiden 
paikkaa voisi vielä mahdollisesti säätää käyttäjän tarpeiden 
mukaan. Samoin MOLLE-kujia on kassin kokoon nähden mel-
ko niukasti; vain saman verran kuin monta kokoluokkaa pie-
nemmässä Baronissa. On kyllä totta, että MOLLE-kiinnitysten 
lisääminen saattaisi tehdä kassista sotilaallisemman näköisen, 
mikä ei välttämättä olisi kaikkien käyttäjien mieleen. 

Maxpedition 3-in-1 load-out duffel
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Irrotettavat ja toisiinsa kiinnitettävät pikkukassit ovat erinomai-
nen idea. Ne toimivat hyvin esimerkiksi lomamatkalla, jolloin 
koko kassia voi käyttää matkatavaroiden kuljettamiseen, ja 
pikkukasseista saa lomakohteessa sopivat päiväreput, joihin 
saa pienen määrän tavaraa. Kenttäsika voi hyödyntää tätä 
ominaisuutta esimerkiksi siten, että pikkurepuissa säilytetään 
etukäteen mietittyjä, tehtäväkohtaisia varusteita. Tällöin tietyn 
tyyppiselle tehtävälle mennessään käyttäjä voi jättää ison kas-
sin esimerkiksi autoon ja ottaa mukaansa vain tällä tehtävällä 
tarpeelliset varusteet sisältävän pikkurepun. On tosin huomat-
tava, että päätytaskut eivät ole kiinni pikalukituksilla, vaikka 
vetoketjun avaaminen ei välttämättä kauaa kestäkään.

Tekniset tiedot
mitat:
- koko kassi: noin 79 x 33 x 38 cm 
(pituus x leveys x korkeus)
- iso kassi: noin 53 x 33 x 38 cm 
(pituus x leveys x korkeus)
- pikkukassit: noin 30 x 38 x 8 cm 
(pituus x korkeus x paksuus)

materiaalit: ulkokangas 1000 denierin, 
sisäverhoilu 420 denierin nylonia 

hinta: 178 euroa
kassin testiin luovutti: Lamnia.fi (www.lamnia.fi) 

Maxpedition 3-in-1

pikkureppu

pikkulaukku
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ontrolli luo pikaisen silmäyksen turvallisuus-
alan kenttäkäyttöön soveltuviin THR880-
sarjan puhelimiin sopiviin headset-laitteisiin. 
Varsinaista vertailua ei tehty, eikä vertailu vält-
tämättä edes olisi järkevää, koska tuotteiden 
sopivuus ja istuvuus ovat pitkälti makuasioita. 

Kenttätestissä havaittiin esiteltyjen tuotteiden olevan toiminta-
varmoja ja tuottavan sekä lähettävän sellaista ääntä kuin niiltä 
voi odottaakin.

Esittelystä
Esittelyssä käydään läpi pääpiirteet tuotteiden istuvuuteen ja 
käyttöön liittyvistä seikoista. Istuvuus riippuu paljon kunkin val-
mistajan spekseistä sekä käyttäjän omista tottumuksista ja tun-
temuksista. Osa käyttäjistä vannoo tietyn tuotteen nimeen, kun 
taas osa käyttäjistä lähes vihaa samaista tuotetta. Laadukkaan 
tuotesarjan löydettyään turvallisuusalan ihmiselle lienee tärkein-
tä, että löytää itselleen sellaisen headsetin, että sitä voi käyttää 
tuntikausia ja että sen ulkonäkö sopii omaan työnkuvaan. To-
dennäköisesti toimivin ratkaisu on hankkia itselleen muutama 
erilainen headset ja valita ominaisuuksiensa puolesta paras ti-
lanteen mukaan.

Kevyt Headset 
WGEB-121
Kyseinen headset on malliltaan lähes klassikko, joskin tässä 
Suomen Pelastuskeskuksen markkinoimassa mallissa tangentti 
on sijoitettu monesta mallista poiketen mikrofonipalikan etupuo-
lelle. Tangenttinapin sijainti lienee pitkälti makuasia ja käyttö tot-
tumiskysymys, mutta testiryhmämme havaitsi, että varsin pieni-
kokoisen tangentin käyttö pienessä mikrofoniosassa on hieman 
hankalaa, koska koko mikrofoniosa muljahtelee sivuille, jos 
tangenttia käyttää vain yhdellä sormella. (Samaa ongelmaa ei 
ole sivulle sijoitetun tangenttinapin kanssa, koska ote tangent-
tirasiasta on erilainen.) Nappia painettaessa tangentista lähtee 
yllättävän kova muovinen naksahdusääni.

Kontrollin toimitus teki lyhyen katsauksen 

työasun kanssa käytettäviin THR880-sarjan Vir-

ve-puhelimien korvanappeihin.

K

teksti: Kontrollin toimitus
kuvat: Timi Tikkanen

THR880- ja THR880i-headsetit
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Tämän headsetin korvakappale on perinteinen korvalehden 
päälle asetettava suljettu simpukka. Korvan taakse menevä osa 
joustaa jonkin verran, mutta siinä ei ole säätömahdollisuutta 
erikokoisille korville. Osa testiryhmästämme moitti kuulokkeen 
istuvuutta ja oli sitä mieltä, että ensi alkuun korvakappale painoi 
epämiellyttävästi. Kuulokkeen johdon kulmaa ei pysty säätä-
mään, vaan se lähtee aina suoraan taakse. Kuuloke soveltuu 
käytettäväksi kummassa korvassa tahansa.

Radioliitin on perusmallinen, joskin aiempien vuosien perusmal-
leista poiketen johdon päätyä on vahvistettu ja tangenttirasiaan 
menevä johto lähtee nyt 90 asteen kulmassa. Käsiradiota ei ole 
mahdollisuus ladata tätä liitinosaa käytettäessä.

Headset on ulkonäöltään sellainen, että se soveltuu vain teh-
täviin, joissa radion kuulokkeita tai muita varusteita ei tarvitse 
peitellä. Vähänkään harjaantuneemmalla silmällä ei ole vaikea 
havaita, että kuulokeosa on jokin muu kuin kännykän tai MP3-
soittimen kuuloke.

Markkinoija: Suomen Pelastuskeskus Oy, Tampere, 
www.suomenpelastuskeskus.fi
Hinta: 55e (sis. alv. 24 %)

Kevyt Headset 
WGEB-125
Tätä headset-mallia voisi luonnehtia korvan päälle tulevaksi 
puolikkaaksi simpukaksi. Kuulokkeen pidike on avoin ja kier-
tää korvan takaa. Itse kuuloke laskeutuu korvan takaa kulke-
van pidikkeen päästä lähtevän tangon päähän. Kuulokeosa on 
malliltaan tietyistä GSM-puhelimien kuulokkeista tuttu ja asettuu 
hieman korvan nipukan sisäpuolelle. Testiryhmämme kehui tätä 
mallia huomattavan mukavaksi korvassa, joskin tangon päässä 
oleva kuuloke liikkui jonkin verran ja kääntyi ajoittain huonoon 
asentoon. Tangon korkeutta voidaan säätää ja kuuloketta kään-
tää, joten kuuloke sopii käytettäväksi molemmissa korvissa. 
Kuuloketta suojaa tumma, vaihdettavissa oleva vaahtomuovi.
Headsetin tangentti on tässäkin tapauksessa asetettu mikrofo-
nin kanssa samaan rasiaan, joskin kyseisen osan rakenne on 
hieman perinteisempi. Tangenttipainike on käyttäjästä katsottu-

na osan vasemmalla puolella ja itse rasia on muotoiltu niin, että 
siitä saa oikealla kädellä varsin mainion peukalo-etusormiot-
teen. Myös tämän mallin tangenttipainike pitää yllättävän kovaa 
muovista ääntä.

