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PÄÄKIRJOITUS

Kenttäsika saa usein päätään pudistellen lukea lainsää-
dännön muutoksiin liittyviä uutisia. Tuntuu, että lainsää-
täjillä on kadonnut kaikki kosketus siihen maailmaan, 
jossa kenttäsika elää päivittäin, tai sitä kosketusta ei ole 
koskaan ollutkaan. Toisaalta ehkä turvallisuusalan ammatti-
laisten perimmäisenä tehtävänä onkin sen varmistaminen, että 
muiden kansalaisten ei tarvitse ikinä tutustua niin kutsuttuun 
kentän todellisuuteen?

Oli niin tai näin, toisinaan saa uutisia lukiessaan yllättyä myös 
positiivisesti. Yhtenä viime aikojen merkittävänä iloa herättä-
vänä uutisena on ollut se, että poliisin määräämien sakkojen 
muuntorangaistusta ollaan palauttamassa lakiin. Sakkojen 
muuntorangaistuksesta luopumista perusteltiin aikanaan sillä, 
että valtiolla oli tarve säästää ja sakkovankien määrää haluttiin 
vähentää. Tällä keinolla se toki onnistui kätevästi, mutta aina-
kin kenttäsikojen oli helppoa nähdä, että tällainen tapa säästää 
ei ollut mistään kotoisin.  

Nyt tekeillä oleva muutos on liike oikeaan suuntaan, vaikka 
kyse onkin vain ”saisiko sen edes sellaiseksi kuin se oli” -korja-
uksesta eikä varsinaisesta kehityksestä. Joka tapauksessa on 
hienoa nähdä, että turvallisuusasioissa osataan mennä myös 
eteenpäin –  vaikka se joskus tarkoittaisi paluuta vanhoihin, 
hyviin aikoihin.

Vanhoista ajoista puheen ollen, käsillä olevan numeron myötä 
tulee täyteen kymmenen vuotta Kontrollin ensimmäisen nu-
meron ilmestymisestä. Kontrolli on muuttunut näiden vuosien 
aikana mielestäni koko ajan parempaan suuntaan, ja kehitystä 
pyritään jatkamaan edelleen. Tavoitteena onkin, että lehden 
20-vuotisjuhlanumerossa senhetkinen päätoimittaja voi todeta, 
että lehti on edelleen jatkanut kehittymistään.

Antoisia lukuhetkiä 10-vuotiaan 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

EI AINA 
HUONOMPAAN 
SUUNTAAN

Seppo Vesala
poliisikoulun kasvatti
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teksti ja kuva:
Antti Sirkkala

kuninkaan
     mies

Haastattelussa Elviksen
henkivartija

Kontrolli tapasi Elviksen 

henkilökohtaisena turvamie-

henä työskennelleen Dick 

Grobin toukokuussa Keraval-

la. Amerikkalaisen stereo-

tyypin mukaisesti miellyttä-

vä ja helposti lähestyttävä 

Grob turinoi muun muassa El-

vikselle riesaksi olleista 

pitkäkyntisistä faneista.
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Kontrolli: Kuinka tutustuit Elvikseen?

Dick Grob: Työskentelin poliisina Kaliforniassa turisti-
kohteessa nimeltä Palm Springs. Elvis oli mennyt naimisiin 
Priscillan kanssa Las Vegasissa ja pariskunta tuli kaupunkiin 
häämatkalle. Tarvittiin joku pitämään fanit loitolla pariskunnan 
majapaikasta, ja minut lähetettiin tehtävälle.

Kun istuin partioautossa heidän asuntonsa edessä, lämpö-
tila nousi [Grob pohtii hetken] reilusti yli kolmenkymmenen 
celciusasteen. Olin poliisin virkapuvussa ja täysissä työvarus-
teissa, eikä meillä ollut autoissa ilmastointia. Auto oli kuuma 
kuin pätsi ja minä olin läpimärkä hiestä. Elvis ilmestyi talosta, 
käveli autolle ja työnsi kätensä ikkunasta esitellen itsensä. Hän 
tarjosi minulle kylmää limonaatia ja kysyi, voisiko istua hetkeksi 
seurakseni. Kutsuin miehen tietysti autoon!

Olin ajatellut olleeni kahjo, kun otin vastaan tällaisen tehtävän, 
olisinhan hyvin voinut olla kotona vaikka lillumassa uima-
altaalla drinkki kädessä. Kun olin rupatellut Elviksen kanssa 
jo puolitoista tuntia, minun oli pakko tunnustaa, että hän oli 
meistä se kahjompi. Hänhän olisi voinut olla ilmastoidussa 
talossa kauniin morsiamensa kanssa, mutta hän halusi istua 
tulikuumassa autossa pitämässä seuraa palkolliselleen.

Kontrolli: Kuinka kauan työskentelit Elvikselle?

Grob: Toukokuun ensimmäisestä päivästä 1967 lähtien 
hänen kuolemaansa asti. Kuten mediassakin on ollut esillä, 
puhuin hänen kanssaan juuri ennen kuin hän menehtyi.

Kontrolli: Miten ammatillinen suhteesi Elvikseen oli järjes-
tetty; työskentelitkö Elviksen palkkaamalle yritykselle vai olitko 
henkilökohtaisesti hänen palveluksessaan?

Grob: Olin suoraan hänen palveluksessaan. Vastasin El-
vikselle henkilökohtaisesti ja hänen yrityksensä maksoi minun 
palkkani.

Kontrolli: Millainen turvallisuusorganisaatio kuningasta 
vartioi?

Grob: Elviksellä oli tietty määrä turvamiehiä palvelukses-
saan. Hänen mukanaan matkoillakin liikkui ehkä vain toista-
kymmentä ihmistä, ja näistäkin suurin osa oli keikalla. Kun 
menimme paikkoihin, joissa tarvittiin vieläkin enemmän väkeä, 
palkkasimme paikallisia ammattilaisia hoitamaan lisätehtävät 
keikkaluonteisesti. Tämä on varsin yleinen menetelmä. Esimer-
kiksi Salainen Palvelu toimii samalla tavalla saattaessaan Yh-
dysvaltain presidenttiä. Henkilökohtaisia turvamiehiä Elviksellä 
oli saattajana neljä.

Kontrolli: Olivatko fanit yhtä tungettelevia jo tuolloin kuin 
he ovat tänä päivänä, vai olivatko he kohteliaampia tai hieno-
varaisempia?

Grob: Fanit olivat samanlaisia jo tuolloin kuin he ovat 
nykyisinkin. Elvis halusi olla fyysisesti kosketuksissa faniensa 
kanssa, ja tästä syystä hänen käsissään on joissakin valo-
kuvissa nähtävissä siteitä. Kosketettaessa naiset saattoivat 
raapia Elviksen ihon rikki pitkillä kynsillään. Toisaalta hänen 
sormiinsa laitettiin siteitä myös, jotteivät fanit vohkisi sormuksia 
suoraan hänen sormistaan.

Kontrolli: Kuinka paljon operatiivinen turvallisuus on muut-
tunut noista ajoista tähän päivään tultaessa? 

Grob: Perusasiat kenttätyössä ovat edelleen samoja mitä 
ne olivat tuolloinkin, ovat aina olleet. Teknologian myötä on 
tapahtunut suurin muutos, koska ennen ei ollut käytettävissä 
esimerkiksi tietokoneita tai tehokkaita ja pienikokoisia vies-
tivälineitä. Sekä erityisesti valvonta- ja tarkkailuvälineistö on 
muuttunu huimasti, ja totta kai parempaan suuntaan. Asiat ovat 
nykyisin tältä kantilta tarkasteltuna siis paljon paremmin kuin 
ne ovat aiemmin olleet!

Kontrolli: Ja vielä viimeiseksi haluaisin kysyä -- koska 
lehteämme lukevat nimenomaan kenttätyötä tekevät turvalli-
suusalan ammattilaiset ja nämä asiat aivan erityisesti kiinnos-
tavat kaikkia -- olisiko sinulla vuosien varrelta sotajuttuja, joita 
voit vapaasti kertoa?

Grob: Kerran eräs nainen jätti lapset ja aviomiehensä, jotta 
voisi avioitua Elviksen kanssa. Kuninkaalla ei kuitenkaan ollut 
mitään tekemistä naisen kanssa, hän ei ollut koskaan edes 
tavannut tätä. Monet tekivät noihin aikoihin samalla tavalla, eli 
saapuivat Gracelandiin ilmoittamatta ja vakuuttuneina siitä, että 
juuri he menisivät Elviksen kanssa naimisiin. Naisen aviomies 
oli tästä varsin pahoillaan ja uhkasi avoimesti Elvistä. Poliisi otti 
hänet seurantaan ja hän ilmestyikin sitten eräälle keikkapaikal-
le. Kaveri oli ottanut jo pohjia kerätäkseen rohkeuttaan ja lä-
hestyi esiintymisaluetta viidakkoveitsi reidessä housun lahkeen 
sisäpuolelle piilotettuna. Viranomaiset ottivatkin hänet varsin 
pian kiinni esiintymisalueella, eikä hänellä ylipäätään olisi ollut 
mitään mahdollisuuksia päästä niin lähelle Elvistä, että hän 
olisi pystynyt käyttämään teräasettaan. Se minua on ihmetyt-
tänyt, ettei hän ollut onnistunut silpomaan itseään pitäessään 
viidakkoveistä reidessä varsin vaarallisella alueella.

Erään toisen kerran kaksi tyttöä lähettivät itsensä isossa 
laatikossa Gracelandiin. Laatikon päälle oli kirjoitettu “Af-
gaaninvinttikoiria”. UPS toimitti laatikon perille sellaisenaan. 
Asia paljastui, koska vastaanottajille oli selvää, ettei vinttikoiria 
ollut tilattu, ja turvamiehet löysivätkin laatikosta vain nuoria 
naisia. Ehkäpä kaikkein älykkäin nainen, joka pääsi ujuttau-
tumaan Elviksen lähelle, oli eräässä hotellissa, josta teimme 
lähtöä lentääksemme uuteen esiintymiseen. Kun pakkasimme 
ja valmistauduimme poistumaan, paikan päälle ilmestyi tyttö 
tarjottimen ja kolmen kolajuoman kanssa tiedustelemaan, kuka 
oli tilannut virvokkeita. Todellisuudessa kukaan ei ollut, eikä 
tämä nainen edes työskennellyt hotellissa. Elvis halasi faniaan 
ja antoi tälle kaulahuivinsa.

Kontrolli: Turvallisuuden heikoin lenkkihän on ihminen...

Grob: Nainen ajatteli juuri laatikon ulkopuolelta. Hän oli vain 
napannut tarjottimen ja kolat mukaansa ja onnistui siten huijaa-
maan parhaita turvamiehiä.
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Jäljittäminen on taito, 

jonka avulla etsitään 

maastosta vihjeitä 

siitä, minne jälji-

tettävä on liikkunut. 

Jäljittämistä voidaan 

käyttää etsintä- ja 

pelastustehtävissä sekä 

sotilas- ja poliisi-

operaatioissa. Tässä 

artikkelissa perehdymme 

jäljittämisen perus-

teisiin ja pohdimme, 

miten kenttäsika voi 

hyödyntää jäljittämistä 

työssään. 

Ensiapupaketti ihmisen 
jAljittAmiseen maastossa
.. ..
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äljittäminen on ollut erittäin tärkeä taito ihmiskun-
nan historiassa; sitä on enimmäkseen käytetty 
eläinten metsästämiseen. Jäljittämisen taito 
on katoavaa perinnettä, koska sille ei ole enää 
samanlaista tarvetta kuin ennen vanhaan. Ny-

kyaikana jäljittäjiä saattaa löytää vielä metsästäjistä, pelastus-
työntekijöistä, sotilaista tai viranomaisista. Jäljittämisen taito ei 
ole mitään intiaanimystiikkaa, vaan taidon voi oppia aivan kuka 
tahansa. Erinomaiseksi jäljittäjäksi kehittyminen vaatii kuitenkin 
paljon harrastuneisuutta ja tunteja metsässä.

Maastossa liikkuminen jättää aina jäljen, oli se sitten jalanjälki 
tai mikroskooppisen pieni painauma. Suurimman osan tämän 
päivän jäljittämisestä tekevät koulutetut jälkikoirat, jotka ovat 
huomattavasti ihmistä tehokkaampia. Vaikka Suomessa ei ole 
tapana käyttää ammattilaisjäljittäjää, on taito hyödyllinen niin 
yksittäiselle poliisille kuin vapaaehtoiselle pelastuspalvelun 
jäsenelle.

Jäljittäjän ominaisuuksia
Jäljittäjällä tulisi olla kokemusta, tietotaitoa ja harrastuneisuutta 
jäljittämisestä. Hänellä pitää olla hyvä fyysinen ja psyykkinen 
kunto, sillä jäljittäminen on raskasta aisteille ja lihaksille. Jäljit-
täjä joutuu usein olemaan huonoissa asennoissa ja kulkemaan 
vaikeassa maastossa pitkiä aikoja. Jäljittäjän tulisi osata navi-
goida ja ohjata muita jäljitykseen osallistuvia. Hänen tulisi olla 
harjaantunut luonnossa liikkuja, jotta hänestä itsestään ei tule 
pelastettava. Hänen tulisi osata erityisen tarkasti havainnoida 
ympäristöään, nähdä siellä yksityiskohtia ja tunnistaa ympäris-
töstä sinne kuulumattomia asioita. 

Jäljittämisen valmistelut
Ennen jäljittämistä tulisi tehdä mahdollisimman tarkka arvio jäl-
jitettävästä. Kaikki mahdollinen taustatieto auttaa kokoamaan 
kokonaiskuvaa siitä, ketä etsitään. Tämä auttaa esimerkiksi 
ennakoimaan jäljitettävän mahdollista kulkusuuntaa ja kykyä 
selviytyä luonnossa. Näiden tietojen saamiseksi voidaan kysyä 
seuraavan kaltaisia kysymyksiä.

Etsitäänkö kadonnutta vai karannutta?
Ensin on erittäin tärkeää selvittää, onko jäljitettävä kadonnut 
vai karannut. Jäljittäminen eroaa täysin riippuen siitä, etsitään-
kö ihmistä, joka haluaa vai ei halua tulla löydetyksi. 

Kadonneen etsinnässä yritetään löytää ihmistä, jonka voidaan 
olettaa haluavan tulla löydetyksi. Kadonnut voi olla esimer-
kiksi metsään sieniä keräämään lähtenyt vanhus tai eksynyt 

Jäljittäjän varusteet:

Varusteet valitaan aina jäljityksen mukaan. Siihen vaikut-
tavat saatavilla olevat resurssit, arvioitu kesto, osallistujien 
määrä, heidän ammattitaitonsa, sekä vuorokauden ja 
vuoden aika.

- Muistiinpanovälineet ja nauhuri, joihin doku-
mentoidaan havaintoja jäljityksen aikana. 

- Kamera jälkien kuvaamiseen, mielellään sellainen, 
jossa on myös videointimahdollisuus. 

- Suurennuslasi yksityiskohtien tutkimiseen.

- Aurinkolasit tai silmäsuojat. Tiheässä metsässä 
on vaarana saada oksasta silmään, varsinkin kun jäljittäjän 
huomio on maassa olevissa jäljissä. 

- Kiikarit. 

- Pimeänäkölaitteet toimivat parhaiten yöjäljit-
tämisessä, jossa jäljitettävää halutaan lähestyä hänen 
huomaamattaan. 

- Lämpökamera.

- Taskulamppu, jossa on mielellään erivärisiä filtterei-
tä. Esimerkiksi vihreä valo erottaa hyvin verijäljet. Punai-
nen ja vihreä väri eivät haittaa pimeänäköä.

- Navigointivälineet, GPS-paikannin, kom-
passi ja kartta. GPS-paikantimeen voidaan tallentaa 
löydetyt jäljet, jolloin saadaan hyvä dokumentti jäljitykses-
tä. GPS:n avulla voidaan myös helposti määrittää oma ja 
muiden jäljittäjien sijainnit.

- Ensiaputarvikkeet. 

- Vettä ja ruokaa.

- Mitta ja teippiä. Osa jäljistä, varsinkin ensimmäiset 
jäljet, tulee dokumentoida huolella ja ottaa niistä mitat. 
Osalle tärkeistä jäljistä voidaan jättää merkkejä värillisillä 
teipeillä, jotta takana tulevat huomaavat jäljet tai niihin on 
helpompi palata myöhemmin. 

- Spray-maalilla voidaan merkitä ja maalata esimer-
kiksi lumella oleva jälki. Silloin se tulee paremmin esille ja 
siitä on silloin helpompi ottaa valokuva.

- Jäljityskeppi, jonka avulla määritetään jäljitettävän 
seuraava askel ja siihen kerätään tärkeitä mittoja jäljitettä-
vän jalanjäljestä ja askelluksesta. 

teksti:
Timi Tikkanen

kuvat:
Timi Tikkanen ja Ari Leskinen

J

Ensiapupaketti ihmisen 
jAljittAmiseen maastossa



8   KONTROLLI   4 • 2014

lapsi. Kadonnut voi edesauttaa omaa löytämistään huutamalla 
apua, pitämällä nuotiota tai tekemällä itsenä muuten helposti 
havaittavaksi.

Karanneen tai pakenevan etsinnässä tulee esimerkiksi selvit-
tää, kuinka vaarallinen henkilö on. Minkä takia hänet halu-
taan kiinni? Odottaako jäljitettävää kiinni jäädessä sakko tai 
vankeus? Tekeekö hän vastarintaa? Onko hänellä aseistusta? 
Koko etsinnän luonne muuttuu, jos vastassa on vaarallinen tai 
oletettavasti kovaa vastarintaa tekevä henkilö. 

Minkä ikäistä henkilöä jäljitetään?
Onko jäljityksen kohteena oleva henkilö lapsi, nuori, aikuinen 
vai vanhus? Ikä antaa vihjeitä, minkä kokoista jalanjälkeä läh-
detään etsimään. Lapset ja nuoret voivat käyttäytyä vähemmän 
rationaalisesti varsinkin, jos he ovat hätääntyneet. Lapsen ja 
vanhuksen mahdollisuudet maastossa selviämiseen ovat usein 
myös heikommat kuin keskivertoaikuisen.

Onko jäljitettävällä sairauksia tai vammoja?
Vammautuneen henkilön askel saattaa poiketa terveen ihmisen 
askelluksesta. Vammautunut saattaa esimerkiksi laahustaa 
tai varoa toista jalkaansa. Vammautuneen vauhti saattaa olla 
myös hitaampaa ja askellus lyhyempää. Vammautuneella 
saattaa olla myös keppi, joka tuo lisää jälkiä maastoon. Verta 
vuotava henkilö jättää perässään verijälkiä, joista voi myös 
päätellä kulkusuuntaa. Veren osuessa maahan roiskeet yleen-
sä syntyvät suuntaan, johon on oltu liikkeessä. 

Jäljittäjän tulisi olla mahdollisimman tietoinen jäljitettävän 
henkilön sairauksista. Esimerkiksi dementikko ei käyttäydy 
rationaalisesti tai tajua olevansa hukassa. On tärkeä tietää, 

sairastaako jäljitettävä jotain säännöllistä lääkitystä tarvitsevaa 
tautia, kuten diabetestä. Näin jäljittäjäryhmä voidaan varustaa 
tarvittavilla lääkkeillä. 