Headsetin liitinosa vastaa kaikilta ominaisuuksiltaan edellä esi-
teltyä mallia.

Myös tämän headsetin ulkonäkö on sellainen, että se soveltuu 
parhaiten tehtäviin, joissa varusteiden näkyvyys ei haittaa. Kuu-
lokeosa ei ole yhtä näkyvä kuin edellisessä, mutta siitä huoli-
matta osa on helposti havaittavissa ja poikkeaa muotoilultaan 
useimmista kännyköiden handsfree-laitteista.

Markkinoija: Suomen Pelastuskeskus Oy, Tampere, www.
suomenpelastuskeskus.fi
Hinta: 55e (sis. alv. 24 %)
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Stop Noise 
Covert Headset
Tämä malli lienee ulkonäöllisesti esittelyn räyhäkkäin ja poikke-
aa selvästi muista malleista. Mallissa on niskan takaa kiertävä 
panta, joka alkaa kuulokkeesta ja päättyy toisen korvan viereen 
tulevaan kannattimeen. Panta on pituudeltaan säädettävä, jos-
kin lyhyimmilläänkin niin pitkä, että jää varmuudella irti pieni-
päisen ihmisen niskasta. Tätä kuuloketta voidaan käyttää vain 
vasemmassa korvassa, eikä sen suuntaa pysty muuttamaan. 
Kuulokkeesta lähtevän johdon kulmaa ei pysty säätämään. 
Kuulokkeessa on korvaa vasten tuleva pehmuste, joka tekee 
kuulokkeesta mukavamman ja tiiviimmän korvaa vasten.

Laitteessa on niin sanottu puomimikrofoni, ja se on sijoitettu 
kiinteästi kiinni kuulokkeeseen. Mikrofonin puomi on taipuisa, ja 
sen kulmaa voi muuttaa omien mieltymysten mukaan. Tällainen 
mikrofoniratkaisu varmistaa sen, että mikrofoni on jatkuvasti ta-
saisen välimatkan päässä käyttäjän suusta, eli lähetettävän ää-
nen tasalaatuisuuden ei pitäisi häiriintyä ainakaan tästä syystä. 
Mikrofoni on suojattu tummalla ja vaihdettavissa olevalla vaah-
tomuovilla.

Tangenttipainike on sijoitettu aiempiin malleihin nähden samal-
la tavalla rasiaan, joka jää johdoissa kuulokeosan ja liittimen 
väliin. Kyseisen mallin tangenttipainike on huomattavasti suu-
rempi kuin muissa esitellyissä malleissa, ja varsinainen painike 
sijaitsee rasian etupuolella. Rasia on kuitenkin muotoilultaan 
sellainen, että tangenttia voidaan käyttää yhdellä sormella ilman 
että ote katoaisi herkästi. Myös tässä mallissa tangentti pitää 
reippaahkoa muovista ääntä nappia painettaessa.

Radioliitin poikkeaa aiemmin esitellyistä sillä, että johto lähtee 
noin 45 asteen kulmassa sivulle ja hieman taaksepäin. Tähän 
liittimeen on upotettu myös radion liitin puhelimen autolaturille, 
joten puhelinta on mahdollista ladata, vaikka headset on kyt-
kettynä. Laturipistokkeeseen sopivat Nokian ja EADS:n THR-
mallistoon sopivat laturit. 

Tämä puomimikrofoni-headset ei sovellu käytettäväksi tilanteis-
sa, joissa varusteet eivät saa näkyä. Muista malleista poiketen 
setti on niin näkyvä, että testiryhmämme ei ainakaan suoraan 
vakuuttunut siitä, että malli sopisi päivittäiseen käyttöön virka- 
tai toimiasun kanssa. Tämän setin johdotus on muita esiteltyjä 
malleja huomattavasti pidempi, ja ulkonäkönsä sekä johdotuk-
sensa takia malli soveltunee parhaiten esimerkiksi taktista va-
rustusta vaativiin tilanteisiin. Malli on esitellyistä laitteista jämä-
köin ja eniten ”työkalun” tuntuinen.

Markkinoija: Stop Noise Oy
Hinta: ei tiedossa

BRUTE FORCE
BR-2 RUCK
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Kontrolli luo katsauksen 

kenttäsian selkäreppuun, 

joka toimii paitsi laaduk-

kaana työ- tai siviilirep-

puna, myös treenivälineenä.

iekkasäkkejä ja mui-
ta kuntoiluvälineitä 
valmistava Brute Force 
Training tarjosi Kontrollin 
testiin yhtiön uusimman 
tuotteen, BR-2 Ruck -selkä-
repun (Brute Forcen säkkitesti 
julkaistiin Kontrollin numerossa 
2/2011). BR-2 on tarkoitettu käytettäväksi pääsääntöisesti 
selkäreppuna taktisissa hommissa. Repun toinen käyttötar-
koitus on toimia lisäpainona kuntoharjoittelussa. Testasin 
reppua muun muassa keikkakassina, lasten kanssa metsä-
retkellä, treenikassina ja kauppakassina. Kaikkiin edellä mai-
nittuihin tarkoituksiin reppu soveltui hyvin ja kaikki tarvittava 
mahtui mukaan.

REPUN OMINAISUUDET
BR-2:ssa on yksi iso vetoketjullinen tasku, yksi tasku 
nesteytysjärjestelmälle, useita pieniä vetoketjullisia tasku-
ja, juomaletkun ulostulo, lisäpainosäkkien kiinnitysremmit, 
päällä olevan kantokahvan lisäksi kaksi kantokahvaa sivuilla, 
vyötäröremmi, rintakiristysremmi, Molle-kiinnityspaikkoja ja 
tarrapohja vaikkapa nimikyltille. 

Repun isoon taskuun mahtuu runsaasti tavaraa. Pieniin tas-
kuihin, joita on sekä ulko- että sisäpuolella, mahtuvat helposti 

vaikkapa puhelin, 
lompakko ja avai-
met. Juomaletkun 
ulostulosta voi tuoda 
tarvittaessa myös 

esimerkiksi kuulokkei-
den johdon. 

Repun vetoketjut ovat 
erittäin hyviä ja helppokäyt-

töisiä. Nesteytysjärjestelmän 
tasku soveltuu siis camel-backille ja myös vaik-

kapa kannettavan tietokoneen kuljetustaskuksi. 17 tuuman 
näytöllä varustettu läppäri mahtui taskuun ongelmitta. 
Repun ison taskun sisällä olevat lisäpainosäkkien kiristys-
remmit toimivat nekin moitteetta. Repun mukana tuli kaksi 
20 kilon pussia, joihin voi laittaa hiekkaa lisäpainoksi. Pussit 
voi ankkuroida kätevästi paikoilleen repun remmeillä. Kaiken 
kaikkiaan repulle annetaan noin 30 kilon maksimikuorma-
määrä. Repun kantokahvat, kuten muutkin remmit, ovat 
todella jämäkkää tekoa. Sivuilla olevat kahvat toimivat lähinnä 
treenitarkoituksessa, enkä ole keksinyt niille juurikaan muuta 
käyttöä. Kyseiset kahvat ovat ehkä hieman turhat, mutta eivät 
ne haittaakaan. Käytin reppua treenimielessä lisäpainona 
kävelylenkeillä, leuanvedoissa, askelkyykyissä ja lankkupi-
doissa. 30 kiloa hiekkaa selässä on todella haastava paino, ja 
reppu pysyi hyvin paikallaan kaikenlaisessa treenissä. Tämän 
jälkeen en näe suurta tarvetta hankkia pelkkää painoliiviä 
tehostamaan treeniä.

teksti: Juha Rämänen
kuvat: Brute Force Training

BRUTE FORCE
BR-2 RUCK

H
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Leveä vyötäröremmi on helposti säädettävissä pienelle 
naiselle kuin ylipainoiselle kenttäsiallekin. Huomasin tosin 
pienen vian kyseisessä remmissä: kun remmi on säädettynä 
pitkäksi ja se ei ole käytössä, irtoaa toinen pää helposti pidik-
keestään. Sekä vyötärö- että rintaremmi ovat irrotettavia. 
Repun ulkosivulla on useita Molle-kiinnityspaikkoja, joita 
en tosin ole käyttänyt, koska en ole tarvinnut lisää 
säilytystilaa. Ulkosivulla olevaan tarrapohjaan voi kiin-
nittää vaikka nimilaatan, jos parempaakaan ei keksi. 
BR-2 on valmistettu 1000 Denierin Cordurasta ja 
ballistisesta nylonista. Reppu on kokonaisuudes-
saan tehty USA:n Coloradossa, ja Brute Force 
Training lupaa elinikäisen takuun normaalikäy-
tössä tapahtuville rikkoutumisille. Repun mitat 
ovat 57 x 30 x 22 cm. Artikkelin kirjoitushetkel-
lä repun myyntihinta on Brute Forcen nettikau-
passa189 dollaria. 

Kokonaisuutena arvostellen BR-2 on erittäin 
toimiva ja kestävän oloinen reppu, jota voi ja 
kannattaa käyttää mahdollisimman moneen 
tarkoitukseen. Jos siis hyvä selkäreppu ja/
tai painoliivi on hakusessa, suosittelen 
harkitsemaan tätä tuotetta.

lisäpainosäkki repun sisällä
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Kontrolli testaa laadukkaita, esimerkiksi Crossfitiin hyvin soveltuvia treenivaat-
teita. Tämän artikkelin avulla voit kirjaimellisesti säästää rahaa.

untoiluvaatteita valmistava amerikkalainen 
HYLETE tarjosi treenivaatteitaan Kontrollin 
testiin, ja tottahan testaaminen onnistui. 

HYLETEn mallistoon kuuluvat muun muas-
sa t-paidat, shortsit, hupparit ja sukat, ja firman vaatteet ovat 
Crossfit-harrastajien suosiossa ainakin USA:ssa. Tätä juttua 
kirjoitettaessa ei Suomessa vielä ole HYLETEn edustusta, 
mutta uskoisin pian olevan.

Testaamiseen kuului vapaa-ajan aktiviteetteja, kuten lenkkei-
lyä ja kuntosaliharjoittelua. Vaatteet joutuivat hikoilun lisäksi 
kokemaan pesua, enemmän tai vähemmän pesuohjeiden mu-
kaan ja useaan kertaan. 

V-kauluksinen treeni-t-paita on valmistettu polyeste-
rista, puuvillasta ja viskoosista. Aluksi paita hieman 
kutitti päällä, mutta parin pesun jälkeen se tuntui yl-
lättävän mukavalta. Tuotekuvauksen mukaan paita 
on kevyen tuntuinen, vaikka se olisi hiestä märkä. 
Itse asiassa paita ei tunnu juurikaan märältä päällä, 
vaikka aivan varmasti hikoiltu on. Lisäksi paita on 
todella joustava, joten kaikenlainen jumppailu on-
nistuu varmasti. 

HYLETE

K

teksti: Juha Rämänen
kuvat: HYLETE.com

Kontrollin lukijat voivat saada 25 prosentin 
alennuksen HYLETEn tuotteista käyttämäl-
lä alennuskoodia JSM25 oston yhteydes-
sä. Ja se nettiosoite oli www.hylete.com. 

F

Tri Performance 2.0 Tee
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Tässä on testisetin ylivoimaisesti paras tuote. Nämä tree-
nishortsit ovat parhaat treenikäyttöön suunnitellut shortsit, 
joita allekirjoittanut on koskaan pitänyt jalassaan. Materiaa-
lista 90 prosenttia on nylonia ja loput spandexia. Toisin kuin 
vaikkapa monissa vapaaottelushortseissa, näissä shortseissa 
on joustava ja pehmeä vyötärönauha, ja jäykkää Velcroa ei 
ole missään. Ehkä juuri tuo vyötärönauhan joustavuus takasi 
sen, että yhden miehen testaustiimi sai ängettyä XXL-kokoiset 
shortsit jalkaansa, vaikka ohjeellisten vyötärömittataulukoiden 
mukaan sen ei olisi pitänyt olla mahdollista. Joka tapaukses-
sa shortsit sopivat hyvin, eivätkä ne kiristä missään liikkeessä. 
Vyötärönauhaa on mahdollista hieman löysätä tai kiristää siinä 
olevalla narulla. Shortseissa on myös molemmin puolin pienet 
vetoketjulliset taskut, jonne voi laittaa vaikka avaimet tai pie-
nehkön älypuhelimen. Taskut on ommeltu siten, että taskuissa 
olevat tavarat eivät heilu ympäriinsä, vaikka oltaisiinkin juok-
sulenkillä.

Slimfit-tyylistä hupparia mainostetaan hyvänä päällysvaattee-
na vaikkapa lämmittelyyn, ja sen pitäisi pitää lämpimänä te-
hokkaasti. Tokihan näin on varmasti jossain Arizonassa, mutta 
toista se on Suomen lokakuussa ulkotreenissä. Oli miten oli, 
kyseinen huppari on todella mukava päällä, eikä se ole ollen-
kaan hiostava. Ja näin ohueksi huppariksi tämä hoodie on 
yllättävän lämmin. Vetoketju on jenkkityyliin väärällä puolella, 
siitä pieni miinus. Hupparissa on isot etutaskut ja tarpeeksi iso 
huppu isopäisellekin käyttäjälle. Huppari on valmistettu puuvil-
lasta ja polyesterista.

Paketissa oli mukana vielä pitkävartiset treenisukat. Sukat on 
kaiketi tarkoitettu pääasiassa Crossfitiin, mutta testasin niitä 
vain maastavetotreeneissä. Sukat ovat erittäin mukavat jalas-
sa, eivätkä ne hiosta juuri ollenkaan. Sukkien tarkoitus lienee 
Crossfitissakin se, että ne suojaavat sääriä tangolta muun mu-
assa maastavedoissa tai rinnalle vedoissa. Maastavetoon su-
kat soveltuvat ihan kohtalaisesti, vaikka ovatkin hieman ohuet 
kyseiseen tarkoitukseen. 