Millaisia tapoja jäljitettävällä on?
Onko jäljitettävä tupakoitsija ja jos on, mitä merkkiä hän 
polttaa? Jälkiä tunnistettaessa “oikeaa” tupakkamerkkiä oleva 
tumppi voi antaa lisävahvistusta siitä, että jäljet kuuluvat juuri 
jäljitettävälle henkilölle. Onko jäljitettävällä tapana roskata? 
Käyttääkö jäljitettävä alkoholia ja jos käyttää, millaiset ovat 
hänen alkoholinkäyttötottumuksensa?

Millä varustuksella ja vaatetuksella jäljitettä-
vä on liikkeellä?
Retkeilijällä saattaa olla hyvät varusteet ja voidaan olettaa 
hänen selviävän luonnossa pidempään. Pelkästään lenkille tai 
sieniä poimimaan lähtenyt ei välttämättä ole pakannut mukaan-
sa kuin hieman vettä ja eväitä. 

Jos jäljitettävällä on selässään raskas rinkka, ovat hänen jalan-
jälkensä syvemmät ja vauhti hitaampaa. Lepopaikoilta voidaan 
etsiä rinkan jättämiä painaumajälkiä. 

Millainen jäljitettävä on luonteeltaan?
Onko jäljitettävä taistelija vai luovuttaja? Meneekö hän helposti 
paniikkiin? Paniikissa olevilla ihmisillä on tapana käyttäytyä 
epärationaalisesti.

Viimeinen havainto?
Viimeinen havainto on erittäin tärkeä, se kertoo mistä koko 
jäljittäminen lähtee käyntiin. 

..
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JAljet 
Ympäristöön jää lukuisia jälkiä ihmisen liikkeistä. Jälkien löy-
tymiskohdat voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: mataliin, 
keskitasoon ja korkeisiin. 

Matalat jäljet
Maassa olevat jäljet ovat selvimmät jäljet, joita jäljittäjä lähtee 
seuraamaan. Ne sijoittuvat nilkan alapuolelle. 

Jalanjälki
Jalanjälki on yleisin ja tärkein jälki, jota lähdetään jäljittämään. 
Jalanjälki on samaan tapaan yksilöllinen kuin sormenjälki. 
Erilaisten jalanjälkien erot muodostuvat jalkojen asennosta ja 
siitä, miten paino jakautuu askelluksessa. Jalanjäljestä voidaan 
päätellä myös ikää, sukupuolta, terveydentilaa, painoa ja 
kantamuksien määrää. Jalanjälkiä ovat maahan painautuneet 
ja kohonneet jäljet. Painauma voi olla selvä maa-ainekseen 
jäänyt kengän kuva tai nurmikolle painautunut kengän kuvio. 
Jalkapohjaan saattaa jäädä maa-ainesta, jonka irrottua maan 
päälle jää kohonnut jälki. Jäljet voidaan jakaa kolmeen osaan: 
kokonaisiin, osittaisiin ja naarmuihin.

Kaikki askeleiden aiheuttamat jäljet eivät ole selviä jalanjälkiä, 
jolloin maastosta täytyy etsiä muita askeleiden aiheuttamia 
jälkiä. Näitä voivat olla esimerkiksi kääntyneet lehdet, siirtyneet 
kivet, naarmut kivissä tai puun juurissa. Kääntyneet lehdet ovat 
yleensä erivärisiä ja erottuvat maastosta. Kivet jättävät siirtyes-
sään kuopan maaperään. Jos jälki on suhteellisen tuore, kiven 
maan sisässä ollut puoli saattaa olla kostea. Kengänpohjaan 
jäänyt kivi saattaa jättää askelluksessa naarmuja kiven pinnalle 
tai puun juuriin.

Painaumat
Painaumia syntyy muun muassa askeleista, istumisesta, ma-
kaamisesta, retkikeittimestä, aseen perästä ja rinkasta. 

Kulkuvälineiden jäljet
Renkaan jäljistä voidaan päätellä kulkuneuvon kulkusuuntaa. 
Moottoripyörän tai polkupyörän jäljistä voidaan päätellä, minkä 
tyylinen pyörä on kyseessä. Esimerkiksi paksut ja syväuraiset 
jäljet viittaavat maastokäyttöön tarkoitettuihin renkaisiin.

Luontoon kuulumattomat asiat ja esineet
Jäljitettävä saattaa jättää luontoon sinne kuulumattomia tava-
roita kuten tupakantumppeja, roskia, ruoantähteitä tai ulostetta. 
Jos jäljitettävä haluaa tulla löydetyksi, hän on saattanut tehdä 
esimerkiksi isoja, huomiota herättäviä SOS -merkkejä tai kivis-
tä tehtyjä nuolia menosuunnastaan. 

..

Katkennut oksa ja rikkoutunut 
sammal.

Keskitason jälki. Irronnut kaarna kertoo 
miltä puolelta puuta on kuljettu. 

Kääntyneet lehdet erottuvat selvästi 
maastosta, koska usein lehtien alapuoli 
on vaaleampi kuin päällinen. 

Jäljittäjän ja auringon väliin 
jäävät jäljet näkyvät parhaiten, 
koska aurinko luo jäljelle syvät 
varjot.

Askeleesta painunut sammal.
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Keskitason jäljet
Keskitason jäljet sijoittuvat nilkasta ylöspäin aina silmien 
korkeudelle. Näitä jälkiä ovat esimerkiksi väistyneet heinät, 
vesiroiskeet, katkenneet oksat ja raapaumat puissa.

Painautunut korkea heinä tai kasvillisuus kertoo usein jäljitet-
tävän kulkusuunnasta. Kasvillisuus yleensä painautuu siihen 
suuntaan, minne jäljitettävä on matkalla. Kasvillisuuden väri 
poikkeaa latvasta juureen, joten painunut kasvillisuus on hel-

pommin erotettavissa.
Vesiroiskeita syntyy, kun kuljetaan vetisessä maastossa. Nämä 
jäljet voivat löytyä maan tasosta tai korkeammalta, kuten 
isoista kivistä. 

Katkenneet ja taittuneet oksat näyttävät usein jäljitettävän 
kulkusuunnan. Katkenneista oksista voidaan päätellä, kuinka 
kauan aikaa on kulunut, kun se on katkennut. Vaikeassa maas-
tossa kuljettaessa tulee usein otettua tukea ympäristöstä, ja 
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myös siitä jää oma jälkensä. Jälki voi olla painauma pihkassa 
tai puuttuva pala kaarnasta. Talvella voi etsiä oksilta pudonnut-
ta lunta. 

Hyönteiset viestivät, jos niiden reviirillä on kuljettu. Näitä merk-
kejä ovat rikkoutuneet hämähäkinseitit, normaalia aktiivisempi 
kohta muurahaispesässä tai häiriintyneet ampiaiset. 

Kaupungissa keskitason jälkiä voi löytää esimerkiksi aitojen 
päältä, jotka kertovat niiden ylityksestä. Likaisilla pinnoilla 
saattaa olla puhtaita jälkiä, jotka ovat syntyneet niiden läheltä 
kuljettaessa. 
Samoin autojen pölyiseen pintaan saattaa ilmestyä myös 
puhtaita jälkiä, jos niiden ohi on kuljettu tai niiden takana on 
piileskelty. Verisistä tai mutaisista käsistä voi jäädä jälkiä keski-
tason pinnoille. 

Korkeat jäljet
Korkeat jäljet sijoittuvat silmien tason yläpuolelle. Niitä voivat 
olla esimerkiksi puuhun kiipeämisestä aiheutuvat jäljet tai puu-
hun piiloutunut jäljitettävä. 

Sää ja vuorokauden aika
Sää vaikuttaa jälkiin ja niiden laatuun. Sade saattaa tuhota 
kaikki jäljet, mutta toisaalta parhaimmat jäljet syntyvät sateen 
jälkeen. Kostealle maaperälle muodostuu helposti jälkiä ja 
kosteus saa kasvillisuuden painumaan helpommin kasaan. Lu-
misade peittää jälkiä ja tekee niiden yksityiskohdista vaikeam-
min havaittavia. 

Kova tuuli sotkee varsinkin keskitason jälkiä. Tuuli saattaa 
palauttaa taipunutta kasvistoa ja siirtää katkenneita oksia tai 
pudonneita lehtiä. Tuuli tuhoaa myös matalia jälkiä, esimerkiksi 
jalanjälkiä hienolla hiekalla. Talvella tuuli saattaa kuljettaa lunta 
ja peittää syntyneitä jälkiä. 

Suomen talvi luo jäljittämiselle loistavat edellytykset. Neitseel-
linen lumimaisema helpottaa jäljittäjän työtä huomattavasti. 
Usein paras jälki muodostuu lähes nollakelin lumelle.

Paras valo jäljittämiselle on, kun aurinko on 45 asteen kulmas-
sa, eli aamu- tai iltapäivällä. Auringonvalo luo jälkiin varjoja, 
minkä takia ne on helpompi havaita. Jäljet näkyvät parhaiten, 
jos ne ovat jäljittäjän ja auringon välissä. Jäljen näkymistä 
voi auttaa taskulampun valolla tai ohjaamalla auringonvaloa 
peilillä.

Aistit
Jäljittämisessä tärkeimmät aistit ovat näkö, kuulo, tunto ja 
haju. Saavuttaessa maastoon, jossa jäljittäminen suoritetaan, 
kannattaa tietoisesti yrittää teroittaa aistejaan ja tulla tietoiseksi 
niistä.

Näkö
Jäljittämisessä näkö on kaikkein tärkein aisti. Näköaistilla 
havaitaan varjoja, liikettä, muotoja, poikkeamia ja symmetriaa. 

Korkeaan heinikkoon jää usein selvä kulku-ura. 
Tallatut heinät osoittavatkulkusuuntaan päin.
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Hämärässä tai yöllä jäljittämisessä kannattaa muistaa, että 
silmillä kestää tottua hämärään täydellisesti noin 30 minuuttia. 
Hämärässä yksityiskohtien näkeminen onnistuu parhaiten 
katsomalla hieman kohteesta ohi. 

Kuulo
Kuuloaistimukset voidaan jakaa kahteen osaan, vokaalisiin ja 
mekaanisiin. Vokaaliset äänet tulevat ihmisen suusta, kuten 
huudot, kiljahdukset, puhuminen, kuiskaaminen ja huutaminen. 
Mekaaniset äänet syntyvät muun muassa liikkumisesta, veto-
ketjun avaamisesta tai sulkemisesta, oksien katkeamisesta, 
vaatteiden kahinasta, puhelimen soimisesta ja puiden yhteen 
lyömisestä. 

On tärkeää oppia tunnistamaan ääniä, joihin ei tarvitse reagoi-
da, kuten moottoritien suhina, läheisen kosken kohina ja mui-
den jäljittäjien liikkeistä syntyvät äänet. Hyvä keino kuunnella 
tarkkaan ympäristön ääniä on pyytää ryhmää olemaan aivan 
paikoillaan, sulkemaan silmät ja avaamaan suun. 

Eläimet viestittävät äänillä, ja näin he saattavat paljastaa jälji-
tettävän sijainnin. Esimerkiksi lehmät alkavat ammua ja koirat 

haukkua, jos niiden reviirille tulee ylimääräisiä henkilöitä.

Tunto
Tuntoaistilla voidaan havainnoida muotoja, kokoa, kosteutta 
ja lämpöä. Nuotiopaikasta tai makuupaikasta voidaan lämmön 
perusteella päätellä, kuinka vanha se on. 

Haju
Hajuaistilla voidaan havaita, jos joku on laittanut ruokaa, polt-
tanut tupakkaa, tehnyt nuotion, ulostanut tai kuollut. Kannattaa 
muistaa, että tupakoiminen heikentää hajuaistia. 

Step by step
Step by step on yksi jäljittämisen muoto. Siinä seurataan askel 
askeleelta jäljitettävän kulkua. Se saattaa olla hidasta, mutta 
tehokasta. Siinä käytetään apuna jäljityskeppiä. Keppi voi olla 
tehty kaupallisesti, itse tai improvisoidusti. Jäljityskeppiin mer-
kataan jäljittäjälle tärkeitä mittoja jäljitettävästä.

Tärkeimpiä mittoja ovat askelväli ja jalanjäljen kaksi paksuinta 
kohtaa lestistä ja päkiästä. Askelväli, joka mitataan etujalan 
kantapäästä takajalan kantapäähän, tulee mitata jäljistä, jotka 

Jäljityskeppiin merkataan neljä jäljitettävän ominaista 
mittaa, joiden mukaan voidaan erottaa jäljitettävän jäljet 
muista jäljistä. Ne ovat päkiän leveys, lestin leveys, ken-
gän mitta kantapäästä varpaisiin ja  askelluksen pituus.
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ovat syntyneet normaalissa kävelyvauhdissa. Nämä mitat 
merkataan usein jäljityskeppiin kuminauhoilla tai teipillä. Nämä 
mitat ovat tärkeitä, sillä niillä varmistetaan myöhemmin löytyvät 
jäljet jäljitettävän tekemiksi. 

Jos tulee tilanne, että jälkiä ei enää löydy jäljityskepin avulla, 
aletaan “skannata” ympäristöä seuraavan jäljen löytämiseksi. 
Kantapään merkki asetetaan viimeksi löydetyn jäljen kan-
tapään kohdalle ja kepin säteellä lähdetään etsimään toista 
kantapään jälkeä. Sen tulisi löytyä jäljityskepin toisen kan-
tapäämerkin säteellä, ellei jäljitettävä ole lähtenyt juoksuun, 
harpannut tai kiivennyt. 

Jäljittäjän kannattaa aina merkata löytämänsä jäljet esimerkik-
si tekemällä U-mallisen jäljen jalanjäljen taakse ja vetämällä 
U:sta viivan siihen suuntaan, kumman jalan jälki se on. Jäljitys-
keppiä perässä raahaamalla erottautuu muista jäljistä ja näin 
muut tietävät, mitkä ovat jäljittäjän jälkiä. Tätä kutsutaan myös 
jäljittäjän universaaliksi jäljeksi.

Kadonneen henkilön etsintä ja pelastaminen 
Jos jäljitettävän ei oleteta olevan uhka, eli ollaan pelastus- tai 
etsintätehtävällä, käytetään usein kolmen hengen jäljittäjä-
ryhmää. Ryhmän jäsenten tulisi kaikkien osata jäljittämistä. 
Jäljittäminen on raskasta, koska siinä joudutaan usein olemaan 
vaikeissa asennoissa ja aistit ovat kovassa käytössä. Silmät ei-
vät esimerkiksi jaksa pitkiä aikoja etsiä yksityiskohtia kirjavasta 
maastosta, kuten metsästä. Tämän takia jäljittäjää tulisi vaihtaa 
tasaisin väliajoin. 

Kolmen hengen jäljittäjäryhmä kulkee muodostelmassa, jossa 
jäljittäjä on kärjessä ja hänen takanaan sivuilla molemmilla 
puolilla on sivuttajat. Sivuttajien tehtävät voivat olla kadonneen 
henkilön nimen huutaminen tai radiolla viestittäminen. Sivut-
tajilla on erilainen perspektiivi jäljelle, joten he voivat tarvitta-
essa auttaa jäljittäjää. Sivuttajien tehtävänä on myös valvoa 

jäljittäjän etualaa, ettei hän joudu vaaratilanteisiin. Jokaiselle 
selkeälle jäljelle voi laittaa merkin, kuten värikkään teipin tai 
lipun. Näin takana tulevat tietävät olla sotkematta jälkiä, ja jos 
jäljelle täytyy palata, se on helposti löydettävissä.

Jäljen hukkuessa voidaan käyttää esimerkiksi spiraalijär-
jestelmää uuden jäljen löytämiseksi. Siinä sivuttaja lähtee 
kulkemaan ympyrää jäljittäjän ympärillä suurentaen kehää 
jatkuvasti. Jäljen löydyttyä jäljittäjä siirtyy jäljelle tai sivuttajasta 
tulee jäljittäjä.

..
JAljityskepin

tekeminen
Etsi suora, vähintään metrin pituinen keppi, jonka halkaisija 
on noin 2.5cm. Kepistä ei kannata tehdä liian painavaa, 
koska sitä joutuu kannattelemaan maata vasten horison-
taalisesti ja irti maasta. Tee kepin molemmat päät tasaisik-
si, ellei kepin päähän ole tarkoitus laittaa metallista päätä. 
Tee keppiin mitta-asteikko. Jäljityskepissä tärkeiden mitto-
jen merkitsemiseen käytetään yleensä kumilankoja, joita 
kannattaa keppiin laittaa vähintään kuusi, mieluiten pari 
samanväristä. Värikoodatut kumilangat auttavat merkkaa-
maan eri mittoja. Kumilangat voi korvata myös värillisillä 
teipeillä. Teipillä merkkaaminen vie enemmän aikaa, mutta 
teipissä ei ole riskiä, että osuessaan esteeseen ne siirtyisi-
vät kepin pinnalla. 

F
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Uhkaavan tai pakenevan henkilön 
jäljittäminen
Ennen jäljittämistä on tehtävä arvio pakenevasta henkilöstä. 
Jos henkilön oletetaan olevan vaarallinen, on syytä miettiä 
tarkkaan, millä vahvuudella henkilöä lähdetään jäljittämään. 
Esimerkiksi murtopaikalta metsään juossutta kolmikkoa ei 
piirivartijan ole mitään järkeä lähteä yksin jäljittämään. Yksin 
jäljittäminen ei ole muutenkaan suositeltavaa, jos vastassa 
saattaa olla vaarallista vastarintaa. 

Jos päätetään lähteä jäljittämään esimerkiksi pakenevaa henki-
löä parin kanssa, voidaan toimia seuraavalla tavalla. Jäljittäjä 
kulkee edellä ja aivan hänen perässään partion toinen jäsen, 
joka toimii suojamiehenä. Suojamiehen tehtävä on keskittyä 
koko ajan edessä olevaan maastoon, koska jäljittäjän kaikki 
huomio menee jälkien etsimiseen. Jäljittäessä pitää muistaa, 
että jäljitettävä voi yrittää ajaa takaa-ajajat ansaan. 

Dokumentointi 
Jokainen jäljitys tulisi dokumentoida huolella, niin että jos 
jäljittäjäryhmää vaihdetaan, voi vaihtoryhmä päästä nopeasti 
selville tapahtumista. Dokumentointiin tulisi jäljityksen aikana 
laittaa kaikki merkittävä tieto jäljitettävästä ja hänen jäljistään. 
Erinomaisen tärkeää on dokumentoida selkeimmät jalanjäljet ja 
niiden yksityiskohdat.