Kaiken kaikkiaan HYLETEn vaatteet on selkeästi tehty tree-
nikäyttöön. Paketti tuli perille hieman yli viikossa, ja koska 
vaatteet ovat hyvin ohuita, paketti mahtui sellaisenaan posti-
laatikkoon. 

Knee High Performance 
Compression Socks 1.0

Compete Performance 1.0 Hoodie

Cross-Training Short 2.0
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elkkien tekniikoiden osaaminen ei riitä, vaan on 
tärkeää osata myös harjoitella oikein. Tämä ei 
liity vain urheiluvalmennukseen, vaan kaik-
keen harjoitteluun. Oikeanlaisella harjoittelulla 
saadaan aikaan parempi lopputulos, ja se on 
myös ajankäytön kannalta tehokkaampaa kuin 

päämäärätön sinne tänne säntäily. Harjoittelun suunnitteluun 
kannattaakin kiinnittää huomiota. 

PRACTICAL 
APPLIED 
STRESS 
TRAINING 
FOR 
TACTICAL 
LAW 
ENFORCEMENT
Kirjoittaja: 
Will Brink

Kustantaja: 
optinmalswat.com, 2009

Sivumäärä: 
noin 68, koko: noin 23 x 15 cm  

Taustatietoa kirjoittajasta
Will Brink on aktiivinen ammunnan harrastaja. Hän on toiminut 
Smith & Wesson Academyn kouluttajana ja suunnitellut sille 
kaksi koulutusohjelmaa. Brink on julkaissut useita lähinnä fyysi-
seen harjoitteluun liittyviä artikkeleita parissakymmenessä eri 
lehdessä. Hän omistaa kirjan kustantajana toimineen optimalS-
WAT-yrityksen sekä siviileille suunnatun kuntoiluun painottuvan 
nettisivuston. 

Kirjan esittely
Kirja alkaa Practical Applied Stress Training (P.A.S.T.) -peri-
aatteiden esittelyllä. Kantavana ajatuksena on, että poliisin 
SWAT-yksiköiden harjoittelun tulisi mahdollisimman pitkälle 
vastata todellisten kenttätehtävien asettamia haasteita. Eräs 
yleinen virhe on eriyttää voimankäyttöharjoittelu ja fyysistä kun-
toa ylläpitävä harjoittelu toisistaan; kirjoittajan mielestä nämä 
harjoittelukokonaisuudet tulisi yhdistää siten, että voimankäyt-
töharjoittelu sisältäisi aina myös fyysistä harjoittelua. Koska 
tosielämässäkin erityisesti erikoisyksiköiden operaattoreiden 
on pystyttävä toimimaan tehokkaasti myös raskaan fyysisen 
rasituksen alaisena, harjoittelun pitäisi vastata tätä vaatimusta. 
Harjoittelussa tulisi painottaa funktionaalista voimaharjoittelua, 
jossa parannetaan voimantuoton suhdetta kehonpainoon, har-
joitellaan epätasaisten ja epätavallisten kuormien kantamista 
sekä kehitetään yleisesti aerobista kuntoa. Ampumaharjoitus-
ten tulisi vuorotella fyysisen harjoittelun kanssa.

Seuraavassa luvussa puhutaan erilaisista harjoitusvälineistä. 
Brink suosii epäkonventionaalisia taakkoja ja voimamiesharjoit-
telua (aiheesta voi lukea lisää Kontrollin tämän numeron Kunto-
harjoittelu-palstalta). Kirjassa kerrotaan, mitä harjoitteluvälineitä 
taktisilla yksiköillä tulisi olla käytössään, ja annetaan vinkkejä 
harjoitteluvälineiden hankkimisesta ja rakentamisesta kengän-
nauhabudjetilla. Näistä vinkeistä myös yksittäinen taistelija voi 
luonnollisesti saada ideoita, vaikka ne kaikki eivät ainakaan 
sellaisenaan sovellu yksittäisen harjoittelijan käyttöön.

Seuraavaksi puhutaan harjoittelun järjestämisestä; kirja on 
kirjoitettu poliisin taktisten ryhmien harjoittelutavan pohjalta, 
mutta lukija voi ottaa ideoita omaan harjoitteluunsa. P.A.S.T. 
-harjoittelua voidaan käyttää paitsi fyysisen kunnon ja voiman-
käytön harjoittelemisen yhdistävänä harjoitusmuotona, myös 
ryhmän vahvuuksien ja heikkouksien arvioinnissa. Harjoittelu 
tulee räätälöidä ryhmän tarpeita vastaavaksi siten, että ryhmän 
parhaat jäsenet saavat harjoittelusta kohtuullisesti haastetta, 
mutta treeni ei kuitenkaan saa olla liian vaativaa ryhmän hei-
koimmille suorittajille. Luvussa kerrotaan pari mielenkiintoista 
ideaa, joissa yhdistetään ampuminen ja fyysinen ponnistelu 
siten, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin työtehtävien 
asettamia vaatimuksia. 

Neljännessä luvussa annetaan ohjeita harjoittelun intensiteetin 
ja haastavuuden lisäämiseen. Nyrkkisääntö on, että harjoi-
tukset aloitetaan suhteellisen kevyellä fyysisellä rasituksella, 
ja kun ryhmä suorittaa ammuntaharjoitukset riittävän hyvällä 
tasolla, koko harjoituksen vaativuutta lisätään vähitellen. 
Kirjoittaja suosittelee, että ensin lisätään fyysisten harjoitusten 
rasittavuutta, ja vasta sen jälkeen ammuntaosioiden vaati-
vuutta. Lopullisena tavoitteena on voida suorittaa harjoitukset 
kokonaisuudessaan täydessä taktisessa varustuksessa.

Seuraavat luvut ovat kaikki lyhyitä, ja ne esittelevät yhdelle 
suorittajalle sekä partiolle ja koko ryhmälle suunniteltuja fyysi-
siä harjoituksia sekä valikoiman ammuntaharjoituksia. Erityi-
sesti fyysiset harjoitukset ovat melko vaihtelevia, vaikka mieles-
täni ei vaadi kovinkaan paljon mielikuvitusta vaatia suorittajaa 

Tämänkertaisessa Kirjastossa ei 

opetella tekniikoita tai kikkakol-

mosia, vaan harjoitellaan harjoit-

telemaan oikein.

teksti ja kuvat:
Seppo Vesala

P
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juoksemaan 50 metriä, tekemään punnerruksia ja kiipeämään 
seinämän yli ennen ammuntasuoritusta. On kuitenkin hyvä, 
että kirjassa on joitakin esteratatyyppisiä harjoituksia, jotta 
lukija saa käsityksen siitä, minkälaisesta harjoittelusta kirjassa 
puhutaan. Lukijan on helppo tarpeen vaatiessa keksiä vastaa-
via, omiin tarpeisiinsa ja olosuhteisiinsa paremmin soveltuvia 
harjoituksia itsekin. Ammuntaharjoitukset ovat koko lailla turhia, 
sillä kirjassa esitellyt harjoitukset ovat hyvin tavanomaisia am-
muntaharjoituksia, joita on helppo keksiä itse tai etsiä netistä. 
Kirjassa esitettyjä harjoituksia voi toki käyttää jonkinlaisena 
esimerkkinä siitä, minkälaisia harjoituksia ohjelmaan kuuluu.

Lukijalle annetaan ohjeita ammuntaohjelman pisteyttämisestä, 
ja jostain syystä ohjeet on jaettu kahteen lukuun. Kirjoittaja 
toteaa, että ei itse käytä mitään tiettyä pisteytysjärjestelmää tai 
edes pisteytä kaikkia harjoituksia. Väistämättä tulee mieleen, 
että kyseessä on niin uusi idea, että kirjoittaja ei ole ehtinyt it-
sekään päättämään, mikä pisteytyssysteemi olisi toimivin. Joka 
tapauksessa kirjassa neuvotaan, että ammuntaharjoitteet tulee 
pisteyttää ensin ilman ammuntaa edeltävää fyysistä suoritusta, 
ja sen jälkeen fyysisen rasituksen yhteydessä. Lukijaa kehote-
taan myös asettamaan ammuntaohjelmille ihanneaikoja, jotka 
koostuvat fyysisen suorituksen ja ammunnan vaatimasta yh-
teisajasta sekä ammunnasta tulleista sakkosekunneista. Tämä 
luo kilpailuhenkeä ja motivoi kaikkia yrittämään parhaansa. 

Kokonaisarvio
Kirja on nimensä mukaisesti tarkoitettu ensisijaisesti poliisin 
erikoisryhmien (SWAT-ryhmien) ohjekirjaksi, mikä näkyy heti 
kirjan alusta alkaen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei 
kirjasta olisi hyötyä myös tavalliselle kenttäsialle. Osa ohjeista 
on sovellettavissa suoraan, osa vaatii hieman modifikaatioita. 
Kaikkea ei kuitenkaan voi järkevästi hyödyntää yksin tai pareit-
tain harjoiteltaessa. 

P.AS.T. ei ole niin mullistava kirja kuin kirjoittaja ilmeisesti 
haluaisi: fyysisen harjoittelun ja ampumaharjoittelun yhdistämi-
nen ei ole uusi idea, joskaan en ole kuullut, että sitä tehtäisiin 
niin systemaattisesti kuin kirjassa markkinoidaan. Ajatuksena 
harjoittelumuoto on hyvä, mutta se edellyttää harjoittelijoilta 
riittävää rutiinia aseenkäsittelyssä. Lisäksi on hyvä huomata, 
että fyysisen harjoittelun aiheuttama stressi ei vastaa taistelu-
tilanteen luomaa henkistä painetta, vaikka niiden ilmenemis-
muodot ovat osittain samat. Näin ollen P.A.S.T. -harjoittelun 
kautta harjoittelijoita ei voida totuttaa toimimaan stressaavassa 
ympäristössä; ei ainakaan yhtä tehokkaasti kuin simulaatio-
aseharjoittelun avulla voidaan. Jäi vaikutelma, että kirjoittaja ei 
edes tiedosta, että fyysisen harjoittelun elimistölle aiheuttaman 
stressin mekanismit eroavat taistelustressin vaikutuksista, tai 
ainakaan asiaa ei tuotu kirjassa esille.

Kirja on sujuvasti kirjoitettu ja pikaisesti luettu, mutta jäin 
kaipaamaan enemmän sisältöä. Kirjassa olisi voitu käsitellä 
esimerkiksi enemmän omien harjoitusohjelmien kehittämistä 
tai antaa ohjeita harjoitteluvälineiden rakentamiseen. Varsinkin 
harjoitusvälineiden tekeminen itse on selvästi aihe, josta kirjoit-
tajalla on kokemusta, mutta jostain syystä tätä tietotaitoa ei ole 
jaettu eteenpäin. Brinkillä ei tämän teoksen perusteella arvioi-
tuna tunnu olevan kovin paljoa annettavaa fyysisen harjoittelun 
saralla, vaikka se lieneekin hänen ydinosaamisaluettaan. Toi-
nen puute kirjassa on se, että koko harjoitusohjelma keskittyy 
ampumapainiin, eikä henkisen stressin luomista harjoittelussa 
käsitellä käytännössä lainkaan.  

LEADERSHIP AND 
TRAINING FOR THE 
FIGHT
Kirjoittaja: 
Paul R. Howe

Kustantaja: 
Skyhorse Publishing, 2011

Sivumäärä: 
noin 450, koko: 23 x 15 cm  

Taustatietoa kirjoittajasta
Paul Howe on Yhdysvaltojen armeijan entinen sotilas. Hän 
palveli yli puolet 20 palvelusvuodestaan armeijan erikoisyk-
sikössä Delta Forcessa, missä hän osallistui muun muassa 
Mogadishun taisteluun vuonna 1993. Elokuvan Isku Moga-
dishuun (Black Hawk down) Jeff Sandersonin roolihahmo 
perustuu Hoween. Armeijasta erottuaan Howe perusti Combat 
Shooting & Tactics -nimisen koulun, missä hän kouluttaa sekä 
viranomaisia että siviilejä aseenkäytössä ja taktiikassa. Howe 
on tehnyt kymmenisen kirjaa ja koulutusfilmiä lähinnä ampumi-
sesta ja taktiikasta. 
 
Kirjan esittely
Kirja koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen käsittelee 
taistelussa tarvittavaa mentaliteettia ja sen soveltamista tilan-
teiden johtamisessa. Toinen osa keskittyy taistelussa tarvittavi-
en taitojen kouluttamiseen, oppilaana olemiseen ja koulutuksen 
suunnitteluun.

Kirja alkaa kuvauksella sotilasoperaatiosta, jossa kirjoittaja oli 
ryhmänjohtajana. Toisena on lyhyt kuvaus poliisin kuolemaan 
johtaneesta ajoneuvopysäytyksestä, jossa poliisi ei saa tilan-
netta hallintaansa eikä pysty irrottautumaan henkisestä silmu-
kasta, jossa hän toistaa uudestaan ja uudestaan tehottomaksi 
jo osoittautunutta toimintamallia. Tapahtumien kuvaukset ovat 
muutaman sivun pituisia, ja niiden jälkeen Howe on koostanut 
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seikkoja, jotka menivät tilanteissa hyvin, sekä seikkoja, joiden 
parantamiseen tulee kiinnittää huomiota. Tilanteet on valittu 
kirjaan, koska niiden avulla halutaan havainnollistaa aloitteen 
merkitystä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Howe toteaa, että 
se osapuoli, joka pystyy nopeammin mukautumaan muuttuviin 
tilanteisiin, saa pidettyä aloitteen itsellään ja yleensä selviää 
tilanteesta voittajana. 

Seuraavaksi Howe käsittelee John Boydin kuuluisaa OODA-
silmukkaa, joka kuvaa ihmisen reagointia ja päätöksentekoa 
stressitilanteissa. Lukijalle annetaan joitakin keinoja suorituk-
sen parantamiseen taistelutilanteessa OODA-silmukkamallin 
avulla. 

Kirjan ensimmäisessä varsinaisessa luvussa puhutaan 
taistelussa tarvittavasta ajattelutavasta ja asenteesta. On 
tärkeää pystyä pitämään tehtävän tavoite mielessä, eikä antaa 
pelon tai stressin vaikuttaa toimintaan. Kontrolloitu aggressio 
ja luottamus omiin kykyihin ovat tärkeitä taisteluasenteen 
luomisessa. Yksittäisen taistelijan on myös uskottava vahvasti 
asiaansa ja siihen, miksi on tekemässä sitä mitä on tekemäs-
sä. Realistinen harjoittelu ja ennen kaikkea skenaarioharjoittelu 
ovat tärkeitä työkaluja taisteluasenteen luomisessa ja itseluot-
tamuksen kasvattamisessa. Harjoituksissa pitää saada riittävä 
määrä onnistumisia, eikä harjoittelijalla ole lupaa jättää leikkiä 
kesken tai ”kuolla”, vaikka saisi osumia.