Artikkelin sisältö perustuu suu-
relta osin David Diazin kirjaan 
–Tracking- Sings of Man, Sings 
of Hope: A Systematic Approach 
to the Art and Science of Tracking 
Humans

Lopuksi 
Jäljittämisestä enemmän kiinnostuneille on kirjallisuutta ja ope-
tusvideoita tarjolla internetistä englannin kielellä. Esimerkiksi 
Amazon.comista löytyy jäljittämisestä paljon kirjoja sotilaiden ja 
viranomaisten tarpeisiin. Varsinkin sotilaskäyttöön tarkoitetuis-
sa kirjoissa perehdytään vaarallisten henkilöiden jäljittämiseen, 
ja niissä painotetaan väijytysten ja ansojen tunnistamista ja 
välttämistä. Suomalaiselle kenttäsialle parhaimmat kirjat ovat 
varmasti ne, jotka on kirjoitettu etsintä- ja pelastustehtävien 
näkökulmasta. 

On hyvä tiedostaa, mitä kaikkia jälkiä luonnossa liikkuminen 
jättää. Jäljittämiseen perehtymisen jälkeen luonnossa liikkumi-
nen ei enää ole samanlaista. Luonnossa tulee automaattisesti 
etsineeksi jälkiä ja miettineeksi, mikä tai kuka tästä on kulke-
nut, koska, minne ja miksi. 

http://www.finsec.fi/
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uunto Ambit2 on suomalaisen Suunnon kehittä-
mä GPS-urheilukello. Sen avulla käyttäjä pystyy 
navigoimaan, tarkkailemaan säätietoja ja tallen-
tamaan harjoitustietoja eri lajeista.

Ambit2 ja sen versiot
Suunto Ambit2 on tarkoitettu etupäässä seikkailijoille ja urheili-
joille. Kellon avulla käyttäjä voi seurata harjoitustaan ja tallenta-
miaan harjoitustietoja lajeista kuten pyöräilystä, juoksusta ja 
uinnista. Suunto Ambit2:n tärkein kumppani on internetissä 
toimiva Movescount-palvelu. Kaikki kelloon tallennetut harjoi-
tukset eli Movet synkronoituvat palveluun samanaikaisesti, kun 
kelloa ladataan tietokoneen kautta. Movescountissa voi tarkas-
tella yksityiskohtaisesti erilaisia tietoja tallennetuista Moveista, 
ja sen kautta pystyy mukauttamaan kellon toimintoja. 

Suunto Ambit2:sta on myynnissä neljä eri versiota: Ambit2, Am-
bit2 Saphire, Ambit2R ja Ambit2S. Saphire-lisänimeä kantava 
malli on sama kuin Ambit2, mutta kellotaulu on tehty erittäin 
kestävästä safiirilasista. R- ja S-merkintää kantavat kellot ovat 
kevennettyjä ja halvempia versioita Ambit2:sta. Molemmista 
malleista on karsittu sääominaisuudet, akkukestoa ja veden-
alaisen paineen kestävyyttä. Ambit2S on suunniteltu urheili-
joille, ja siinä on Ambit2:sen urheiluominaisuudet. Ambit2R on 
suunniteltu juoksijoille, ja siitä on karsittu pois pyöräilyominai-
suuksia. Pakkauksissa oleva HR-lisänimike tulee Suunnon 
omasta ANT+-sykevyöstä. 

Ulkomuoto
Kellon runko on lasikuituvahvisteinen ja sen kello-osan leveys 
on 50 mm ja paksuus 18.1 mm. Kello painaa 89 g, eli on kysy-
mys isosta kellosta. Kello on laadukkaan oloinen ja erittäin kes-
tävän tuntuinen. Remmi on leveä, ja se on täynnä pieniä reikiä 
lisäämään remmin hengittävyyttä. Mielestäni huomionarvoinen 
keksintö on ylijäävän remmin pidikkeessä oleva pieni väkänen, 

joka pureutuu remmin reikiin pitäen pidikettä paikallaan. Näin 
ylijäänyt remmi ei pääse sojottamaan vapaana. 

Näytön numerot ja tekstit ovat helposti luettavissa näytön 
ison koon ansiosta. Kellon käyttöliittymä on valikkopohjainen 
aivan kuten vanhoissa nokialaisissa. Näppäimet, joilla kelloa 
käytetään, ovat tarpeeksi isot, jotta niitä voi käyttää esimerkiksi 
hanskat kädessä. Näppäinten toiminnot on kirjoitettu selkeästi 
näytön reunoille. Vahinkopainalluksilta on helppo välttyä, sillä 
näppäimet saa lukittua. Käyttäjän ei tarvitse miettiä, pitääkö 
enemmän negatiivisesta vai positiivisesta näytöstä, sillä sen 
saa itse valita kellon valikoista. 

Kontrollin tarkastelussa on huippuluokan 

urheilukello, jolle on helppoa keksiä 

käyttöä myös työtehtävissä.

teksti:
Timi Tikkanen

kuvat:
Timi Tikkanen ja Suunto

Suunto Ambit2 HR

S

urheilijoiden ja seikkailijoiden unelmakello

http://www.finsec.fi/
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Movescount
Movescount.com on liikkujien verkkoyhteisö, joka herättää 
Ambit2:n eloon. Palvelun kautta kelloa pystyy muokkaamaan, 
tarkastelemaan Moveja, tekemään treenipäiväkirjaa, asenta-
maan Suunto Appseja, lisäämään navigointipisteitä ja reittejä. 
Movescount täytyy ensiksi asentaa tietokoneelle, minkä jälkeen 
se synkronoituu Movescountin kanssa kelloa ladatessa.

Tehtyjä harjoituksia kutsutaan Moveiksi ja jokaisesta Movesta 
löytyy hurja määrä tietoa kaavioiden, numeroiden ja karttaku-
van avulla. Useimmiten harjoituksista näkyy tietoja sykkeestä, 
korkeudesta, nopeudesta ja ajasta. 

Ambit2:ssa on 10 urheilutilaa, joita voi vaihtaa ja muoka-
ta Movescountin kautta. Movescoutissa löytyy urheilutiloja 
seikkailu-urheilusta voimisteluun. Esiasennetuille tiloille on 
määrätyt tietyt tiedot, joita ne tallentavat. Jokaista urheilutilaa 
voi silti muokata tallentamaan itse tärkeinä pitämiään tietoja. 
Movescountissa voi muokata myös harjoituksen aikana näky-

viä kellotauluja. Esimerkiksi juostessa yhdessä kellotaulussa 
voi olla sykkeeseen, toisessa aikaan ja kolmannessa matkaan 
liittyviä tietoja.

Suunto Appsit ovat käyttäjien itse luomia ohjelmia, joita 
voidaan lisätä harjoitusohjelmaan. Harjoitukset voivat kertoa 
käyttäjälleen esimerkiksi reaaliajassa oman Cooper-vauhdin 
tai kuinka monta makkaraa harjoituksen aikana on kulunut. Jos 
tuhansien Suunto Appsien joukosta ei löydy mieluista Appsia, 
voi sellaisen luoda itse Movescountissa. Valmiin Appsin voi tal-
lentaa omaan Ambit2:een ja vaikka jakaa sen muille käyttäjille. 

Movescountin kautta käyttäjä voi suunnitella treeniohjelmaa 
eli luoda harjoitusohjelmia. Harjoitusohjelmaan voi tallentaa 
urheilutilan, ajankohdan ja vaativuusluokan. Kun harjoituksen 
aika tulee, kello muistuttaa siitä käyttäjäänsä. Valmiita harjoi-
tusohjelmia on satoja ja niitä voi tehdä kuka tahansa. Valmiiksi 
tehdyt harjoitusohjelmat esimerkiksi valmentavat triathloniin, 
maratoniin, cooperiin tai rasvanpolttoon. 
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Harjoitukset ja lisäanturit
Ambit2:ssa on panostettu erityisesti vaelluksen, juoksun, pyö-
räilyn ja uinnin harrastajiin. Juoksuharjoituksissa laite mittaa 
matkaa, korkeutta, nousuja, laskuja, vauhtia ja aikaa sekä 
Suunto foot Podilla askeltiheyttä. Uuden 2.0-päivityksen jäl-
keen kello oppi myös mittaamaan askeltiheyden kellon liikkeen 
avulla. Sykkeen kello mittaa ANT-sykemittarista. Movescountin 
kautta juoksijoille suunnattuja Suunto Appseja ja harjoitusohjel-
mia löytyy todella paljon.

Pyöräilyharjoitusten tallentamiseen kellosta löytyy samat 
ominaisuudet kuin juoksuun, mutta sen lisäksi polkimiin on 
saatavilla ANT- ja ANT+-tekniikalla varustettuja lisäantureita 
mittaamaan kampikierrosten ja voiman määrää. Lisävarustee-
na on saatavilla myös kellon pidike ohjaustangolle.

Ambit 2 tarjoaa myös monipuolisia mahdollisuuksia tallentaa 
uintiharjoituksia. Sisäuinnissa pystyy tallentamaan esimerkiksi 
matkaa, vetojen määrää ja kellolle opetettuja uintityylejä. Jotta 
harjoituksista saa tallennettua tarkan kalorikulutuksen, täytyy 
harjoitukseen tallentaa sydämen sykkeet. Vanhojen Suunto-
sykemittareiden omistajien pettymykseksi Ambit2 ei huoli muita 
parikseen kuin ANT- tai ANT+-teknologiaa käyttäviä sykemitta-
reita.

Vaelluksilla kellolla voidaan tallentaa samoja tietoja kuin ur-
heiluharjoituksissa. Sen lisäksi kello toimii myös sääasemana. 
Se ennustaa tulevaa säätä ilmanpaineen vaihteluista ja kertoo 
auringon nousu- ja laskuajat. Kellossa on myös myrskyvaroitin, 
ja Suunto Appsilla on mahdollisuus saada tietoon myös vuoro-
vesien vaihtelut.
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Navigointi
Ambit2:een voi tallentaa navigointipisteitä – point of interest 
(POI) – Movescountissa tai suoraan kellossa. Movescountissa 
piste voidaan muokata joko asettamalla koordinaatit tai klik-
kaamalla haluttua kartan kohtaa. Kellossa POI:n tallentaminen 
tapahtuu joko syöttämällä koordinaatit tai seisomalla fyysisesti 
halutussa kohdassa. Navigoitavia reittejä voidaan tehdä vain 
Movescountissa. Se onnistuu klikkaamalla haluttuja reittipistei-
tä Googlen kartasta.

Navigointi tapahtuu siten, että navigointivalikosta valitaan ha-
luttu kohde, jolloin laitteen näytölle ilmestyy matka metreinä ja 
nuoli, joka osoittaa kulkusuunnan. Navigoitavaa reittiä kulkies-
sa voidaan kellon näyttökuvaksi valita pieni kartta reitistä. Jos 
reitillä on POI:tä näkyvissä, näkyvät ne myös suhteessa reittiin. 
Kelloon voi tallentaa 100 POI:ta ja 50 reittiä.

Navigointiominaisuutta voi käyttää myös kesken harjoituksen. 
Navigoida voi valitulle POI:lle tai sitten harjoituksen alkuun, jos 
harjoituksen aikana on tallennettu GPS-dataa. POI on hyvä 
ominaisuus kentällä esimerkisi jalkauduttaessa suorittamaan 
maastoetsintää. Auton sijainnin voi tallentaa POI:ksi ja etsinnän 
jälkeen kellon avulla voidaan palata autolle suorinta tietä. Na-
vigointireittejä voi myös hyödyntää esimerkiksi piiritehtävissä, 
jolloin tikkikohteet voidaan tallentaa kelloon. 

Navigointitilassa näkyy matka 
kohteeseen linnuntietä ja  nuoli 

kertoo oikean suunnan.  



PLUSSAT
  + tallentaa suuren määrän harjoittelun tietoja

  + mukauttamismahdollisuudet
  + ominaisuudet
  + Movescount
  + Suunto Apps
  + ulkonäkö

MIINUKSET
   - ISO koko
  - sykevyön kantoetäisyys
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Käyttökokemuksia
Kolmen kuukauden käyttöjakson aikana kello toimi erinomai-
sesti. Movejen tallentaminen on nopeaa ja vaivatonta. Esimer-
kiksi aamulla kiireessä työmatkalle lähdettäessä kello löysi 
sykemittarin ja GPS-signaalin suhteellisen nopeasti. Ambit2:n 
isoon kokoon kesti hetken tottua. Varsinkin nukkumaan men-
nessä laite tuntui painavan ilkeästi rannetta, mutta muutaman 
päivän jälkeen laitteen olemassaoloon tottui. 

Navigointi ei saa täysiä pisteitä, sillä testin aikana maastossa 
tallentamani POI heitti noin 10 metriä, joten geokätköjen tark-
kaan tallentamiseen siitä ei ole. 

Laitteen akkukesto on mielestäni erittäin hyvä. Viikon 10 
työmatkapyöräilyä ja neljä salikertaa eivät vielä riittäneet 
kuluttamaan akkua loppuun. Ohjekirjassa mainitaan kellon 480 
milliamppeerin lion-akun keston vaihtelevan 15-50 tuntiin tai 
jopa enempään. Peruskellona se voi kestää jopa 30 päivää. 
Akun kestoon vaikuttaa esimerkiksi harjoituksissa GPS-tallen-
nustiheys (1,5 tai 60 s) ja lisäantureiden määrä. Akun pystyy 
lataamaan tietokoneen lisäksi USB-verkkolaturilla tai USB-
varavirtalähteellä. Varavirtalähteen hankkiminen on aiheellista 
varsinkin pitkille vaelluksille.

Kahvakuulaharjoituksen ajaksi jouduin ottamaan kellon pois 
kädestä ja huomasin, ettei kello tallentanut sykkeitäni koko 
aikaa. Myöhemmin ohjekirjaa tutkiessani huomasin, että syke-
mittarin käyttöetäisyys on noin kaksi metriä kellosta. Se ei siis 
voi olla treenikassissa tatamin laidalla voimankäyttöharjoitusten 
aikana, vaan se on pidettävä esimerkiksi taskussa.

Lopuksi 
Suurimman hyödyn Suunto Ambit2:sta saavat ulkona liikkujat 
ja urheilijat. Ominaisuuksien hyödyntämisessä on vain mieliku-
vitus rajana. Ambit 2:n 450 euron listahinta voi kuulostaa pahal-
ta, mutta laite on mielestäni joka euron arvoinen. Ambit2:n 
huonot puolet ovat vähintäänkin siedettäviä, eikä laitteesta 
voi juuri pahaa sanoa – paitsi sen isosta koosta. Loistavaa on 
myös se, että Suunto päivittää jatkuvasti laitetta ja uusimmassa 
2.0-päivityksessä (julkaistiin 23.4.2014) Ambit2 sai uusia omi-
naisuuksia, muun muassa askeltiheyden mittauksen suoraan 
kellosta, nopean navigoinnin, kompassin helpomman kalibroin-
nin ja myrskyvaroituksen. 

Movescountissa tallennettu reitti näkyy näytöllä tallennettujen 
välietappien kera, joita voivat olla esimerkiksi vesipiste, luola tai 
geokätkö.

Ambit 2 latautuu ja 
synkronoituu USB-
johdon avulla.

Esimerkki näky-
mä yksittäisestä 
harjoituksesta.

Ambit2:n käyttöliitty-
mä on valikkopohjai-
nen. Kuvassa myös 
Suunnon ANT-lähe-
tystekniikkaa käyttävä 
sykevyö.
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ontrolli on maailmanlaajuisestikin harvinai-
nen lehti: turvallisuusalan kenttätyötä sekä 
julkisella että yksityisellä sektorilla tekeville 
ammattilaisille kohdistettu lehti, jonka tekijät 
ovat myös kenttäsikoja. Amerikan ihmemaas-
ta löytyy kuitenkin melko paljon Kontrollia 

muistuttava lehti, American Cop, jota kaiken lisäksi tehdään 
samanlaisella kenttäsika-asenteella. Myös lehden julkaisuhis-
toria on samankaltainen Kontrollin kanssa: aluksi lehteä julkais-
tiin paperille painettuna perinteisenä lehtenä, ja sittemmin lehti 
siirtyi e-lehtiformaattiin.

AMERICAN COP 
ENNEN JA NYT
Tutustuin American Copiin vuoden 2005 lopulla, eli melko 
tuoreeltaan lehden perustamisen jälkeen – lehden ensimmäi-
nen numero on syys-lokakuun numero vuonna 2005. Tässä 
vaiheessa Kontrolli oli ilmestynyt melko tasan vuoden ajan, 
ja olin itse ollut Kontrollin toiminnassa mukana reilun puolen 
vuoden ajan. 

Olin lukenut amerikkalaisia aselehtiä melko säännöllisesti 
jo 1980-luvun lopulla ja jonkin verran myös amerikkalaisia 
poliisilehtiä erityisesti oman poliisiurani alkuaikoina 1990-luvun 
loppupuoliskolla. American Copissa oli kuitenkin pari eroavai-
suutta aikaisemmin tuntemiini ase- ja poliisilehtiin verrattuna: 
lehteä tehtiin kenttäsika-asenteella, ja vaikka lehden pääasialli-
nen kohdeyleisö oli poliisit, siinä oli myös muille lukijoille suun-
nattuja vakiopalstoja ja artikkeleita. Kontrollissa ja American 
Copissa oli itse asiassa niin paljon yhteistä, että jos Kontrolli 
olisi näistä kahdesta nuorempi lehti, voisi hyvällä syyllä epäillä, 
että Kontrolli on ottanut mallia American Copista.

American Cop ilmestyi aluksi painettuna lehtenä kuusi kertaa 
vuodessa, irtonumeron hinnan ollessa hieman alle 6 dollaria. 
Jo alusta pitäen lehti oli 84-sivuisena kunnon lukupaketti, oli-
han lehdessä toistakymmentä työntekijää ja sisältöä tuottamas-
sa oli yli 20 henkilöä. Lehden mainosmyyntikin oli kunnossa; 
yli kolmannes lehden sivuista oli kokonaan tai lähes kokonaan 
mainosten peitossa, ja näiden lisäksi lehden sisäsivuille oli 
ripoteltu pikkumainoksia. American Cop ei ilmestynyt tyhjästä, 
vaan sitä julkaisee FMG Publications -kustannusyhtiö, joka 
julkaisee myös muun muassa American Handgunner ja Guns 
-lehtiä. Näin ollen lehden taloudelliset lähtökohdat olivat kun-
nossa heti alkutaipaleelta lähtien.

K

Jos Kontrollia julkaistai-

siin Yhdysvalloissa, se oli-

si hyvin samanlainen lehti 

kuin American Cop. Kontrol-

li oli kuitenkin ensin, jo-

ten kumpi on ottanut vaikut-

teita kummasta? Kontrollin 

10-vuotissyntymäpäivän kun-

niaksi tutustutaan tarkem-

min Kontrollin henkiseen si-

sarjulkaisuun.

teksti ja kuvakaappaukset:
Seppo Vesala

L U K U S A L I

Amerikan
Kontrolli
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Lehti ilmestyi reilut kuusi vuot-
ta samalla kaavalla, kunnes 
toukokuussa 2012 se alkoi 
ilmestyä 12 kertaa vuodessa. 
Samalla kun ilmestymistiheys 
tuplaantui, sivumäärä putosi 
reiluun puoleen eli 48 sivuun. 
Mainoksiakin oli jo lähes puolet 
sivumäärästä, eli toimituksel-
lisen materiaalin määrä oli 
pudonnut alkuajoista melkoi-
sesti. Tosin koska lehti ilmestyi 
useammin, koko vuoden ajalta 
laskettuna toimituksellista ma-
teriaalia oli osapuilleen saman 
verran kuin ennenkin. Irtonume-
ron ostaja joutui kuitenkin mak-
samaan edelleen saman vajaat 
kuusi dollaria irtonumerolta, eli 
vuositasolla tuplaten entiseen 
verrattuna – senaikaisesta 
kestotilaushinnasta minulla ei 
ole tietoa.