Seuraava luku käsittelee henkilökohtaista johtajuutta ja toisille 
esimerkkinä toimimista. Kun toisen maailmansodan panssa-
rikenraali Pattonilta kysyttiin, miksi kenraali johtaa joukkoja 
etulinjasta sen sijaan että olisi turvassa esikunnassa linjojen 
takana, Patton totesi, että narusta on parempi vetää kuin 
työntää. Howe noudattaa samaa periaatetta: johtaja toimii 
esimerkkinä alaisilleen, johtaa toimintaa juoksuhaudoista eikä 
vaadi alaisiltaan sellaista, mihin ei itse pysty. Tällainen oman 
esimerkin avulla johtaminen lienee melko harvinaista, mutta se 
toisaalta varmasti motivoi alaisia paremmin kuin toisten selän 
takaa tai kokoushuoneesta käsin johtaminen. 

Kirjan kolmas luku käsittelee henkilöiden valintaa ennen 
kaikkea armeijan erikoisjoukkojen valintaprosessien pohjalta, 
mutta se on helposti sovellettavissa myös esimerkiksi liike-
elämän tarpeisiin. Howe kirjoittaa paitsi valintakokeen tai 
vastaavan muodossa tehtävästä karsinnasta, myös jatkuvasta 
alaisten tarkkailusta sen varmistamiseksi, että jokainen täyttää 
edelleen, valinnan jälkeenkin, hänelle asetetut vaatimukset. 
Kirjassa painotetaan realistisia valintaprosesseja, jotka tulee 
räätälöidä tehtävän vaatimusten mukaisiksi.

Seuraavat luvut käsittelevät johtajuutta ryhmänjohtajan ja 
organisaation tasolla. Luvuissa annetaan käytännön neuvoja 
tilanteiden johtamiseen, alaisten valintaan, töiden organisoin-
tiin, johtajan rooliin ja tehtäviin ja niin edelleen. Johtaminen 
taistelutilanteessa on saanut oman lukunsa; luvussa ei eritellä 
sitä komentotasoa, jolla johtaja toimii – oleellista on, että johta-
minen tapahtuu taistelutilanteessa, jolloin päätösten on oltava 
nopeita ja oikeita, eikä johtaja saa pelätä kovienkaan päätösten 
tekemistä.

Seuraavaksi puhutaan taistelutilanteiden harjoittelusta. Toi-
minnan ja tekniikoiden tulisi pysyä mahdollisimman muuttu-
mattomina riippumatta siitä, harjoitellaanko perusammuntaa 
ampumaradalla, taktiikkaa tyhjillä aseilla, skenaarioharjoittelua 
simulaatioaseilla vai ollaanko todellisessa tilanteessa. Myös 
yksittäisen taistelijan tekniikka- ja kuntoharjoittelun tulee 
tukea toimintaa taistelutilanteessa. Harjoittelu jaetaan sopivan 
kokoisiin moduuleihin, jotta harjoittelu ja harjoittelun toteutta-
minen on helpompaa kuin esimerkiksi kokonaisen tehtävän 
harjoittelu alusta loppuun kerralla. Vasta kun kaikki tehtävällä 
tarvittavat taidot on opeteltu kunnolla, moduulit yhdistetään, 
ja kokonaisuus harjoitellaan kerralla läpi. Howe suosittelee 

harjoitusten videointia: tallenteet voidaan katsoa esimerkiksi 
harjoitusta seuraavana päivänä ennen harjoittelun jatkamista, 
ja mahdolliset virheet analysoidaan, jotta ne voidaan korjata 
harjoittelussa.

Ensimmäisen osan lopussa on vielä kolme lyhyttä lukua. 
Niissä käsitellään taktiikan suunnittelua ja alaisten ohjaamista, 
ja kolmas on sillisalaattiluku, jossa palataan vielä realistisen 
harjoittelun vaatimuksiin.

Kirjan toinen osa käsittelee johtamista taistelukentällä sekä 
suorittavan portaan kouluttamista toimimaan taistelutilanteissa. 
Näitä aiheita käsiteltiin jo joissakin luvuissa kirjan ensimmäi-
sessä osassa, mutta nyt aiheisiin paneudutaan tarkemmin. 

Ensimmäisessä luvussa puhutaan kouluttajan roolista oppi-
laana. Jotta voi kunnolla kouluttaa toisia, täytyy ensin osata 
koulutettavan aiheen kaikki osa-alueet. Kouluttajalla on myös 
oltava omakohtaista kokemusta siitä toimintaympäristöstä, joka 
liittyy koulutettaviin aiheisiin. Esimerkiksi sotilaskouluttajalla 
tulisi olla kokemusta taistelukentän olosuhteista. Lukijalle anne-
taan myös käytännön neuvoja siitä, miten koulutuksesta saa 
oppilaana mahdollisimman suuren hyödyn irti.

Seuraavaksi puhutaan oikeanlaisen kouluttaja-asenteen muo-
dostamisesta: kouluttajan on tunnettava koulutettava materiaali 
läpikotaisin, ja hänen on oltava nöyrä ja pystyttävä tunnusta-
maan, jos ei tiedä vastausta johonkin koulutuksen yhteydes-
sä esille tulleeseen kysymykseen. Oppilaisiin on pystyttävä 
rakentamaan luottamuksellinen suhde, eikä kouluttaja voi 
asettua oppilaitaan korkeammalle, mutta kuitenkin vastarannan 
kiisket on pystyttävä pitämään aisoissa. Jokaisesta pidetystä 
koulutuksesta ja siinä mahdollisesti huomatuista puutteista on 
otettava oppia, ja seuraava koulutustapahtuma on pyrittävä 
rakentamaan edellistä paremmaksi. 

Muutama seuraava luku käsittelee koulutuksen suunnittelua, 
koulutusrunkojen rakentamista, koulutustapahtuman toteut-
tamista, koulutuksen jatkuvaa kehittämistä ja validiointia ja 
niin edelleen. Luvuissa käydään läpi joitakin Howen käyttämiä 
koulutusseminaareja, ja seminaarien harjoituspäivien koostu-
mukset käydään melko tarkasti läpi. Ainoastaan koulutuksessa 
opetettavia tekniikoita ei käsitellä. Nämä luvut ovat hyvin kiin-
nostavia kouluttajan näkökulmasta luettuna, mutta muut eivät 
välttämättä saa tekstistä kovinkaan paljon työkaluja. 

Seuraavissa luvuissa puhutaan erityisesti riskialttiin koulutuk-
sen järjestämisestä, ja samoin kuin edellisissä luvuissa, näis-
säkin käydään läpi useita Howen käyttämiä koulutusrunkoja. 
Harjoitusturvallisuutta käsitellään yhden luvun verran, mutta 
aihetta on sivuttu kirjassa monesti jo aikaisemmin, joten sitä 
käsitellään useasti.

Kirjan lopussa on vielä kokoelma lyhyitä, eri aiheita käsitteleviä 
lukuja, joiden sisältö olisi mielestäni voitu yhdistää aikaisempiin 
lukuihin, jolloin tästä sillisalaattilopetuksesta olisi päästy eroon.

Kokonaisarvio
Howe on oikeastaan kirjoittanut tämän saman kirjan kolmeen 
kertaan, joka kerta edellistä laajempana. Nyt arvosteltu kolmas 
versio on oikeastaan toinen laitos Howen edellisestä, lähes 
samannimisestä kirjasta – asia selvisi minulle vasta kirjan 
tilattuani. Olisikin ollut asiallista nimetä tämä kirja selkeästi 
edellisen kirjan laajennetuksi laitokseksi sen sijaan, että luki-
jalle tulee vaikutelma kokonaan uudesta kirjasta. Tämän kirjan 
jälkimmäinen, kouluttamista käsittelevä osa taas on julkaistu 
lähes sellaisenaan erillisenä kirjana nimellä the Tactical Trainer 
(Training for the Fight). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kirja 
olisi huono, päinvastoin. Kyseessä on erittäin hyvä kirja – 
lukijan kannattaa vain olla tarkkana, että ei vahingossa hanki 
samaa kirjaa moneen kertaan eri nimisenä. 
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Kirjan teksti on sujuvaa, ja nekin osiot, jotka eivät olleet aihe-
piireiltään kaikkein kiinnostavimpia, oli helppo lukea lävitse 
täytymättä turvautua sivujen yli harppomiseen. Kirjan jokainen 
luku alkaa yleensä muutaman sivun mittaisella kuvauksella jos-
tain taistelutehtävästä, johon Howe on osallistunut. Kuvauksen 
jälkeen tilanne analysoidaan ja siitä poimitaan hyvin sujuneet 
seikat ja kiinnitetään huomiota niihin asioihin, joissa on vielä 
parantamisen varaa. Kertomukset liittyvät aina luvun aihepii-
riin, joten jokainen luku saa lentävän lähdön, ja lukija saadaan 
koukutettua tekstiin. Nämä tosielämän kuvaukset on mielestäni 
niin hyvin kirjoitettu, että Howella voisi olla mahdollisuuksia 
myös jännityskirjailijana. 

Vaikka teos on hyvin kirjoitettu, joidenkin aiheiden sijoituspaik-
ka muuhun tekstiin nähden on mielestäni hieman epäonnistu-
nut – kuten kirjan lopussa olevien lyhyiden sillisalaattilukujen. 
Tämä on erityisen harmillista, kun otetaan huomioon, että 
Howe on julkaissut lähes saman kirjan jo kolmesti, eikä tekstiä 
ole näiltä osin saatu vieläkään hiottua kuntoon. 

Kaikkein häiritsevintä kirjassa oli Howen amerikkalaisittain 
ylimielinen asenne muuta maailmaa kohtaan: amerikkalaiset 
ovat maailman sankareita ja samalla ainoita, jotka osaavat 
jotain, muut ovat alempaa kastia, ja amerikkalaisten vastustajat 
taisteluissa ovat lähestulkoon ilmissaastaa. Tällaisen asen-
teen ymmärtää taistelukentän olosuhteissa, kun sotilaiden on 
juoksuhaudoissa dehumanisoitava vastustajansa, jotta heitä 
vastaan taisteleminen olisi henkisesti helpompaa. Tällainen 
henki tuntuu olevan vallalla yhdysvaltalaisissa asevoimissa 
yleisemminkin, mutta Howen kirjassa se esiintyy tavanomaista 
voimakkaampana. 

Kirjan oppien suoraa soveltamista haittaa hieman se, että kirja 
on kirjoitettu sotavoimien taistelevien yksiköiden näkökulmasta. 
Asiat soveltuvat kyllä melko helposti esimerkiksi poliisin vati-
ryhmien tarkoituksiin, mutta peruskenttäsian rutiinitehtävien 
hoitamista ajatellen kirjan sisältöä joutuu soveltamaan melko 
paljon. Kouluttajan näkökulmasta kirja tarjoaa jonkin verran 
kiinnostavaa materiaalia, mutta myös sitä vaivaa sama suoran 
soveltamisen vaikeus kuin kirjan muutakin materiaalia.
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Taustatietoa kirjoittajasta
Michael Seeklander on työskennellyt muun muassa Yhdysval-
tojen merijalkaväessä, kenttäpoliisina useissa tehtävissä sekä 
lentokoneturvallisuudesta vastaavana Air Marshalina. Samaan 
aikaan hän on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla menesty-
nyt practical-ampuja. Hän johtaa perustamaansa ampumista ja 
aseenkäsittelyä kouluttavaa Shooting-Performance-kouluaan.

Kirjan esittely
Kirja alkaa aiheen ja kirjoittajan esittelyllä. Kirjoittaja kertoo 
etukäteen, mitä asioita kirjassa käsitellään ja minkä takia. Hän 
kertoo myös, että kirjassa ei keskitytä yksittäisten tekniikoi-
den opettamiseen tai harjoittelemiseen, vaan tavoitteena on 
esitellä harjoitustapa ja -ohjelma, jonka avulla harjoittelija voi 
kehittää oman, yksilöllisiin tarpeisiinsa perustuvan tavan toimia. 
Toisin kuin monissa kirjoissa, joissa kirjoittaja esittää omat, 
usein vahvat mielipiteensä tiettyjen tekniikoiden käyttämisestä 
ja pyrkii pakottamaan lukijan omaksumaan ne, Seeklander 
nimenomaan pyrkii antamaan lukijalle mahdollisuuden tehdä 
omat valintansa tarpeidensa ja esimerkiksi fyysisten rajoitus-
tensa perusteella.
 
Seeklanderin analyyttinen lähestymistapa aiheeseen käy 
ilmi viimeistään kirjan toisessa luvussa, jonka aiheena on 
ampuma-aseharjoittelun osa-alueiden määrittely ja oikeaop-
pisen harjoitteluohjelman vaatimusten käsittely. Kuten lähes 
kaikki asekouluttajat, Seeklander toteaa, että tietyn perustason 
saavuttamisen jälkeen valtaosa aseenkäsittelyharjoittelusta 
voidaan toteuttaa kuivaharjoitteluna tyhjillä aseilla. Sama 
analyyttinen linja jatkuu seuraavassa luvussa, jossa käydään 
läpi harjoitusohjelman suunnittelua ja toteuttamista. Seeklander 
kertoo, että harjoitusohjelma ei saa olla lineaarinen jatkumo, 
joka suunnitellaan kerralla ja sen jälkeen vain käydään läpi. 
Ohjelman pitää olla jatkuva prosessi, joka alkaa tavoitteen 
määrittelyllä. Sen jälkeen määritellään tavoitetaso, jolle ohjel-
malla pyritään, ja keinot tavoitteeseen pääsyn mittaamiseksi. 
Seuraavaksi suunnitellaan harjoitusohjelma ja toteutetaan se. 
Tämän jälkeen mitataan suoritustaso ja todetaan, päästiinkö 
tavoitellulle tasolle. Sitten määritellään uusi tavoitetaso, ja 
prosessi alkaa alusta.

Kirjan neljäs luku käsittelee aseellista itsepuolustusta lain 
näkökulmasta. Koska teksti on luonnollisesti kirjoitettu ame-
rikkalaisen lukijan näkökulmasta, se ei tarjoa suomalaiselle 
lukijalle paljoa. Kokonaisuuden kannalta on kuitenkin hyvä, 
että lakiasiatkin on huomioitu, vaikka meikäläinen lukija voikin 
huoletta selata tämän luvun ohi.