Seuraava merkittävä muutos 
koettiin huhtikuussa 2013, jolloin 
lehti siirtyi painetun formaatin 
lisäksi myös digitaaliseen muo-
toon. Lehteä saattoi – ja saattaa 
edelleen – lukea ilmaiseksi 
selaimella, mutta jos lukija halusi 
lehden pdf-muodossa, irtonume-
rosta joutui maksamaan kaksi 
dollaria. Lehteä saattaa edelleen 
tilata myös painettuna lehtenä, 
jolloin irtonumeron hinta on sama 
vajaa kuusi dollaria kuin koko 
lehden ilmestymishistorian ajan. 

Nykyään kaikki numerot lehden 
ensimmäisestä numerosta alkaen 
ovat luettavissa ilmaiseksi selain-
versiona, eli myös alkuaikojen nu-
merot on muutettu nykyaikaiseen 
formaattiin. Ennen huhtikuuta 2013 ilmestyneistä lehdistä ei 
kuitenkaan ole saatavilla maksullista pdf-versiota. Perinteisen 
paperisen lehden ystävien iloksi lähes kaikista  irtonumeroista 
on edelleen painosta jäljellä.

LEHDEN RAKENNE
Lehdessä ilmestyy lukuisia lyhyitä, yleensä sivun tai parin 
mittaisia nopeasti silmäiltäväksi tarkoitettuja palstoja, joissa 
senkertaisia aiheita käsitellään hyvin pintapuolisesti tai tuodaan 
esille jokin uusi ajatus ilman aiheen syvällisempää käsittelyä. 
Joskus näillä lyhyillä palstoilla käsitellään jopa useaa toisiinsa 
liittymätöntä aihetta samalla kertaa, joten on selvää, että aihei-
siin tehdään lähinnä pintaraapaisuja. Näistä palstoista neljä on 
jokaisessa lehdessä ilmestyviä vakiopalstoja, lisäksi jokaisessa 
lehdessä on muutama kolumni sekä varusteiden pikaesittelyi-
hin keskittyvä palsta. 

Lyhyiden palstojen lisäksi lehdessä on tyypillisesti viitisen 
pidempää artikkelia, joiden aiheet ja kirjoittajat vaihtelevat 

lehdestä toiseen. Koska artikkelit ovat pidempiä, niissä voidaan 
käsitellä aiheita perusteellisemmin kuin lyhyillä palstoilla. Pit-
kätkään artikkelit eivät kuitenkaan ole kovin pitkiä, vaan niiden 
pituudet ovat tyypillisesti muutaman sivun luokkaa.

Jokaisessa lehdessä on lukijakilpailu tai arvonta, jossa voittaja 
saa omakseen yleensä kyseisen lehden pääarvostelussa 
arvostellun ampuma-aseen tai sen ympärille rakennetun tuote-
paketin. Paketissa saattaa olla esimerkiksi pistooli tai karbiini 
ja saman valmistajan kääntöveitsi, joka ei välttämättä ole ollut 
lehden testissä. Lehden keskiaukeamalla on usein vielä kysei-
sen lehden tuotepalkinnosta tehty aukeaman kokoinen juliste.

Vaikka lehti on käynyt läpi useita muutoksia vuosien varrella ja 
esimerkiksi avustavat toimittajat eivät ole pysyneet samoina, 
lehden kenttäsika-asenne on säilynyt kutakuinkin muuttumatto-
mana. Jotta lehden sisällöstä saisi paremman kuvan, käyn läpi 
uusimman numeron artikkelit.

Officer survival -palsta
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AMERICAN COP 
JULY 2014 

Päätoimittaja: 
Suzi Huntington

Kirjoittajia: 
Clint Smith, John Morrison, John Russo, Aimee Grant, 
D.M.Chamberlain, Ralph Mroz, Dave Douglas, Jeremy Clough, 
Pat Covert, Jason Huschouer, Sammy Reese

Sivumäärä: 
48 (sisältää kannet)

mainosten määrä: 
21 sivua, jossa yli puolet sivusta on mainoksia; 
näistä 16 sivulla on pelkkiä mainoksia

Lehden vakiopalstat ovat Return Fire -niminen yleisönosasto-
palsta, pääkirjoitus nimellä Letter from the Publisher, erilaisia 
varusteita lyhyillä parin kappaleen teksteillä esittelevät palstat 
Good to go Gear ja Spotlight, asekoteloita ja muita voiman-
käyttövälineiden kantojärjestelmiä käsittelevä Carry Options, 
työturvallisuuteen keskittyvä Officer Survival, uusinta huip-
puteknologiaa hyödyntäviä, poliisityöhön liittyviä laiteita ja 
ohjelmistoja esittlevä High Tech, poliisin kenttätyötä 
poliisipäällikön näkökulmasta käsittelevä From the 
Chief, ja lehden viimeisenä oleva sekalaisia asioita 
käsittelevä Vantage point. 

Tässä numerossa pitkät artikkelit ovat seuraavat: 
Dave Douglasin testiartikkeli, jossa tutustutaan siir-
rettäviin valonheittäjiin ja etsintävaloihin; Bradley 
Nickellin teksti turvavöiden käyttämisen tärkeydes-
tä; John Morrisonin esittely poliiseille suunnatusta 
veitsipuolustautumispaketista joka sisältää veitsen, 
harjoitusveitsen ja treeni-DVD:n; Roy ja Suzi 
Huntongtonin testiarvostelu virka-aseeksi soveltu-
vasta pistoolista – Yhdysvalloissa poliisilaitokset 
päättävät itsenäisesti virka-aseistaan, ja joissakin 
laitoksissa päätäntävalta jätetään yksittäiselle po-
liisimiehelle –, ja viimeisenä esitellään Fordin uusi, 
legendaarisen Crown Victorian korvaajaksi tarkoitet-
tu poliisin partiokäyttöön suunniteltu automalli. Tällä 
kertaa lehden lukijakilpailussa arvotaan kaikkien leh-
den sisältökyselyyn vastanneiden kesken noin 1200 
dollarin arvoinen paketti, joka sisältää partiokiväärin, 
taktisen valaisimen ja kääntöveitsen.

Lehdessä julkaistaan myös sellaisia palstoja ja 
kolumneja, joita ei ollut uusimmassa lehdessä. 
Näitä ovat esimerkiksi poliisilaitosten ja vankiloiden 
vartijoille suunnattu palsta, partioautoihin ja auto-
partiointiin keskittyvä palsta, poliisin työtä syyttäjän 
näkökulmasta ruotiva palsta, ja tässä numerossa 
olleen Hich Tech -palstan kaltainen, mobiiliteknologi-
an applikaatioihin keskittyvä palsta.

EROT JA 
SAMANKALTAISUUDET
Koska Americal Cop -lehteä on tässä artikkelissa verrattu 
Kontrolliin, lienee paikallaan ruotia tarkemmin lehtien saman-
kaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. En luonnollisestikaan pysty 
olemaan täysin objektiivinen vertaillessani toista lehteä Kontrol-
liin, mutta tässä on kuitenkin rehellinen mielipiteeni.

Lehtiä vertailtaessa huomio kiinnittyy ensimmäisenä ulko-
asuun: American Copissa kannessa komeilee tyypillisesti jokin 
lehdessä testatuista tuotteista – yleensä ampuma-aseesta, kun 
Kontrollin kansi on yleensä teemallisesti lehteen sopiva mutta 
hyvin harvoin – jos koskaan – Kontrollin kannessa on keskitytty 
mihinkään tuotteeseen, eikä Kontrollin ilme näin ollen ole yhtä 
mainosmainen.

American Cop on taitettu jenkkilehdistä tuttuun tapaan: 
artikkeleiden alut on taitettu yleensä kokonaisiksi sivuiksi tai 
aukeamiksi, ja yli jäävä materiaali on heitetty yhdessä muiden 
juttujen häntien kanssa lehden loppupuolelle pikkumainosten 
sekaan. Artikkelit siis alkavat näyttävästi yleensä kokonaisen 
aukeaman kokonaisuudella, jonka lopussa on teksti ”jatkuu 
sivulla xx”. Teksti saattaa katketa kesken lauseen tai jopa 
kesken sanan, ja jatkua parinkymmenen sivun päästä pikku-
mainosten seasta palstan tai parin 

Sivu 45, jatkoa sivulta 46
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verran. Pahimmillaan juttu on saatettu silputa useampaankin 
osaan, jolloin palstan mittaisia pätkiä on ripoteltu useampaan 
kohtaan lehdessä. Huvittavimmillaan tämä juttujen pilkkominen 
on silloin, kun aivan lehden lopussa olevaa artikkelia tai palstaa 
on täytynyt pilkkoa: Jutun loppupää saattaa olla lehdessä en-
nen tekstin alkua. American Copin puolustukseksi on kuitenkin 
todettava, että tämä tapa taittaa lehteä on yleinen amerikkalai-
sissa lehdissä, eikä American Cop ole tässä suhteessa pahim-
masta päästä. Kuitenkin ero Kontrollin tyylikkääseen taittoon 
on huomattava.

Lehtien testiartikkeleita vertailtaessa on helppo huomata, 
että American Cop pyrkii sukimaan potentiaalisia mainostajia 
myötäkarvaan. Kaikkien testijuttujen sävy on positiivinen, ja 
mistään tuotteista varotaan antamasta kovin kriittisiä arvioita 
– tai sitten lehdessä arvostellaan vain poikkeuksellisen hyviä 
tuotteita. Ero Kontrollin testeihin on huomattava, ja vaikka 

Kontrollin testeissäkään ei lytätä 
tuotteita tarkoitushakuisesti, en 
muista näiden vuosien aikana 
arvostelleeni montaakaan tuotetta, 
josta en olisi löytänyt mitään moi-
tittavaa tai parantamisen varaa. 
American Copissa ei myöskään 
aseteta tuotteita kilpailemaan kes-
kenään, jolloin lukija ei saa kuvaa 
siitä, mikä testatuista tuotteista 
on paras. American Copin linja on 
toki mainosmyyntiä ajatellen hel-
pompi, mutta se ei anna lukijalle 
kovin objektiivista kuvaa testatta-
vista tavaroista; lukija kiinnostuu 
tuotteista mutta joutuu kuitenkin 
tekemään arvion niiden laadusta 
ja käyttökelpoisuudesta itse, 
mikä ei mielestäni ole testiartik-
keleiden idea.

Koska American Copin artikkelit 
ovat keskimäärin lyhyempiä kuin 
Kontrollissa, jenkkilehdessä ei 
päästä aiheisiin yhtä syvälle 
kuin Kontrollissa. On tietenkin 
lukijasta kiinni, kummasta pitää 
enemmän, mutta American Cop 
soveltuu paremmin nopeaan 
selailuun, kun Kontrollin artik-
keleista saa enemmän tietoa. 
Toisaalta mitä pidempiä juttuja 
lehdessä on, sitä vähemmän 
niitä mahtuu yhteen numeroon. 
Ja mitä vähemmän juttuja, sitä 
suurempi riski on, että lehdestä 
ei löydy montaa itseä kiinnosta-
vaa tekstiä.

American Copia tehdään huo-
mattavasti suuremman tekijä-
kaartin voimin kuin Kontrollia, 
mikä näkyy muun muassa 
siinä, että American Cop on 
aihepiireiltään Kontrollia laa-

jempi, kattaen muun muassa liikenneturvalli-
suusasiaa ja hallintoportaan näkemyksiä poliisityöhön. Toisaal-
ta Kontrollia tehdään laajemmalle yleisölle, koska Kontrollin 
lukijakuntaan kuuluu poliisien ja muiden viranomaisten lisäksi 
laaja turvallisuusalan yksityinen sektori, sekä jossain määrin 
myös yksityiset turvallisuusalasta kiinnostuneet kansalaiset.

Loppujen lopuksi American Copin huonoin puoli on se, että 
sitä ei tehdä suomalaisille vaan amerikkalaisille lukijoille. Täten 
lehdessä saattaa olla paljonkin sellaisia asioita, jotka eivät 
kosketa suomalaista lukijaa, vaikka tämä olisi kuinka kiinnos-
tunut itsensä ja ammattitaitonsa kehittämisestä, tai ylipäätään 
turvallisuusalaan liittyvistä asioista. Tästä huolimatta American 
Copia on helppo suositella kaikille niille lukijoille, joille englan-
nin kieli ei tuota ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Koska lehti 
on selainversiona ilmainen, hintakaan ei ole este. 

Liikenneturvallisuusasiaa
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yösuojelumääräykset velvoittavat työnanta-
jan olemaan selvillä kuumassa työskentelyn 
haitoista ja ottamaan ne riittävästi huomioon 
työtä teetettäessä. Esimerkiksi jos ulkoilman 
lämpötila on korkeintaan 25 astetta, työn-
antaja on velvollinen huolehtimaan teknisin 

toimenpitein siitä, että sisäilmanlämpötila työpaikalla ei nouse 
yli 28 asteen. Jos työpaikan lämpötila kuitenkin ylittää 28 astet-
ta, työtä tulee keventää huolehtimalla riittävästä tauottamises-
ta. Lisäksi työasuissa on huomioitava lämpötilan vaikutukset; 
toki vaatetuksen ratkaisee viime kädessä työn luonne. Mutta 
harvassa lienevät ne työnantajat turvallisuusalalla, jotka ovat 
järjestäneet työntekijöille esimerkiksi viilentäviä aluspaitoja 
hellepäivien helpottamiseksi.

Hypertermia
Korkealla lämpötilalla on lukuisia terveydellisiä haittavaikutuk-
sia, joista vakavimmat ovat potentiaalisesti hengenvaarallisia. 
Ihmiselle optimaalinen työskentelylämpötila on noin 20-22 
astetta. Tätä korkeampi ympäristön lämpötila, suora aurin-
gonpaiste, fyysinen työ ja huonosti lämpöä poistavat vaatteet 
lisäävät työntekijän lämpökuormaa. Kun lämpökuorma nousee 
liian korkeaksi ja elimistön sisäinen lämpötila nousee liikaa, 
lämpötasapaino saattaa järkkyä.

Sydän lyö kuumassa nopeammin kuin viileässä, ja veri ohjau-
tuu normaalia enemmän ihon hiussuoniin elimistön viilentä-
miseksi. Tästä aiheutuu muun muassa väsymistä ja lihasten 
suorituskyvyn heikkenemistä. Korkean lämpötilan aiheuttama 
runsas hikoilu vaikeuttaa elimistön nestetasapainon ylläpi-
tämistä, ja hikoilun myötä elimistöstä poistuu myös suoloja. 
Nestetasapainon järkkyminen aiheuttaa elimistön kuivumista, 
mikä saattaa johtaa lämpökouristuksiin, lämpöpyörtymiseen ja 
jopa lämpöhalvaukseen. Kuumassa työskennellessä on ensiar-
voisen tärkeää juoda nesteitä riittävän usein ja riittävä määrä. 
Periaatteena on, että pitää juoda niin paljon, että missään 
vaiheessa ei ehdi tulla jano. Jos kokee janon tunnetta, elimistö 
on jo ehtinyt kuivua hieman. Jano ei siis ole hyvä mittari sille, 
koska pitää juoda.

Elimistön liiallinen lämpeneminen eli hypertermia aiheuttaa 
useita oireita, jotka voivat aiheuttaa jopa kuoleman. Elimistön 
kuivuminen liian vähäisen nesteiden nauttimisen seurauksena 
liittyy usein hypertermiaan, koska elimistön kuivuessa läm-
mönsäätelyn kannalta oleellinen hikoilu voi loppua. Hikoilun 
loppumisen lisäksi hypertermian merkkejä ovat esimerkiksi 
heikotus, pahoinvointi, ripuli ja sekavuus; pidemmälle edetessä 
muun muassa ihon kananlihalle meneminen ja tajuttomuus. 
Paikallisia oireita ovat muun muassa turvotus ja lihaskouristuk-
set. Kouristuksia voi esiintyä erityisesti, jos juomana käyte-
tään pelkkää vettä, joka ei sisällä hikoilun myötä menetettyjä 
mineraaleja.

Hypertermiaa hoidetaan helpoiten ennaltaehkäisemällä sen 
muodostuminen, eli juomalla riittävästi, pitämällä riittävästi tau-
koja, käyttämällä hikoilun sallivia vaatteita, suojaamalla pää ja 
niska auringolta, ja välttämällä liiallisessa auringonpaisteessa 
oleskelua. Hypertermian ensiapuna hakeudutaan varjoon, riisu-
taan ylimääräiset vaatteet, pirskotellaan tai valellaan kylmää 
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vettä pään alueelle ja muualle iholle, tehostetaan tuuletusta 
esimerkiksi viuhtomalla vaatteella, ja tajuissaan olevalle uhrille 
annetaan juotavaksi kylmää vettä. Lihaskouristusten hoitona 
voidaan nauttia urheilujuomaa tai lievästi suolattua vettä. Läm-
pöturvotuksen hoidossa voidaan käyttää lepoa, kohoasentoa 
ja nesteiden nauttimista. Vakavat oireet kuten pyörtyminen tai 
ihon kuivuminen ovat syitä hakeutua lääkäriin.

Hypertermiaan 
vaikuttavia tekijöitä
Ulkoisten olosuhteiden lisäksi kuumuuden rasittavuuteen 
vaikuttaa muun muassa fyysinen kunto. Työssä jaksami-
sen kannalta on tärkeää yleisestikin olla hyvässä kunnossa, 
mutta helteellä sen merkitys korostuu. Voidaankin sanoa, 
että rantakunnossa oleva pärjää reilusti ylipainosta paremmin 
kuumalla rannalla. Myös nautittu ravinto vaikuttaa; esimerkiksi 
kahvi ja tee ovat huonoja hellejuomia, sillä ne lisäävät nesteen 
poistumista kehosta. Myös kuumiin olosuhteisiin tottuminen eli 
akklimatisaatio auttaa helteessä jaksamista, joten myöhemmin 
kesällä työssä jaksamisen kannalta ei alkukesästä kannata ha-
keutua ilmastoituihin sisätiloihin heti, kun aurinko alkaa vähän 
lämmittää. 

Hikoilu on ihmisen luontainen keino laskea elimistön lämpöti-
laa, sillä iholta haihtuva neste viilentää ihoa. Jos ihoa ympäröi-
vä ilma on kosteaa, haihtumista ei kuitenkaan tapahdu; tästä 
syystä kuumankostea tropiikin ilma on erityisen rasittavaa 
elimistölle. Myös suojavarusteet kuten suojaliivit, tai suojaliivin 
alla olevat vääränlaiset vaatteet saattavat estää kosteuden 
haihtumisen iholta. Ihon viilennyksen kannalta onkin tärkeää, 
että suojaliivin alla käytetään paitaa, joka siirtää kosteuden 

pois iholta. Vaikka vanha sanonta ”puuvilla tappaa” onkin ehkä 
hieman liioiteltu, siinä on kuitenkin totuuden siemen.

Turvallisuusalalla ei useinkaan voida valita työssä käytettäviä 
vaatteita, mutta jos valinnanvaraa on, tulee suosia väljää ja 
hyvin hengittävää vaatetusta. Työturvallisuudesta ei saa kuiten-
kaan tinkiä, sillä vaikka esimerkiksi suojaliivin pois jättäminen 
saattaa tuntua houkuttelevalta, ei kenttäsian pidä mennä siitä 
missä aita on matalin.

Keinoja kuumuutta 
vastaan taisteluun
Kuumuuden vaikutuksia voidaan lieventää useilla tavoilla. 
Varjoon hakeutuminen on ensimmäinen mieleen tuleva keino. 
Kenttäsika saattaa joutua työskentelemään paikassa, jossa ei 
ole varjoa eikä varjoon hakeutuminen ole mahdollista, koska 
hänen täytyy vartioida tiettyä kohdetta. Tällöin kannattaa 
tutkia, onko mahdollista tuoda varjo kenttäsian luo. Esimerkiksi 
festivaalialueen portilla ei välttämättä ole rakenteellista suojaa, 
mutta aurinkovarjon käyttäminen voi olla mahdollista.

Ympäristön viilentäminen tuulettimilla tai ilmastointilaitteella on 
varmasti yksi tehokkaimmista viilennyskeinoista. Ilmastoinnin 
käyttämisessä ja tuulettamisessa tulee kuitenkin pitää maltti 
mukana, sillä koko työpäivän esimerkiksi kaulaan kylmää ilmaa 
puhaltava auton ilmastointilaite aiheuttaa helposti kurkkukipua 
tai muita flunssan oireita. Jos työskennellään olosuhteissa, 
joissa ei ole mahdollista käyttää sähköisiä tuulettimia, perintei-
nen viuhka tai vastaava improvisoitu laite tai paristokäyttöinen 
minituuletin helpottaa oloa paremman puutteessa.

Erilaisia sumutinpulloja
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Yksi helppo, halpa ja lähestulkoon kaikkialla käytettäväksi so-
piva väline on pieni sumutinpullo, jonka avulla pään alueelle ja 
muualle paljaalle iholle voi sumuttaa hienojakoista vesisumua. 
Tällaisia sumutinpulloja voi ostaa halvimmillaan muutamalla 
eurolla esimerkiksi keittiötarvikkeita myyvistä liikkeistä. Myös 
pienempiä sumutinpulloja on helppo löytää: jokaisella kenttä-
sialla lienee päivittäisessä käytössä käsien desinfiointiin sovel-
tuvaa ainetta. Jos yksinkertaisen kaatonokkaisen pullon sijasta 
suosii sumutinpullosta iholle suihkutettavaa desinfiointiainetta, 
voi tyhjentyneen desinfiointiainepullon ottaa uusiokäyttöön ja 
täyttää sen vedellä viilennystä varten. Vastaavanlaisia pieniä 
sumutinpulloja käytetään myös useissa kosmetiikkatuotteissa.

Nesteiden juominen on tärkeää hypertermian ennaltaehkäi-
syn nimissä, mutta se myös auttaa helpottamaan kuumuuden 
subjektiivista kokemista. Viileän nesteen nauttiminen helpot-
taa enemmän kuin auringossa lämmenneestä vesipullosta 
siemaileminen. Tutkimuksen mukaan kylmä vesi on lämmintä 
tehokkaampi janon sammuttaja, ja kylmää vettä juodaankin 
vähemmän kuin 15-asteista. Toisaalta koska helteellä tulee 
juoda enemmän vettä kuin janon tunne vaatisi, kylmää vettä 
juotaessa tulee kuitenkin huolehtia siitä, että nestettä tulee 
nautittua riittävästi. 

Oikeanlainen pukeutuminen ja ennen kaikkea ihoa vasten ole-
va alin kerros on tärkeässä osassa. Kuumassa oleskeltaessa 
alimman kerroksen tulee siirtää kosteutta pois iholta ja pysyä 
itse mahdollisimman kuivana. Alusasun tulee olla ihonmyötäi-
nen, jotta kosteus ei pääse tiivistymään ihon pinnalle.

Suojaliivin aluspaidat
Aluspaitoina toimivat parhaiten mikrokuiduista tehdyt tekniset 
paidat. Tekninen paita siirtää kosteuden tehokkaasti pois iholta, 
ja paita pysyy kuivan tuntuisena, vaikkei sitä olisikaan. Ongel-
mana luonnollisesti on, että hiki siirtyy eteenpäin seuraavaan 
vaatekappaleeseen. Jos suojaliivin alla käyttää pelkkää tek-
nistä paitaa, hiki imeytyy suojaliivin suojapussiin, jota on näin 
ollen pestävä usein. Ongelman voi väistää pitämällä teknisen 
paidan ja suojaliivin välissä toista paitaa, joka imee kosteuden 
itseensä, mutta tällöin teknisen paidan tuottama viileyden tun-
ne menetetään kerrospukeutumisen takia. 

Testasin tätä artikkelia varten joitakin aluspaitavaihtoehto-
ja, joista lyhyesti alla. Tulokset perustuvat subjektiiviseen 
tuntemukseen lyhyen kokeilujakson aikana, joten niihin tulee 
suhtautua ainoastaan suuntaa-antavina.

Pelkkä puuvillainen t-paita suojaliivin alla on varmasti testaa-
mistani vaihtoehdoista huonoin. T-paita on tukala, se kastuu 
nopeasti hiestä ja sen jälkeen olo on entistä tukalampi, koska 
hiki ei haihdu enää iholta kunnolla, eikä hikoilu näin ollen vii-
lennä elimistöä kunnolla. T-paidan hyviä puolia ovat edullinen 
hinta, hyvä saatavuus ja se, että suojaliivi ei kastu kovin paljoa, 
koska t-paita pitää sisällään suuren osan hikoillusta kosteudes-
ta.

Tekninen paita ihoa vasten ja sen päällä puuvillainen t-paita 
ennen suojaliiviä oli melko kuuma yhdistelmä – lähes yhtä 
kuuma kuin pelkkä t-paita. Yhdistelmän etuna on kuitenkin, 
että t-paita kerää itseensä kosteuden, joten suojaliivin pääl-
lystä ei tarvitse pestä yhtä usein kuin pelkkää teknistä paitaa 
käytettäessä. Tässä yhdistelmässä iho pysyy teknisen paidan 
ansiosta kuivana, joten olo ei ole aivan yhtä tukala kuin pelkällä 

t-paidalla. Kokeilin samaa yhdistelmää myös bambukankaasta 
tehdyllä t-paidalla, ja vaikka bambu on tavallaan luonnon oma 
tekninen materiaali, se ei tässä yhteydessä tuonut mitään etua 
verrattuna tavalliseen t-paitaan. Bambupaidat ovat puuvillaisia 
kalliimpia, mutta bambu on puuvillaa imukykyisempi ja kestä-
vämpi materiaali (bambukankaissa tosin, kuten puuvillakan-
kaissakin, on kuitenkin suuria laatueroja).

Pelkkä tekninen paita suojaliivin alla oli testaamistani yhdistel-
mistä mukavin – jos hajuhaittoja ei oteta huomioon. Tekninen 
paita viilentää mukavasti, ja iho pysyy kuivana koko työvuoron 
ajan. Ongelmana on, että kaikki kosteus siirtyy suojaliivin 
päälliseen, joka täytyisi pestä oikeastaan jokaisen työvuoron 
jälkeen. Yksin työskentelevällä kenttäsialla pesun tarve ei 
välttämättä ole yhtä suuri, mutta siltikin liivin suojusta tulisi 
pestä vähintään muutaman työvuoron välein. Jatkuva pesemi-
nen on hankalaa, mikäli ei omista useita suojaliivin päällisiä, 
enkä ole varma, onko suojapäällistä edes tarkoitettu pestävän 
yhtä usein kuin aluspaitoja; päälliset saattavat kulua pesuissa 
yllättävän nopeasti.

Pelkkä reikäpaita suojaliivin alla antoi jotakuinkin saman 
tuloksen viileyden ja liivien kostumisen suhteen kuin pelkkä 
tekninen paita, mutta henkilökohtaisesti en pidä reikäpaidan 
tuottamasta tuntemuksesta suoraan iholla. Tätä korostaa se, 
että suojaliivit painavat reikäpaitaa tiukasti kiinni ihoon. Voi toki 
olla, että käyttämäni reikäpaita on jotenkin normaalia kutise-
vampaa mallia, ja kokemus toisenlaisen reikäpaidan kanssa 
olisi miellyttävämpi.

Jos teknisen paidan ja reikäpaidan yhdistää siten, että tekninen 
paita on ihoa vasten ja reikäpaita suojaliiviä vasten, tulos 
on varsin hyvä kompromissi. Olo oli hieman viileämpi kuin 
tekninen paita-puuvillapaita-yhdistelmällä, mutta ei kuitenkaan 
yhtä mukava kuin pelkällä teknisellä paidalla. Myös suojaliivin 
kostuminen oli kompromissi näiden kahden ratkaisun välillä, eli 
liivin päällinen kostui vähemmän kuin t-paidan kanssa, mutta ei 
läheskään yhtä paljoa kuin pelkällä teknisellä paidalla. Lisäksi 
verkkopaidan alla oleva tekninen paita teki verkkopaidan 
kantamisesta mukavampaa, eikä paita kutissut tai hieroutunut 
ihoa vasten.

Kokeilin vielä käyttää kahta teknistä paitaa päällekkäin, sillä 
jos yksi on hyvä, tokihan kahden on oltava vielä parempi? Ko-
keilussa alempi paita oli ihonmyötäinen, ja sen päälle puettiin 
löysempi tekninen paita. Tämä kokeilu antoi saman suuntai-
sen tuloksen kuin edellä kuvattu tekninen paita-reikäpaita-
yhdistelmä. Olo oli mukavampi kuin teknisen paidan ja t-paidan 
yhdistelmässä, eikä suojaliivin päällinen kostunut kovin paljoa. 
Tämä yhdistelmä oli kokeilemistani kaikkein mielenkiintoisin, 
ja ehdottomasti jatkokokeilujen arvoinen. Toivottavasti säät 
suosivat vielä lehden ilmestymisen jälkeenkin jatkokokeilujen 
tekemistä. 

Edellä kuvattujen perinteisten rat-
kaisujen lisäksi Kontrolli sai koe-
käyttöön mielenkiintoisen tavan 
pysyä viileänä. Tästä seuraavaksi.
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First Line Technology valmistaa useita eri 
tyyppisiä PhaseCore-viilennysliivejä, jotka on 
suunniteltu helpottamaan kuumissa olosuh-
teissa oleskelevien henkilöiden oloa. Testiin 
saatu Standard Mesh Cooling Vest on tarkoi-
tettu esimerkiksi turvallisuusalan henkilöiden 

käyttöön, suojaliivin alla pidettäväksi. 

Toimintaperiaate ja käyttö
Viilennysliivi koostuu liivistä ja 16:sta noin kämmenen kokoi-
sesta viilennyselementistä. Liivin materiaali on samantapaista 
reikäkangasta, josta tehdään joukkuelajien pelipaitoja. Liivi on 
ulkoisesti suojaliivien näköinen: se puetaan pään yli sujautta-
malla ja kiinnittämällä molempien kylkien yli kulkevat elastiset 
kiinnityskappaleet liivin rintakappaleessa olevaan tarrapintaan. 
Liivin hartioissa on tarranauhalla toteutettu korkeussäätö, ja 
kylkien kiinnitysnauhat ovat elastiset, joten liivin säätövara on 
varsin hyvä. Jos käyttäjän rinnanympärys on niin suuri, että liivi 
ei mahdu päälle, liiviin on saatavilla vielä erikseen lisää säätö-
varaa tuovia laajennuspaloja  Käytän itse XL- tai XXL-kokoisia 
paitoja, ja minulle liivin säätövara riitti juuri ja juuri. Korkeussää-
dössä on niin paljon säätövaraa, että on vaikeaa kuvitella sen 
loppuvan kesken. 

Liivi puetaan siten, että se istuu tiukasti ja tuottaa  saman 
tapaisen miellyttävästi tukevan paineen tunteen kuin tiukasti 

ihonmyötäiset tekniset paidat. Liivin sisäpuolella on ylhäältä 
aukeavia taskuja, joihin viilennyselementit sijoitetaan ennen 
liivin pukemista. Liivin alla suositellaan käytettäväksi puuvil-
laista t-paitaa, joka suojaa ihoa hankaukselta ja imee kosteutta 
iholta.

Liivissä käytettävät lämpöelementit reagoivat ympäristön 
lämpöön, ja tietyn kynnyslämpötilan ylittyessä elementit alkavat 
imeä lämpöä itseensä. Käyttövalmiina ollessaan elementit ovat 
kivikovia, ja lämpöön reagoidessaan ne muuttuvat pikku hiljaa 
pehmeiksi. Kun elementit ovat pehmenneet kokonaan, ne eivät 
enää ime lämpöä, ja ne on ”ladattava” uudelleen. Elementtien 
latausväli riippuu luonnollisesti olosuhteista, mutta ne saattavat 
toimia jopa neljän tunnin ajan.  

Elementtien lataaminen tapahtuu riisumalla liivi tai poistamalla 
pehmenneet elementit ja tuomalla ne elementtien reagointi-
lämpötilaa viileämpään ympäristöön. Latautumisaika vaihtelee 
lämpötilan mukaisesti: mitä viileämpää on, sitä nopeammin 
elementit latautuvat. Liivien mukana tulleissa ohjeissa kerro-
taan, että jäähän tai jääveteen upotettuina elementit latautuvat 
alle kymmenessä minuutissa, pakastimessa tai jääkaapissa 
reilussa 20 minuutissa ja huoneenlämmössä noin 1,5 tunnissa. 
Liivit voi siis ladata laittamalla ne tauon ajaksi kylmään, ja ne 
latautuvat mainiosti työvuorojen välissä esimerkiksi pukukaa-
pissa. Latautuakseen liivien ei siis tarvitse olla kylmässä, eikä 
liivin teho perustu siihen, että kylmäkallet jäähdyttäisivät ihoa. 

Testatuissa elementeissä kynnyslämpötila oli 28 astetta; 
PhaseCore valmistaa myös elementtejä, jotka reagoivat vasta 
32 asteen lämpötilassa, mutta ne on tarkoitettu vain todella 
kuumiin olosuhteisiin. Elementtejä on eri liivimalleihin tarkoitet-
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tuna kahta eri kokoa, joten mikään ei estä käyttämästä poikke-
uksellisen kuumissa olosuhteissa PhaseCore 32-elementtejä 
ja normaalisti PhaseCore 28-elementtejä, kunhan pitää huolta 
siitä, että ne ovat omaan liiviin tarkoitettua kokoa. Samoin kun 
lämpöeöementtejä, myös liivejä on useita eri malleja. Useim-
missa malleissa on enemmän viilennyselementtejä kuin nyt 
testatussa liivissä, mutta ne ovat myös paksumpia ja sopivat 
huonommin suojaliivin alle.

Viilennyselementit eivät ole kertakäyttöisiä, vaan ne kestävät 
useita latauskertoja. Valmistajan edustaja kertoi, että labora-
torio-olosuhteissa elementit ovat kestäneet jopa 2000 lataus-
kertaa, mutta todellisessa elämässä niiden käyttöikä on reilut 
500 latausta. Käytäntö on osoittanut, että 16 elementin setistä 
muutama elementti on tiensä päässä vuoden aktiivisen käytön 
jälkeen, mutta suurin osa kestää parisen vuotta aktiivista käyt-
töä. Kun elementit ovat saavuttaneet käyttöikänsä pään, ne 
voidaan käyttöohjeiden mukaan hävittää normaalin sekajät-
teen joukossa, koska elementit eivät sisällä mitään haitallisia 
kemikaaleja.

Omat kokemukset
Otin liivit mielenkiinnolla koekäyttöön, sillä vaikka käytettävissä 
oleva testijakso oli lyhyt, sattumalta helleaalto saapui Suomeen 
samaan aikaan liivien kanssa. Ensimmäinen huomio liivistä oli, 
että se tuntuu mukavalta päällä ja antaa miellyttävän tuen, kos-
ka se puristaa ylävartaloa tasaisesti joka puolelta. Liivi alkaa 
myös viilentää välittömästi, kun työvarusteet on saatu puettua 
päälle. Viilentäminen on hienovaraista, eikä sitä välttämättä 
huomaa heti muuten kuin siitä, että olo ei ole yhtä tukala kuin 
ilman liiviä. Testikäytössä ollut liivi mahtui hyvin suojaliivin alle, 
eikä sen käyttäminen näkynyt ulospäin. Liivien tuottama viilen-
nysvaikutus kesti joitakin tunteja, ja paneelien viilennystehon 
loputtuakin liivi oli ihan mukava päällä. 

Paneelien uudelleen lataaminen oli hieman vaivalloista, sillä se 
edellytti tauon pitämistä poliisiasemalla. Koska viilennysliiviä 
pidetään suojaliivin alla, sen pois ottaminen vaatii varusteiden 
riisumista ja uudelleen pukemista liivin viilennyksen ajaksi, 
ja samaa ruljanssia uudelleen, kun paneelit ovat latautuneet. 
Vaikka toimenpidettä varten ei tarvitsekaan ruveta strippaajak-
si, operaatiota ei tee mielellään julkisella paikalla. Jos työasuna 
ei käytä haalaria, toimenpide on luonnollisesti helpompi, koska 
tällöin voi pitää housut jalassa. Kokonaisuutena kuitenkin 
liivin käyttäminen on hellepäivinä ehdottomasti tämän vaivan 
arvoinen. 

En aluksi onnistunut lataamaan paneeleita käyttöohjeissa 
mainittujen aikojen puitteissa. Esimerkiksi jos rikosilmoituksen 
laatiminen vei puolisen tuntia, jenkkikaapin pakastinlokerossa 
olleet paneelit ehtivät muuttua jähmeiksi mutta eivät kovet-
tua kokonaan. Paneelien latautumista kuitenkin nopeuttaa, 
jos ne otetaan irti liivistä ja ladotaan väljästi pakastimeen tai 
upotetaan väljään veteen. Näin toimittaessa elementit ehti-
vät kovettua tauon tai rikosilmoituksen kirjaamisen aikana. 
Hikisiä paneeleja pakastimeen ladatessa kannattaa ajatella 
pakastimessa olevien ruokien syöjiä ja laittaa elementit tai liivi 
muovipussiin tai vähintään puhdistaa elementit ennen pakka-
seen laittamista.

Liivit toimisivat luultavasti parhaiten siten, että käyttäjällä olisi 
kaksi settiä viilennyselementtejä (tai jopa kaksi kokonaista vii-
lennysliiviä); toinen setti olisi kiinni liiveissä samalla kuin toinen 

olisi latautumassa. Työtehtävistä ja olosuhteista riippuen ne 
voisivat olla käyttäjän omassa pukukaapissa tai taukotilassa. 
Jos työ on liikkuvaa, elementit voisivat kulkea mukana esimer-
kiksi kylmälaukussa auton tavaratilassa. Elementit varmaankin 
latautuisivat ilmastoidussa autossa sellaisenaankin, mutta jos 
auto seisoo pitkään pysäköitynä auringonpaisteessa, lämpö-
tila nousee nopeasti liian korkeaksi. Valmiiksi latautuneiden 
elementtien vaihtaminen esimerkiksi pukuhuoneessa ei veisi 
montaa minuuttia, ja pehmenneet elementit ehtisivät kovettua 
ennen kuin tuoreet elementit menettäsivät tehonsa. 