Seuraavassa luvussa käydään läpi itsepuolustusaseelle 
tärkeitä ominaisuuksia ja autetaan lukijaa aseen ja varusteiden 
valinnassa. Luvussa puhutaan myös aseen tuunaamisesta ja 
huoltamisesta. Seeklander suosittelee puhdistamaan aseen 
pintapuolisesti jokaisen ammuntasession jälkeen ja tekemään 
perusteellisen, aseen purkamista vaativan puhdistuksen aina 
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muutaman session välein. Lisäksi hän kehottaa tekemään tar-
kan kuntotarkastuksen kerran vuodessa tai 25 000 laukauksen 
välein, kumpi tuleekaan ensin. Luvun lopussa puhutaan vielä 
asevyön, ase- ja lipaskoteloiden sekä patruunoiden valinnasta.

Kuudes luku käsittelee henkistä valmentautumista taistelutilan-
teen varalle. Seeklander korostaa tämän harjoittelun tärkeyttä; 
se on jopa tärkeämpää kuin fyysinen harjoittelu. Kirjassa puhu-
taan muun muassa mielikuvaharjoittelusta, stressinhallinnasta 
ja muista alitajunnan kautta vaikuttavista seikoista. Lukijalle an-
netaan ohjeita henkisiä ominaisuuksia kehittävän harjoitusoh-
jelman laatimiseen. Seeklander kertoo, että jokainen harjoituk-
sissa tehty toisto jättää aivoihin muistijäljen suorituksesta, mikä 
johtaa asian ylioppimiseen. Alitajunta ei tiedä, onko kyseessä 
onnistunut vai epäonnistunut toisto, vaan molemmista jää yhtä 
vahva muistijälki. Tämän takia on tärkeää, että harjoituksissa 
pyritään suorittamaan mahdollisimman täydellisiä toistoja, 
koska väärin opitun tekniikan pois oppiminen on työlästä ja vie 
aikaa.

Seuraava, lyhyt luku käsittelee fyysisen kunnon merkitystä. 
Luvun on tarkoitus toimia kiinnostuksen herättäjänä ja motivaa-
tion antajana. Mitään varsinaista harjoitusohjelmaa ei kirjassa 
ole, enkä jäänyt sellaista kaipaamaankaan. 

Kirjan kahdeksas luku on pitkä – noin 60 sivua. Sen aiheena 
ovat aseenkäsittelytekniikat. Luvun alussa Seeklander neuvoo 
lukijaa, mistä lähteistä kannattaa hankkia tietoa: paras tapa on 
henkilökohtainen opetus esimerkiksi koulutusseminaarin muo-
dossa. Seuraavaksi paras lähde on koulutusvideoiden katsomi-
nen, sitten kirjojen lukeminen, asiallisilla keskustelufoorumeilla 
keskustelu, ja viimeisenä hyvän ampujan kanssa keskustelu. 
Ongelmana on hyvän ja luotettavan tiedon löytäminen ja tun-
nistaminen, erityisesti Internetin syövereistä. Onneksi Seeklan-
der neuvoo, miten jyvät saadaan eroteltua akanoista. Seu-
raavaksi luvussa puhutaan aseenkäsittelyn perustekniikoista, 
kuten ampuma-asennosta, ampumaotteesta, lippaanvaihdoista 
ja niin edelleen, ja hieman myöhemmin käsitellään edistyneem-
piä tekniikoita kuten häiriönpoistoa yhdellä kädellä tai ampu-
mista kosketusetäisyydeltä. Seeklander toteaa, että koskaan ei 
pidä jämähtää käyttämään samoja tekniikoita, vaan ampujan 
pitää jatkuvasti etsiä uusia, parempia tapoja tehdä asioita. Kun 
uusi tekniikka on löytynyt, se pitää analysoida tarkasti, ja mikäli 
vakaan harkinnan ja käytännön testaamisen jälkeen havaitaan, 
että uusi tapa on parempi kuin vanha, ampujan tulisi opetella 
uusi tekniikka ja siirtyä käyttämään sitä.

Yhdeksäs luku on 90-sivuisena kirjan pisin, ja se käsittelee am-
pumaharjoittelua. Luvun alussa puhutaan yksittäisten harjoitus-
sessioiden rakenteesta, tarvittavista välineistä, harjoitukseen 
valmistautumisesta, tehtyjen harjoitusten analysoinnista ja niin 
edelleen. Seeklander suosittelee jotakuinkin kaikkien hyvien 
ampujien tapaan käyttämään runsaasti kuivaharjoittelua: sen 
tulisi muodostaa valtaosa aseenkäsittelyharjoittelusta. Kirjassa 
esitellään pelkästä kuivaharjoittelusta koostuva harjoitusohjel-
ma sekä kymmenisen erilaista kuivaharjoitteluharjoitusta, joista 
ohjelma koostuu. Tämän jälkeen käsitellään ampumaharjoitte-
lua esittelemällä harjoitusohjelma sekä sen sisältämät hieman 
yli 20 ammuntaharjoitusta. Lisäksi lukijalle annetaan ohjeet 
näiden kahden harjoitusohjelman yhdistämiseksi. 

Kirjan viimeinen varsinainen luku käsittelee harjoitussessioiden 
kirjaamista sekä harjoitusohjelman muokkaamista tarpeen 
mukaan. Seeklander antaa mallin harjoituspäiväkirjasta ja siitä, 
mitä kaikkea tietoa päiväkirjaan kannattaa merkitä. Kerrotaan 
myös, miten merkintöjä tulkitaan ja miten niitä käytetään hyväk-
si tehtäessä muutoksia harjoitusohjelmaan.

Kirjan lopussa on vielä kolme liitettä: ensimmäisessä Seek-
lander kertoo näkemyksiään käsiaseiden optisten tähtäinten 
tulevaisuudesta. Toisessa liitteessä on silmien kunnon kohot-

tamiseen tähtäävä harjoitusohjelma, ja kolmas liite sisältää 
laajan ammuntatestin, jota voi käyttää oman tasonsa mittaami-
seen. Tason mittaus kannattaa tehdä aika ajoin, käyttäen joka 
kerralla samoja patruunoita ja varusteita, jotta tulokset ovat 
keskenään vertailukelpoisia. 

Kokonaisarvio
Kirja on erittäin hyvä, jos etsii harjoitusohjelman sisältävää 
kirjaa. Tekniikkamanuaalia etsiville tämä kirja ei sen sijaan 
ole oikea valinta. Seeklanderin ajattelutapa on analyyttinen 
ja lopputulos selkeä. Teksti on hyvin kirjoitettua ja sujuvaa, ja 
jokaisen luvun loppuun kerätty kooste luvun asioista helpottaa 
kirjan käyttämistä lähdemateriaalina. 

Kirjassa tarjottu harjoitusohjelma on yksityiskohtainen. Se 
sisältää yli 30 erilaista yksityiskohtaisesti kuvattua aseenkäsit-
telyharjoitusta. Harjoitusohjelma vaatii kuitenkin paljon omis-
tautumista, mikäli sen aikoo toteuttaa kirjassa esitellyllä tavalla: 
harjoituskertoja kertyy viisi viikkoon, ja jokaisessa ammunta-
sessiossa ammutaan reilusta sadasta noin 250 laukaukseen. 

?