Ruusut ja risut
PhaseCore-liivit ovat ehdottomasti tutustumisen arvoinen 
väline kuumissa olosuhteissa työskentelyä helpottamaan. Liivin 
suurin puute on, että sen viilennysteho kestää vain rajallisen 
ajan, ja elementtien lataaminen ja kovettuneiden elementtien 
vaihtaminen liiviin on jossain määrin työlästä. Jos käytössä olisi 
kaksi settiä elementtejä, liivien käyttäminen olisi huomattavasti 
sutjakkaampaa. 

Jos minulta kysyttäisiin, tekisin pienen muutoksen liiviin: sijoit-
taisin ainakin etupuolella olevat viilennyselementtien taskut 
sisäpuolen sijasta liivin ulkopuolelle. Tällä tavalla käyttäjän olisi 
helpompi vaihtaa ainakin etupuolen elementit ilman paljoa rii-
suuntumista: työasun vetoketju auki, ja essumallisen suojaliivin 
etupaneeli heitetään pään yli selkään, jolloin etupuolen elemetit 
olisi helppo vaihtaa. Jos suojaliivi avautuisi keskeltä rintaa 
vetoketjulla, vaihtaminen olisi vieläkin helpompaa. Tällä tavalla 
liivi ei varmaankaan viilentäisi yhtä hyvin kuin kaikki elementit 
vaihtamalla, mutta jos aikaa olisi vähän, olisi sekin viilennys 
parempi kuin pehmenneillä elementeillä jatkaminen. 

Tekniset tiedot //
1,6 kg

33-50 tuumaa 
(noin 84 – 127 cm)
laajennuspalalla 50-61 tuumaa 
(noin 127 – 155 cm)

100% polyester

40 asteen konepesu

1-2 vuotta / 
yli 500 latauskertaa

First Line Technology 
www.phasecore.com

Liivin paino:

Käyttäjän 
rinnanympärys:

Liivin materiaali:

Pesulämpötila:

Jäähdytyselementtien 
käyttöikä:

Liivin testiin luovutti:
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insec toimitti testiimme Vexor -kaasusumut-
timen, jolla altistetaan kaksi allekirjoittaneen 
vapaaehtoista opiskelijaa. Olosuhteet ovat 
lämpimät (32 astetta) ja aurinkoiset. Kaasu-
tusetäisyys on noin 2,5 metriä. Tuulenvire 
pyörii testipaikkana olevassa ajorampissa 

suuntaa vaihtaen, mikä kerää pientä kritiikkiä kat-
somassa olevilta opiskelijoilta, koska he pelkää-
vät saavansa kaasusta osansa. Kaasu itsessään 
toimii tuulenpyörteistä huolimatta hyvin. Kaasua 
ei riitä samaa määräää molemmille vapaaehtoi-
sille, vaan jälkimmäinen saa vain vähäisen altis-
tuksen ensimmäiseen verrattuna. Myös kaasutta-
ja itse saa ainetta sormillensa kaasun loppuessa 
ja suuttimen räkiessä vielä viimeisiä pisaroita. 
Kaasusta tulee yhteensä arviolta kolme sekuntia 
tavaraa. 

Kaasun osuessa altistettavaan se aiheuttaa lähes 
välittömästi silmiin luomikouristuksen. Muita oirei-
ta tai vaikutuksia altistettavat eivät juurikaan kaa-
susta saa. Toimintakyky säilyy molemmilla kohtuul-
lisen pitkään, vaikka silmiä ei auki saakaan. Silmiä 
pystyy välillä raottamaan,mikä osaltaan aiheuttaa 
aineen vaikutuksen voimistumista silmissä, mutta raottaminen 
mahdollistaa kuitenkin jonkinasteisen ympäristön havainnoin-
nin.  Lopulta kaasu vaikuttaa niin kirvelevästi, että altistettavat 
haluavat ehdottomasti upottaa päänsä vesiämpäriin. Kirvelyä 
helpotetaan myös vesisuihkulla, joka kuulemma lievittää kirve-
lyä kohtalaisen hyvin. Paras helpotus kuitenkin altistettavan mu-
kaan on se, että pitää vesiämpärissä silmiä auki: silloin silmiä ei 
kirvellä.  Vettä vaihdetaan ämpäriin toistuvasti suihkun sillä välin 
vilvoitellessa naamaa. Huuhtelun aikana alkaa erittyä myös rä-

kää, jota tulee eri sävyissä ja venyvässä muodossa ”ihan riittä-
västi” koulun pihalle huoltomiesten katsellessa paikalla. 

Ensimmäisen altistettu pääsee suihkuun noin 15 minuuttia al-
tistuksesta, jolloin silmiä pystyy jo pitämään auki ilman huuhte-
lua. Jälkimmäinen altistettu, joka sai kaasusumuttimen loppuja 

kaasun loppuessa ”kesken”, pääsee suihkuun vasta 
noin 25 minuutin kuluttua kaasutuksesta. Hänellä 
luomikouristus oli erittäin pitkä ja näytti siltä, että 
se ei helpota ollenkaan. Lopulta kuitenkin huuhtelu 
auttoi siihenkin.

Suihkussa käynnin jälkeen silmissä näkyy reilua 
punoitusta ja iho näyttää varsinkin kaulan alueelta 
reippaasti ärtyneeltä. Seuraavana päivänä punoi-
tus on jo helpottamaan päin, ja kaasutus on altis-
tuneille muisto vain.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaasu aihe-
uttaa lähes välittömän luomikouristuksen, mutta 
hengitysteiden ja ihon ärsytys tulee viiveellä ja 
jää lieväksi. Tulee kuitenkin muistaa, että eri ih-
miset reagoivat kaasutukseen hieman eri tavoin, 
mikä näkyy jo testatessa kaasua kahteen henki-

löön tässä. Kaasu toimii pienenäkin määränä, kun sen saa suih-
kutettua kohdehenkilön silmille tai naamalle. Microspin sinänsä 
näytti toimivan myös ulkona pyörittävässä tuulessa. Varmasti 
toimiva kaasu siis myös harvemmin kaasua käyttäville.

F

Finsec on tuonut markkinoille uuden

teksti ja kuvat: 
Jarno Hartikainen

Vexor

T E S T I S S Ä E
kaasusumutin

pääsee nyt Kontrollin testiin.

K
Kkaasusumuttimen, joka
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urvallisuusalalla on useita työtehtäviä, joissa 
ei käytetä tiettyä univormua, vaan käyttä-
jällä on vapaus valita, minkälaisia vaatteita 
käyttää. Tällaisia tehtäviä ovat erilaisten 
kokonaan siviilivaatteissa suoritettavien 
piilotehtävien lisäksi useat erilaiset järjestyk-

senvalvojan tehtävät. Riippumatta vaatteiden laadusta mukana 
kuljetettavia tavaroita saattaa olla paljon. Siviilivaatteiden 
käyttäminen saattaa itse asiassa lisätä tarvetta tavaroiden si-
joittamiselle housujen taskuihin, koska tavaroita ei voi sijoittaa 
varustevyöhön.

Tässä Varusvarastossa ei puhuta piilotehtävissä käytettävistä 
varusteista, koska erilaiset portsaritakit ja taktiset housut ovat 
postaustehtävissä ”no-no”: Kaksi isokokoista, lyhyttukkaista 
miestä reisitaskuhousuissa ja maihareissa paistaa alan mies-
ten silmiin yhtä selvästi kuin jos näillä olisi virkapuku päällä, 
ja itseänikin on monta kertaa luultu virkatehtävissä olevaksi 
poliisiksi, kun olen kulkenut vapaalla siviilivaatteissa. Sen 
sijaan joissakin tehtävissä voidaan haluta välttää huomion kiin-
nittämistä itseen, mutta työtehtäviä ei ole pakko pitää salassa: 
työn tekeminen voi olla miellyttävämpää, kun töitä ei tarvitse 
tehdä kärpäsiä houkutteleva kenttäsiannahka päällä. Tällaisia 
tehtäviä ovat esimerkiksi erilaiset tekniset tehtävät, kuten po-
liisin rikospaikkatutkinta. Eikä pidä unohtaa, että siviilivaatteita 
voidaan käyttää myös siviilissä...

Tuotteet
Pyysin useilta valmistajilta ja maahantuojilta testiin taktisia 
housuja. Osa tahoista lähti mukaan, ja sainkin kerättyä testiin 
mukavan otannan eri valmistajien housuja; mukana lienevät 
tunnetuimmat Suomessa myytävät merkit ja joitakin vähemmän 
tunnettuja. Jotta saisin otannasta mahdollisimman kattavan, 
lisäsin mukaan muutamat jo omistamani housut. 

Termi ”taktiset housut” ei ole merkitykseltään vakiintunut. Usein 
tuotteen yhteyteen liitetty sana ”taktinen” tuntuu tarkoittavan 
samaa kuin ylihintainen tuote, joka on väriltään musta. Tässä 
testissä haettiin housuja, jotka soveltuvat yksityiskohtiensa 
puolesta hyvin esimerkiksi voimankäyttövälineiden ja muiden 
turvallisuusalan työtehtävissä tarvittavien varusteiden kanta-
miseen ja jotka on valmistettu kestämään myös kovaa käyttöä. 
Mukaan on otettu vertailun vuoksi yhdet katukäyttöön tarkoi-
tetut reisitaskuhousut, jotka eivät täytä tätä taktisten housujen 
määritelmää. 

T

Töitä on usein mukavampi tehdä siviilivaatteissa kuin 

siannahka päällä, mikäli työtehtävät sen sallivat. Tämän 

housuvertailun lukemalla voit varmistua, että housujen 

hankinta ei mene reisille.

teksti ja kuvat: 
Seppo Vesala

Reisitaskuhousut

jatkuu sivulla 35 F
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Housujen kuvauksissa käytetään joitakin erikoistermejä, joita 
käydään läpi seuraavassa.

Testatuissa housuissa käytetään seuraavia taskutyyppejä:

- Piilotaskulla tarkoitetaan taskua, jota ulkopuolinen tarkas
  telija ei heti huomaa, esimerkiksi koska taskun suuaukko
  on sijoitettu sauman viereen tai tasku on sijoitettu koko-
  naan housujen sisäpuolelle

- kansitasku on tasku, jonka peittona on läppä

- paikkatasku on kankaan päälle ommeltu erillinen 
  kangaskappale

- paljetasku on paikkatasku, joka laajenee laskosten avulla

- lipastasku on kapea paikkatasku, johon mahtuu esimer-
  kiksi pistoolin lipas, kääntöveitsi, valaisin tai maltillisen
  kokoinen matkapuhelin

- vino tasku on tasku, jonka avoin yläreuna ei ole 
  vaakasuora

Ripstop-kangas on yleensä ohuehkoa puuvillakangasta tai 
puuvillasekoitekangasta, johon on kudottu mukaan pieniä vah-
vemmasta langasta tehtyjä ruutuja. Ruudukon tarkoituksena 
on vahvistaa kangasta kulutusta ja ennen kaikkea repeämistä 
vastaan, mistä kankaan nimikin tulee. Ripstop-kangas voidaan 
valmistaa ohuempana kuin ilman verkkoa oleva kangas, ja silti 
kankaan kulutuskestävyys on hyvä.

Avainlenkki on pieni, yleensä metallista tai kangaspunoksesta 
tehty housuissa kiinteästi kiinni oleva lenkki, johon voi kiinnittää 
karabiinihaalla tai vastaavalla pikasoljella roikkumaan esimer-
kiksi avainnipun tai jonkin muun pienikokoisen tavaran.

Kapeat / leveät vyölenkit tarkoittavat sen kangaspalan leveyttä, 
josta vyölenkki on tehty; kapea vyölenkki on noin sentin levyi-
nen kaistale, joka ei kestä kovin paljoa painoa. Leveä vyölenkki 
on useamman sentin levyinen vyönkiinnike, joka kestää esi-
merkiksi varustevyön painon. Vyölenkin leveyden yhteydessä 
on kerrottu myös lenkin pituus, eli kuinka leveä vyö mahtuu 
vyölenkistä läpi.

Ripstop -kangas

Kapea vyölenkki

Leveä vyölenkki

Avainlenkki

F
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Testaaminen
Housuja testattiin käytännön kenttätestillä eli käyttämällä 
niitä vaihtelevissa olosuhteissa. Sen lisäksi housuja testattiin 
erilaisilla koejärjestelyillä laboratorio-olosuhteita muistuttavissa 
oloissa. Kenttätestissä kiinnitettiin huomioita muun muassa 
housujen istuvuuteen ja mukavuuteen, yksityiskohtien toimi-
vuuteen sekä housujen käytettävyyteen ympäri vuoden ja eri 
sääolosuhteissa. Kontrolloiduissa testeissä testattiin muun 
muassa taskujen tilavuutta eli sitä, minkälaisia tavaroita housu-
jen taskuissa voi kantaa. Kenttätestaamisen tarkoituksena oli 
tutkia käytännön tasolla housujen toimivuutta, ja kontrolloiduis-
sa testeissä haluttiin tuoda testeihin yhteismitallisuutta, jotta 
housujen vertaileminen olisi helpompaa. 

Housujen testiaika oli varsin pitkä; testaaminen alkoi mar-
raskuussa 2013 ja jatkui heinäkuulle 2014. Tarkoituksena oli 
päästä käyttämään housuja mahdollisimman vaihtelevissa 
sääolosuhteissa talvipakkasista kesän helteisiin. Valitettavasti 
lauha talvi ja viileä alkukesä eivät suosineet ääriolosuhteissa 
testaamista, mutta kenttätestissä tehtiin se, mikä oli mahdollis-
ta.  

Testissä kiinnitettiin erityistä huomiota taskuihin. Tämä johtuu 
siitä, että turvallisuusalan työtehtävissä saatetaan joutua kanta-

maan paljon erilaisia varusteita, ja jos siviilivaatteiden kanssa 
ei käytetä varustevyötä, varusteet kannetaan lähtökohtaisesti 
taskuissa. Erityisesti voimankäyttö- ja ensiapuvälineiden suh-
teen on tärkeää, että jokaiselle välineelle on oma paikkansa, 
jotta varuste löytyy tarvittaessa nopeasti. Jos kaikki tavarat 
joudutaan sullomaan samaan pussimaiseen reisitaskuun, 
varusteet kolisevat ja hankaavat toisiaan vasten, hankaloittaen 
liikkumista ja aiheuttaen jopa varusteiden rikkoontumista.

Kunkin tuotteen kohdalla on merkitty esimerkinomaisesti, mihin 
taskuun mikäkin listan tavara mahtuu mukavasti; kaikkia mah-
dollisia kantotapoja ei ole selvitetty, eikä myöskään lähdetty 
testaamaan, mikä on maksimimäärä tavaraa, mitä housujen 
taskuihin voi tunkea.

Housujen taskuihin soviteltiin seuraavia tavaroita:

Voimankäyttövälineet ovat koko lailla itsestäänselvyyksiä. 
Ampuma-aseen kantamista taskussa ei testattu, koska asetta 
kuuluu kantaa kotelossa.

Muut varusteet ovat sekalainen kokoelma erilaisia tavaroita, 
joita voi kuvitella tarvitsevansa turvallisuusalan tehtävissä.

TKP (pituus 
suljettuna 20 cm)

 lipas, Glock 17 lipas, H&K MP5

OC-sumutin 
(nk. poliisimalli eli mk 3,5)

puhelin, 4” näyttö

puhelin, 
vanha 
peruspuhelin

kääntöveitsi, jossa on 
vyöklipsi, turvavyöleikkuri
ja lasirikko nuppi; pituus 
suljettuna noin 12 cm

taktinen valaisin, 
pituus noin 15 cm

kynä ja vihko

käsineet, 
ohuet taktiset

lompakkona 
toimii luonnollisesti 

Snigelin taktinen 
lompakko

pokkarikamera, 
Canon Ixus

minitabletti, 7” näyttö käsineet, 
vuorelliset 
nahkasormikkaat

pehmeäkantinen kirja (koko 21,5 x 14 cm); 
edustaa paitsi oivaa taukolukemista, myös 
erilaisia paperinippuja kuten toimintaohjei-
ta, muistikirjoja ja kahtia taitettuja A4-
paperinippuja

F
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Mil-Tech Zip-Off BDU
Mil-Techin housut eivät ole samalla tavalla taktiset housut kuin 
muut testin byysat, vaan ne edustavat enemmän casual stree-
twear -kategoriaa. Ne on kuitenkin otettu mukaan vertailuun, 
koska mukaan haluttiin mahdollisimman kattava otanta hou-
suja. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, miten tavanomaiset, 
rennot reisitaskuhousut vertautuvat oikeisiin taktisiin housuihin. 
Ja onhan kuitenkin kyseessä oikeita taktisia varusteita myyvän 
valmistajan tuote...

Housut ovat kevyttä puuvillan ja polyesterin sekoitusta, jossa 
ei ole ripstop-verkkoa. Testatut housut ovat kesäisen vaalean-
ruskeat ja muista poikkeavasti katkopunttiset: polvien yläpuo-
lella reiden ympäri kulkee vetoketjut, jotka avaamalla housun 
lahkeet putoavat pois, jolloin housuista saa shortsit. Vetoketju 
on piilossa kanttinauhan takana, joten yleisilmeeltään housut 
ovat siistit. Leikkaukseltaan housut ovat rennon väljät, mutta 
eivät kuitenkaan mitkään hip hop -housut. 

Punttien suissa on kankaiset kiristysnyörit, joiden avulla puntin 
suut saa kavennettua haluttuun tiukkuuteen. Käyttämättömänä 
nyörit lepattavat turhan pitkinä, joten ne kannattaa joko solmia 
yhteen tai leikata kokonaan pois, mikäli puntteja ei halua 
kiristellä. Housun sepalus on napillinen ja vyölenkit kapeat. 
Vyölenkkeihin mahtuu maksimissaan noin 5 cm leveä vyö. 
Vyötäröllä on molemmilla lonkilla kiristyshihnat, joiden avulla 
vyötäröltä liian väljät housut saa kiristettyä sopivaan kireyteen, 
jolloin housut pysyvät ylhäällä myös ilman vyötä.

Housuissa on normaalit, melko pystysuorat vinotaskumalli-
set etutaskut ja takataskuissa on nepparikiinnitteinen läppä. 
Molemmissa reisissä on paljetaskumalliset reisitaskut, jotka 
sulkeutuvat kahdella napilla. Lisäksi läpän etureuna on ommel-
tu kiinni housun punttiin. Nappien väli on sen verran suuri, että 
nappeja avaamatta taskusta voi onkia esimerkiksi puhelimen 
tai pienikokoisen lompakon. Taskuissa ei ole mitään erikoisuuk-
sia kuten sisätaskuja isomman taskun sisällä, eikä housuissa 
ole piilotaskuja.

Kokonaisuutena housut ovat mukavat kesähousut, mutta ne 
eivät sovellu kovin hyvin tässä testiartikkelissa tarkoitettuun 
työkäyttöön. Housujen kangas on kevyttä, eikä paljon kulutuk-
selle alttiiksi joutuvissa kohdissa ole vahvistuksia. Näin ollen 
housut olisivat työkäytössä luultavasti hyvin lyhytaikainen 
tuttavuus. Reisitaskuihin saa periaatteessa mahtumaan ihan 
kohtuullisesti tavaraa, mutta koska eri tarvikkeita ei saa sijoitet-
tua omiin lokeroihinsa, kaikki tavarat ovat suloisessa sekamels-
kassa. Lisäksi täydet taskut pullottavat ja hölskyvät kävellessä. 
Siviilikäytössä on mukava bonus, että housut saa muutettua 
käden käänteessä shortseiksi.

Testitulokset
Voimankäyttövälineet:

- TKP: reisitasku (hölskyy)
- lipas, Glock 17: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- lipas, H&K MP5: reisitasku, mutta hölskyy
- OC-sumutin: reisitasku (hölskyy), tai etutasku

Muut varusteet:
- puhelin, 4” näyttö: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- puhelin, vanha peruspuhelin: reisitasku (hölskyy), 
  tai etutasku
- kääntöveitsi; etutaskun reunassa klipsillä
- taktinen valaisin: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- kynä ja vihko: reisitasku, takatasku 
  (kynä reisitaskun reunassa klipsillä)
- lompakko: reisitasku, takatasku
- pokkarikamera: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- minitabletti 7” näyttö: reisitasku
- käsineet, ohuet taktiset: reisitasku
- käsineet, vuorelliset nahkasormikkaat: reisitasku
- pehmeäkantinen kirja: reisitasku

Tekniset tiedot
Valmistusmateriaali: 65 % polyester, 35 % puuvilla
Pesuohjeet: pesukoneessa 30 asteessa
Saatavilla väreissä: vaaleanruskea, musta
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Rotcho
Rotchon housut muistuttavat hyvin paljon Mil-Techin housuja, 
lukuun ottamatta Mil-techin katkopunttisuutta ja eroja valmis-
tusmateriaaleissa, sillä Rotchon housut on tehty kevyestä 
ripstop-vahvistetusta puuvillakankaasta. Vyötärö sulkeutuu 
yhdellä napilla, ja myös sepalus on nappikiinnitteinen. Vyölen-
kit ovat kapeat, ja niihin mahtuu maksimissaan noin 4 cm leveä 
vyö. Vyötärön molemmilla lonkilla on kiristyshihnat, joiden 
avulla mahdollisesti liian väljät housut saa kiristettyä sopivaan 
kireyteen, jolloin housut pysyvät ylhäällä myös ilman vyötä. 
Lahkeiden suissa on kankaiset kiristysnyörit, joiden avulla ne 
saa kiristettyä mieleiseensä kireyteen. Jos kiristysnyörejä ei 
käytä, niiden päät jäävät ikävästi näkyviin lepattamaan. Ne 
kannattaakin solmia yhteen tai leikata kokonaan pois, jos kiris-
tykselle ei ole tarvetta.

Housuissa on tavanomaiset, melko pystysuorat vinotasku-
malliset etutaskut ja takataskuina läppätaskut, joiden läppä 
sulkeutuu kahdella napilla. Molemmissa reisissä on paljetaskut, 
jotka sulkeutuvat kahdella napilla. Lisäksi läpän etureuna on 
ommeltu kiinni housunpunttiin. Nappien väli reisitaskuissa on 
sen verran suuri, että käden saa työnnettyä taskuun nappeja 
avaamatta, ja taskusta voi onkia esimerkiksi puhelimen tai 
muun pienikokoisen esineen. Taskuissa ei ole mitään eri-
koisuuksia kuten sisätaskuja isomman taskun sisällä, eikä 
housuissa ole piilotaskuja. 
 
Rotchon housut ovat kevyet lämpimän kelin housut, mutta ne 
eivät sovellu kovin hyvin tässä testiartikkelissa tarkoitettuun 
työkäyttöön. Housujen kangas on kestävämpää kuin Mil-Techin 
housuissa, ja housujen haaroissa ja polvissa on tuplakangas 
kulumista vastaan. Reisitaskuissa on sama ongelma kuin Mil-
Techin housuissa, eli niihin mahtuu melko paljon tavaraa, mutta 
koska eri tarvikkeille ei ole omia pikkutaskuja, tavarat ovat se-
kaisin kuin Muumimamman käsilaukussa. Lisäksi täydet taskut 
pullottavat epäsiististi ja hölskyvät käyttäjän liikkeiden mukaan. 
Rotchon housut ovat kuitenkin mukavat siviilikäyttöön, eivätkä 
ne heti pelästy pientä tetsaamistakaan.

Testitulokset
Voimankäyttövälineet:

- TKP: reisitasku (hölskyy)
- lipas, Glock 17: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- lipas, H&K MP5: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- OC-sumutin: reisitasku (hölskyy), tai etutasku

Muut varusteet:
- puhelin, 4 ” näyttö: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- puhelin, vanha peruspuhelin: reisitasku (hölskyy), 
  tai etutasku
- kääntöveitsi: klipsillä etutaskun reunassa
- taktinen valaisin: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- kynä ja vihko: etutasku, takatasku
- lompakko: reisitasku, takatasku
- pokkarikamera: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- minitabletti 7” näyttö: reisitasku
- käsineet, ohuet taktiset: reisitasku
- käsineet, vuorelliset nahkasormikkaat: reisitasku
- pehmeäkantinen kirja: reisitasku (napit eivät mene kiinni)

Tekniset tiedot
Valmistusmateriaali: 100 % puuvilla, ripstop-kangas
Pesuohjeet: pesukoneessa 50 asteessa
Saatavilla väreissä: musta, ei tietoa muista väreistä
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Arcteryx Talos
Näistä housuista tulee ensimmäisenä mieleen remonttihousut, 
sillä housujen pääväri on harmaa, ja polvissa on päälle om-
mellut tumman harmaat, vahvat lisäpaikat. Polvenkohdat ovat 
kaiken lisäksi hieman muotoon ommellut, ja suorana seistessä 
polvet muodostavat selvän pussin. Polvipussien ansiosta hou-
sujen sisäpuolelle mahtuvat erikseen myytävät polvisuojukset, 
joiden kiinnitysremmejä varten polven sivuilla on läpiviennit si-
ten, että itse polvisuoja on housujen alla, mutta kiinnitysremmit 
kulkevat polvitaipeen yli housujen päällä. Vyötärö on leveä ja 
sulkeutuu kahdella päällekkäin olevalla nepparilla. Sepalukses-
sa on vetoketju, ja vyötäröllä on leveiden vyölenkkien lisäksi 
lenkit henkseleille. Vyölenkkeihin mahtuu maksimissaan noin 
5,5 cm:n levyinen vyö. Housujen materiaali on muista housuis-
ta poikkeavaa, paksumpaa ja luultavasti myös huomattavasti 
kestävämpää ripstop-sekoitekangasta. Muista poiketen näissä 
housuissa on myös vuorikangas. Se on flanellisen pehmeä 
ja tekee housut hyvin miellyttäviksi päällä. Lahkeiden suissa 
on pikalukkokiristys, joka muistuttaa toteutukseltaan laskette-
luhousujen lumilukkoja. Muovista pikalukkoa varten vuorissa 
on vielä kiinnityslenkki, johon lukon voi kiinnittää, jolloin se ei 
pääse kävellessä osumaan kolahtaen maahan tai jäämään 
astuessa jalan alle. 

Etutaskut ovat tavanomaiset vinotaskut, jotka ovat niin väljät, 
että kädet mahtuvat mukavasti pelaamaan taskubiljardia. 
Etutaskujen takana on kapeat piilotaskut, joihin saa mahtu-
maan esimerkiksi kapean valaisimen tai kääntöveitsen. Näiden 
piilotaskujen kohdalla on samantapaista vahvistuskangasta 
kuin polvissa. Reisitaskuissa ja takataskuissa on läpät, jotka 
on ommeltu molemmista päistään kiinni housunreiteen. Lisäksi 
läpän keskellä on pieni pala tarranauhaa, joka estää tavaroiden 
putoilemisen taskuista, mutta taskuja on kuitenkin helppo kai-
vella. Lipastaskut on sijoitettu normaalista poikkeavasti reisien 
sijasta pohkeisiin, luultavasti sen takia, että polviasennossa 
lippaan vaihtaminen olisi helpompaa. Valitettavasti reisissä 
ei ole lainkaan lipastaskua, sillä esimerkiksi matkapuhelimen 
sijoittaminen pohkeessa olevaan taskuun ei ole kovin kätevää 
puhelimen käyttämisen kannalta. 

Nämä housut ovat hyvin mukavat; lähes yhtä hyvät jalassa 
kuin tuonnempana esiteltävät Propperit. Housujen leikkaus on 
väljä, joten ne jalassa on mukava liikkua, ja pehmeä vuorikan-
gas vielä parantaa käyttökokemusta. Housut ovat selvästi laa-
dukkaat ja luultavasti kestävät moninkertaisesti käyttöä testin 
muihin housuihin verrattuna. Housut ovatkin lähes 250 dollarin 
hintaisina testin selvästi kalleimmat byysat, joskin Arc´teryxin 
mallistossa ne edustavat vain keskihintaisia housuja. 

Arc´teryxin housut ovat testatuista ainoat talvikäyttöön hyvin 
sopivat, sillä niissä on lämmin vuori, ja housujen alle mahtuu 
väljän leikkauksen ansiosta paksukin välikerroksen vaate. 
Onkin erikoista, että valmistajan nettisivuilla kerrotaan, että 
kyseessä on lämpimän ilmaston vaate. 

testitulokset
Voimankäyttövälineet:

- TKP: reisitasku (hölskyy), 
  etutasku, etutaskun viereinen piilotasku
- lipas, Glock 17: reisitasku (hölskyy), etutasku, lipastasku

- lipas, H&K MP5: reisitasku
- OC-sumutin: reisitasku (hölskyy), tai etutasku 

Muut varusteet:
- puhelin, 4” näyttö: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- puhelin, vanha peruspuhelin: reisitasku (hölskyy), 
  tai etutasku
- kääntöveitsi: klipsillä etutaskun tai piilotaskun reunassa
- taktinen valaisin: reisitasku (hölskyy), etutasku, piilotasku
- kynä ja vihko: reisitasku (hölskyy), tai takatasku
- lompakko: reisitasku, takatasku
- pokkarikamera: reisitasku (hölskyy), tai etutasku
- minitabletti 7” näyttö: reisitasku
- käsineet, ohuet taktiset: reisitasku
- käsineet, vuorelliset nahkasormikkaat: reisitasku
- pehmeäkantinen kirja: reisitasku

Tekniset tiedot
Valmistusmateriaali: 50 % puuvilla, 50 % nylon ripstop-kangas
Pesuohjeet: pesukoneessa 40 asteessa, pestään samanväris-
ten kanssa. 
Saatavilla väreissä: harmaa (Wolf), ruskea (Crocodile)

Testiin luovutti: Arc´teryx (www.arcteryx.com)
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Blackhawk 
light tactical pant
Blackhawkin kevyet housut on nimensä mukaisesti tehty 
kevyestä kankaasta. Se on puuvillan ja polyesterin sekoitetta, 
ja kangas on vahvistettu ripstop-verkolla. Housujen vyötärö 
sulkeutuu nepparilla, ja vetoketjusepaluksen takana on vielä 
lisänappi, jota käyttämällä vyötärön kiinnipitämisen saa var-
mistettua. Vyötärö kiristyy kuminauhan avulla juuri sopivaan 
kireyteen, joten housut eivät kiristä edes runsaan buffetruokai-
lun jälkeen. Vyötärön sisäpuolella on tahmea silikonikaistale, 
joka pitää paidan helman paikallaan housujen sisäpuolella 
myös liikkeessä oltaessa. Vyölenkit ovat melko leveät ja niihin 
mahtuu maksimissaan noin 5 cm leveä vyö. Oikealla puolella 
ensimmäisessä vyölenkissä on kengännauhaa muistuttavasta 
punotusta nyöristä tehty lenkki esimerkiksi avaimien ripusta-
mista varten. Housujen polvissa on tuplakangas suojaamassa 
kulumiselta, ja kangas on käsitelty likaa hylkivällä kalvolla. 

Housujen etutaskut ovat normaalit vinotaskut. Oikean etutas-
kun pohjalla on pieni lokero, jossa esimerkiksi pieni avainnippu 
pysyy paikallaan hölskymättä. Oikean etutaskun takana, hou-
sujen sivusaumaan piilotettuna, on piilotasku, jonka pystysuora 
suuaukko sulkeutuu vetoketjulla. Molemmissa reisissä on 
paljetaskumalliset reisitaskut, joiden läppä kiinnittyy kahdella 
tarranauhan pätkällä. Reisitaskut ovat hieman matalammat 
kuin reisitaskuhousuissa tyypillisesti. Kummankin reisitaskun 
sisällä on kolme leveästä kuminauhasta tehtyä lenkkiä, joihin 
voi pujottaa esimerkiksi pistoolin lippaan kuhunkin. Molempien 
reisitaskujen päällä on toinen, melkein saman kokoinen mutta 
litteämpi tasku, jonka suuaukko on reisitaskun etureunassa 
(sulkeutuu vetoketjulla). Toisin sanottuna istuessa tämän tas-
kun suuaukko on ylöspäin, joten esimerkiksi autossa istuessa 
tästä taskusta on kätevää onkia tavaroita. Reisitaskujen ylä-
puolella on molemmissa reisissä erilliset läpälliset lipastaskut, 
jotka pysyvät kiinni tarranauhan avulla. Takataskuissa ei ole 
mitään suojaläppää, vaan taskun yläreunan keskellä on pätkä 
tarranauhaa, joka pitää taskun suun kiinni. Oikeanpuoleisen 
takataskun yläpuolella, vaakasuoraan saumaan piilotettuna, on 
toinen vetoketjulla sulkeutuva piilotasku, ja taskun suuaukko on 
vaakasuorassa. 

Nämä ovat mukavat kesähousut, jotka soveltuvat erityisen 
hyvin kaupunkilomailuun: eri taskuihin saa näppärästi lajiteltua 
eri tavaroita, ja arvotavarat kuten ylimääräisen käteisen rahan 
ja passit saa taskuvarkaiden varalta hyvin kätkettyä piilotaskui-
hin. Taskujen huima määrä mahdollistaa myös työvälineiden 
pysymisen järjestyksessä, eivätkä ne pääse eri taskuissa 
kuljetettaessa kolisemaan tai hankaamaan toisiaan vasten 
esimerkiksi juostessa. Se, että eri tarvikkeet saa sijoiteltua 
jokaisen omaan taskuunsa, lienee erityisen tärkeää esimer-
kiksi lääkintävarusteita kuljetettaessa – ei liene sattumaa, että 
hoitorepuissa kaikille tavaroille on tarkalleen oma paikkansa. 
Näin ollen nämä housut voisivat olla hyvä valinta esimerkiksi 
ensiaputehtäviin varustautuvalle henkilölle – tosin Blackhaw-
killa on erikseen ensivastehousut, joissa ilmeisesti on näitäkin 
housuja enemmän taskuja...

Vaikka housujen materiaali on ohutta, se vaikuttaa kuitenkin 
kestävältä, mitä ripstop-verkko vielä tehostaa. Housut eivät ole 
kovin kuumat kesäkeleilläkään, ja vaikka ne ovat ohuet talvi-
käyttöön, väljä leikkaus antaa mahdollisuuden kerrospukeutu-
miseen. Vaikka housujen pintakäsittely suojaa tahroja vastaan, 
housut kuitenkin keräävät nöyhtää, kuten lemmikkieläinten 
karvoja.

testitulokset
Voimankäyttövälineet:

- TKP: etutaskun takana oleva piilotasku, takatasku
- lipas, Glock 17: lipastasku, reisitaskun kuminauha
- lipas, H&K MP5: reisitasku 
  (hölskyy, tai jos pujottaa kuminauhaan läppä ei mene kiinni)
- OC-sumutin: lipastasku, reisitaskun kuminauha 

Muut varusteet:
- puhelin, 4” näyttö: lipastasku, etutasku
- puhelin, vanha peruspuhelin: lipastasku, etutasku
- kääntöveitsi: lipastasku, klipsillä etutaskun reunassa
- taktinen valaisin: reisitaskun kuminauha, tai etutasku
- kynä ja vihko: reisitaskun vetoketjutasku, takatasku
- lompakko: reisitasku, takatasku
- pokkarikamera: reisitaskun vetoketjutasku, 
  takataskun piilotasku
- minitabletti 7” näyttö: ei mahdu; 
  takataskussa haittaa istumista
- käsineet, ohuet taktiset: reisitasku
- käsineet, vuorelliset nahkasormikkaat: reisitasku, 
  molemmat mahtuvat niukasti yhteen taskuun 
- pehmeäkantinen kirja: takatasku (tarra ei mahdu kiinni)

Tekniset tiedot
Valmistusmateriaali: Teflon-käsitelty 65 % polyester, 35 % 
puuvilla ripstop-kangas
Pesuohjeet: konepesu 30 asteessa
Saatavilla väreissä: musta, tumman sininen (navy), vaalean 
ruskea (khaki), oliivinvihreä, ruskea (chocolate brown)

Testiin luovutti: Blackhawk! (www.blackhawk.com)
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Propper Men´s Light
weight Tactical Pant
Propperin housut on valmistettu ohuesta, ripstop-vahvistetusta 
polyesteri-puuvillakankaasta. Housut ovat malliltaan normaalia 
väljemmät, mutta käyttäjän ei kuitenkaan tarvitse pohtia mu-
siikkimakuaan voidakseen käyttää niitä. Vyötärö sulkeutuu nep-
parilla, ja sepaluksen sisäpuolella on vielä varmistusnappi, jota 
käyttämällä vetoketjulla sulkeutuvan sepaluksen suojaksi tulee 
kangaslipare. Vyötäröllä on kuminauhaa, joten vyötärö joustaa 
ja pitää housujen kauluksen aina sopivalla kireydellä. Vyö-
lenkit ovat leveät, ja niihin mahtuu maksimissaan noin 5,5 cm 
levyinen vyö. Oikealla puolella ensimmäisessä vyölenkissä on 
metallinen D-lenkki esimerkiksi avaimien ripustamista varten. 
Housujen polvissa on tuplakangas suojaamassa kulumiselta, ja 
kangas on käsitelty likaa hylkivällä kalvolla.

Housujen etutaskut ovat tavanomaiset, noin 45 asteen kulmas-
sa olevat vinotaskut. Molempien taskujen reunassa on tupla-
kangas suojaamassa kulutukselta, jos taskussa kantaa klipsillä 
kiinnittyvää valaisinta tai kääntöveistä. Taskut ovat todella 
väljät, mutta niiden suut ovat sopivan kokoiset, joten taskuun 
on helppo laittaa ja sieltä voi onkia tavaraa. Taskujen suuau-
kot ovat kuitenkin sen verran kapeat, että tavarat eivät pääse 
putoilemaan taskusta kovassakaan menossa. Oikean etutas-
kun suulla on samantapainen pikkutasku kuin farkuissa, tosin 
normaalia farkkujen kellotaskua väljempi. Oikean etutaskun 
pohjalla on lisäksi pieni lisätasku, jossa esimerkiksi pieni avain-
nippu pysyy suurin piirtein paikallaan kävellessäkin. Molem-
missa reisissä on läpälliset paljetaskut, joiden läppä kiinnittyy 
tarranauhalla. Vasemmassa reidessä on reisitaskun yläpuolella 
läpällinen lipastasku, jonka läppä sulkeutuu tarranauhan avulla. 
Takataskut ovat reilut ja syvät; ne ulottuvat reisitaskujen yläreu-
naan saakka, mutta taskut on muotoiltu siten, että tavarat eivät 
jää istuessa takapuolen alle, vaan taskut suuntautuvat sivulle, 
lonkkien ja sivureisien päälle. Takataskuissa ei ole mitään 
läppää, vaan keskellä taskun yläreunaa on pätkä tarranauhaa. 
Molempien takataskujen suulla, taskun sisäpuolella, on pikku-
taskut, joihin voi laittaa esimerkiksi pienikokoisen lompakon.

Propperit ovat tämän testin mukavimmat housut; mahdollisesti 
mukavimmat koskaan käyttämäni reisitaskuhousut. Ne ovat 
väljät, mutta kuitenkin ryhdikkäät. Kangas on lämpimällä säällä 
kohtuullisen hengittävää, ja pakkasella alle mahtuu paksukin 
välikerros. Likaa hylkivän Du Pont -kalvon toimivuus tuli tes-
tattua heti tuoreeltaan: kaaduin polvilleni mutaan, kun housut 
olivat ensimmäistä päivää käytössä. Pieni huuhtelu vedellä sai 
kaiken lian lähtemään helposti, eikä veden kuivuttua housui-
hin jäänyt merkkiäkään liasta. Lemmikkitalouksissa elävien 
on kuitenkin hyvä huomata, että housujen materiaali kerää 
irtokarvoja.

testitulokset
Voimankäyttövälineet:

- TKP; etutasku, takatasku
- lipas, Glock 17: lipastasku, takataskun pikkutasku
- lipas, H&K MP5: etutasku, takatasku
- OC-sumutin: lipastasku, etutasku 

Muut varusteet:
- puhelin, 4” näyttö: lipastasku, reisitasku
- puhelin, vanha peruspuhelin: lipastasku, reisitasku
- kääntöveitsi: lipastasku, klipsillä etutaskun reunassa
- taktinen valaisin: etutasku, reisitasku
- kynä ja vihko: reisitasku, takataskun pikkutasku
- lompakko: reisitasku, takatasku
- pokkarikamera: lipastasku, takataskun pikkutasku
- minitabletti 7” näyttö: takatasku 
  (ei juurikaan haittaa istumista)
- käsineet, ohuet taktiset: reisitasku, takatasku
- käsineet, vuorelliset nahkasormikkaat: reisitasku, takatasku
- pehmeäkantinen kirja: takatasku (ei haittaa istumista)

Tekniset tiedot
Valmistusmateriaali: Teflon-päällystetty 65 % polyester, 35 % 
puuvilla ripstop-kangas
Pesuohjeet: pesukoneessa 30 asteessa, pestään samanväris-
ten kanssa
Saatavilla väreissä: musta, khaki, oliivinvihreä, tummansininen

Testiin luovutti: Varusteleka (www.varusteleka.fi)
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Helikon-Tex Urban 
Tactical Pants SP-UTL-PR
Helikon-Texin housut on tehty ohuesta puuvillan, polyesterin ja 
spandexin sekoituksesta, joka on vahvistettu ripstop-verkolla. 
Muista testin housuista poiketen vyötärö sulkeutuu tarranau-
halla, joten käyttäjä voi säätää vyötärön oikeaan kireyteen ja 
käyttää näitä housuja ilman vyötä. Tarranauhan kumpaakin 
puolta on kahdeksan senttimetriä, joten housuissa on säätö-
varaa toistakymmentä senttiä siten, että tarran puolet ottavat 
vielä toisiinsa kiinni riittävän pitkältä matkalta. Sepaluksessa on 
vetoketju. Vyölenkit ovat leveähköt, ja niihin mahtuu maksimis-
saan noin 5 cm leveä vyö. Molempien etutaskujen päällä on 
ahtaat ilmeisesti D-lenkeille tarkoitetut kujat, mutta lenkit eivät 
kuulu hintaan. Tämä on sääli, sillä avainlenkkien asentaminen 
jälkikäteen saattaa olla hankalaa. Housut ovat muista testin 
housuista poiketen mitoitukseltaan kapeat. Housujen polvissa 
on tuplakangas suojaamassa kulumiselta.

Housujen etutaskut ovat tavanomaiset vinotaskut. Niiden reu-
nan alaosassa on kangasvahvistus, joten jos taskussa kantaa 
esimerkiksi valaisinta ja kääntöveistä klipsillä taskun reunaan 
kiinnitettynä, vahvistuskangas suojaa kulumiselta. Vyötärön 
sisäpuolella housunkauluksen sisäpuolella on etutaskun ja 
sepaluksen välissä molemmilla puolilla pieni piilotasku, jonne 
saa esimerkiksi pienikokoisen veitsen. Molemmissa reisissä on 
kapeat reisitaskut ja niiden etupuolella lipastaskut. Taskut eivät 
ole täysin pystysuorat, vaan niiden yläreuna on lähempänä 
keskilinjaa kuin alaosa, lisäksi taskut ovat hieman ylempänä 
kuin muissa testatuissa housuissa. Muista housuista poiketen 
reisitaskuissa ei ole läppää, vaan vetoketju. Lisäksi reisitaskut 
eivät ole paletaskut, vaan yksinkertaiset läppätaskut, minkä 
johdosta reisitaskuihin ei mahdu kovin paljoa tavaroita. Lipas-
taskuissa on tavanomainen, tarranauhakiinnitteinen läppä. 
Takataskuissa ei ole mitään sulkumekanismia, vaan ne ovat 
täysin avoimet, samaan tapaan kuin esimerkiksi farkkujen 
takataskut. Molemmissa takataskuissa on taskun sisäpuolella 
pikkutasku. Housujen kaikki taskut ovat melko ahtaita, eikä 
edes reisitaskuihin saa mitään isoa tavaraa. Jo etutaskuissa 
oleva melko litteä avainkukkaro saa taskun pullottamaan kuin 
hormonimyrskyn keskellä elävällä teinillä.

Helikon-Texin housut ovat mielenkiintoinen tuttavuus, sillä ne 
eroavat monella tavalla muista tietämistäni reisitaskuhousuista. 
Vyötärön kiinnittäminen napin tai nepparin sijasta tarranauhal-
la on mielenkiintoinen ajatus, sillä se mahdollistaa housujen 
saamisen juuri oikeaan kireyteen. Tarranauha luonnollisesti 
kuluu käytön myötä, mutta testijakson aikana tarraan ei tullut 
havaittavissa olevaa kulumaa. Toinen erikoisuus ovat läpättö-
mät ja vetoketjulla suljettavat paikkataskumalliset reisitaskut. 
Ne tekevät housuista vähemmän reisitaskuhousujen omaiset, 
mikä saattaa olla joissakin tilanteissa toivottava ominaisuus. 
Vaihtokauppana tosin joudutaan hyväksymään se, että oikeas-
taan mihinkään taskuun ei mahdu paljoa tavaraa. Lipastaskut 
molemmissa reisissä, piilotaskut vyötäröllä ja pikkutaskut 
takataskujen sisällä antavat mahdollisuuden kuljettaa joitakin 
tavaroita juuri niille tarkoitetuilla paikoilla. 

Housujen kestävyys on hieman kysymysmerkki: kangas on 
ripstop-vahvistettua, mikä lisää kankaan kulutuskestävyyttä, 
mutta se tuntuu normaalia ohuemmalta. Myös taskujen sisä-
kangas on ohutta, ja se ei ole ripstoppia. Vaikka polvissa on 
lisäpaikat, ne ovat samaa kangasta kuin housut muutenkin, ja 
vahvistuspaikat eivät tunnu kovin vahvoilta.

Housujen tiukka istuvuus aiheuttaa sen, että ne rajoittavat jon-
kin verran liikkuvuutta, vaikka kankaassa onkin mukana span-
dexia, mikä tekee kankaasta jossain määrin joustavaa. Lisäksi 
kerrospukeutuminen näiden housujen kanssa on hieman han-
kalaa, sillä vaikka normaalit mamikset mahtuvat housujen alle, 
paksumpi välikerros kuten fleecestä tehty alusasu ei välttämät-
tä mahdu – riippuen tietenkin käyttäjän reisien paksuudesta. 
Mutta ennen kaikkea taskut alkavat pullottaa hyvin helposti, 
joten tavaroiden – kuten lompakon – kuljettaminen taskuissa ei 
ole kovin miellyttävää. Housut ovat kuitenkin muuten mukavat 
jalassa, joten ohutreitiset käyttäjät, jotka eivät kuljeta paljoa 
tavaroita taskuissaan, saavat näistä mukavat reisitaskuhousut, 
jotka eivät näytä kovin paljoa reisitaskuhousuilta.

testitulokset
Voimankäyttövälineet:

- TKP: reisitasku (ei hölsky) takatasku
- lipas, Glock 17: lipastasku, takataskun pikkutasku
- lipas, H&K MP5: reisitasku (ei hölsky)
- OC-sumutin: reisitasku (pullottaa)

Muut varusteet:
- puhelin, 4” näyttö: lipastasku, reisitasku
- puhelin, vanha peruspuhelin: lipasgtasku, reisitasku
- kääntöveitsi: lipastasku, klipsillä etutaskun reunassa
- taktinen valaisin: reisitasku, takataskun pikkutasku
- kynä ja vihko: reisitasku, takatasku
- lompakko: reisitasku (pullottaa), takatasku
- pokkarikamera: lipastasku, reisitasku
- minitabletti 7” näyttö: reisitasku
- käsineet, ohuet taktiset: reisitasku
- käsineet, vuorelliset nahkasormikkaat: reisitasku 
  (molemmat mahtuvat niukasti samaan takuun)
- pehmeäkantinen kirja: takatasku (haittaa istumista)

Tekniset tiedot
Valmistusmateriaali: 60 % puuvilla, 37 % polyester, 3 % span-
dex ripstop-kangas
Pesuohjeet: pesukoneessa 30 asteessa
Saatavilla väreissä: musta, keskiruskea, vaaleanruskea, maas-
tokuvio, tummanvihreä, vihreän harmaa

Testiin luovutti: Helikon-Tex (www.helikon-tex.com)
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U.S.N. International
U.S.M.C. Trousers/
Survival M-89
U.S.N. Internationalin housut ovat melko ohutta polyesterista 
ja puuvillasta tehtyä sekoitekangasta, jossa ei ole ripstop-verk-
koa. Vyötäröllä on yksi nappi, ja sepalus sulkeutuu vetoketjulla. 
Vyölenkit ovat kapeat, ja niihin mahtuu maksimissaan noin 6 
cm leveä vyö. Molemmilla lonkilla on vyön alle jäävät kiris-
tysnauhat, joiden avulla vyötärö on helppo kiristää sopivaan 
tiukkuuteen, ja housut pysyvät ylhäällä myös ilman vyötä. 
Lahkeiden suissa on solmittavat kiristysnauhat, joiden avulla 
puntit saa kurottua käyttäjän haluamaan kireyteen. Solmimatto-
mina nauhojen päät tosin jäävät roikkumaan rumasti, joten ne 
kannattaa solmia yhteen tai leikata kokonaan pois. Housut ovat 
epämääräisen väriset: äkkiä katsottuna ne vaikuttavat mustilta, 
mutta verrattaessa toisiin mustiin housuihin voi huomata, että 
ne ovat itse asiassa tummanharmaat. 

Housuissa on tavalliset noin 45 asteen kulmassa olevat vino-
taskut, ja takataskuissa kahdella tarranauhan pätkällä kiinnit-
tyvä läppä. Molemmissa paljetaskumallisissa reisitaskuissa 
on tarranauhakiinnitteiset läpät. Oikean reisitaskun sisällä on 
yksi lipastasku, ja taskun suojaläppä on jaettu kahtia siten, että 
lipastaskusta tavaroita kaivettaessa ei tarvitse avata päätaskun 
peittävää läppää. 

Nämä housut ovat lähinnä viileän kelin housut, sillä ne ovat lii-
an hiostavat kesäkeleille mutta liian ohuet pakkaselle. Kangas 
on hieman kiiltävää, mikä syö laadun tuntua. Kokonaisvaiku-
telma ei siis ole mielestäni erityisen huoliteltu – jos reisitas-
kuhousuista puhuttaessa tällaista ilmaisua edes kannattaa 
käyttää. Koska housuissa on vain yksi pikkutasku, suurin osa 
tavaroista joudutaan sijoittamaan isoihin reisitaskuihin, mikä 
aiheuttaa taskujen hölskymistä kävellessä. Lisäksi tavarat eivät 
pysy omilla paikoillaan, koska jokaiselle tavaralle ei löydy omaa 
taskua. Ison reisitaskun sisälle sijoitettu lipastasku ei ole kovin 
kätevä, vaan onnistuneempi ratkaisu olisi ollut tehdä erillinen 
lipastasku. Housuissa ei ole vahvistuspaikkoja esimerkiksi 
polvissa, mutta toisaalta kangas ei ole aivan ohutta, joten se 
kestänee jonkin verran kulutusta. Mitkään erityisen kestävät 
nämä housut eivät kuitenkaan luultavasti ole.

Testitulokset
Voimankäyttövälineet:

- TKP: reisitasku (hölskyy)
- lipas, Glock 17: etutasku, reisitaskun sisätasku
- lipas, H&K MP5: reisitasku (hölskyy), 
  reisitakun sisätasku (läppä ei mahdu kiinni)
- OC-sumutin: etutastku, reisitaskun sisätasku

Muut varusteet:
- puhelin, 4” näyttö: etutasku, reisitasku (hölskyy)
- puhelin, vanha peruspuhelin: etutasku, 
  reisitaskun sisätasku
- kääntöveitsi; klipsillä etutaskun reunassa, 
  reisitaskun sisätasku
- taktinen valaisin: etutasku, reisitaskun sisätasku
- kynä ja vihko: etutasku, takatasku
- lompakko: reisitasku (hölskyy)
- pokkarikamera: etutasku, takatasku
- minitabletti 7” näyttö: reisitasku
- käsineet, ohuet taktiset: reisitasku
- käsineet, vuorelliset nahkasormikkaat: reisitasku
- pehmeäkantinen kirja: reisitasku (läppä ei mene kiinni)

Tekniset tiedot
Valmistusmateriaali: 65 % polyester, 35 % puuvilla
Pesuohjeet: pesukoneessa lämpimässä vedessä
Saatavilla väreissä: musta (ei tietoa muista väreistä)
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5.11 Tactical Pant
Testissä olevat 5.11-housut edustavat ehkä Suomessa tun-
netuimpia taktisia housuja. Valitettavasti valmistaja ei lähtenyt 
mukaan testiin, mutta tokihan jokaiselta kenttäsialta löytyy 
5.11-housut, joten testikappaleita ei tarvinnut hakea kaukaa. 

Housut ovat tavanomaista puuvillakangasta, jossa ei ole 
ripstop-verkkoa. Vyötäröllä on neppari, ja vetoketjulla sul-
keutuvan sepaluksen takana on lisäksi nappi, jonka avulla 
sepaluksen peitoksi sisäpuolelle saa vielä kangaskaistaleen 
estämään hevosten karkailua. Vyölenkit ovat leveät, ja niihin 
mahtuu mahtuu maksimissaan noin 5 cm leveä vyö. Vyötärö 
kiristyy kuminauhan avulla sopivaan kireyteen, jolloin käyttäjän 
ei tarvitse erikseen säätää vyötärön kiristystä. Oikealla puolella 
ensimmäisessä vyölenkissä on metallinen D-lenkki esimerkiksi 
avainnipun ripustamista varten. Housun polvissa ja takapuoles-
sa on tuplakangas suojaamassa kulumista vastaan. Mitoituk-
seltaan housut ovat keskiväljät.

Housuissa on melko pystysuorat vinotaskut, joiden alereunas-
sa on vahvistukset suojaamassa kulumiselta, mikäli taskun 
suussa kantaa esimerkiksi klipsillä kiinnittyvää valaisinta tai 
kääntöveistä. Molemmissa reisissä on läpälliset paljetaskut, 
joiden läpissä on tarranauhakiinnitys. Vasemmassa reidessä 
reisitaskun yläpuolella on läpällinen lipastasku, joka sulkeu-
tuu terranauhalla. Takataskut ovat muista poiketen noin 45 
asteen kulmassa olevat vinotaskut, ja taskun yläreunassa on 
pätkä tarranauhaa pitämässä taskua kiinni. Oikean takataskun 
kohdalla on housujen huomioitaherättävin erityispiirre: muuta-
ma sentti vyötärön alapuolella kulkee vaakatasossa tuuman 
levyinen litteä punos. Sen tarkoituksena on pitää siviilivyöhön 
kiinnitetty asekotelo paikallaan asetta vedettäessä; kotelo 
pujotetaan punoksen alta, jolloin punos pitää kotelon kiinni 
vartalossa, vaikka vyö ei olisikaan tarpeeksi jäykkä. Samalla 
asekotelon alareuna menee takataskuun piiloon, jos kotelo 
ylettyy kovin alas, mikä helpottaa aseen kantamista takin alla 
huomaamattomissa. 

Olen käyttänyt tällaisia housuja vuosien ajan, ja ne ovat hyvät 
taktiset perushousut. Ne ovat kestävät; usein käytetyissä 
taskuissa tarranauha alkaa kulua, ennen kuin housut muuten 
alkavat olla kuluneet. Koska kangas on paksuhkoa, näillä 
housuilla pärjää pikkupakkasessa mukavasti ilman tarvetta 
kerrospukeutumiselle, mutta toisaalta kesäkeleille housut ovat 
turhan kuumat. Pikkutaskuja ei ole kovin paljon, joten tavaroi-
den ryhmittely omiin lokeroihinsa ei onnistu kovin hyvin. Jos 
tämä ei haittaa, housut soveltuvat hyvin työkäyttöön erityisesti 
kestävyytensä takia.

testitulokset
Voimankäyttövälineet:

- TKP: takatasku
- lipas, Glock 17: lipastasku, etutasku
- lipas, H&K MP5: reisitasku, takatasku
- OC-sumutin: lipastasku, etutasku

Muut varusteet:
- puhelin, 4” näyttö: lipastasku, etutasku
- puhelin, vanha peruspuhelin: lipastasku, etutasku
- kääntöveitsi: lipastasku, klipsillä etutaskun reuna
- taktinen valaisin: etutasku, reisitasku
- kynä ja vihko: takatasku, reisitasku
- lompakko; reisitasku, takatasku
- pokkarikamera: lipastasku, reisitasku
- minitabletti 7” näyttö: takatasku 
  (ei juurikaan haittaa istumista)
- käsineet, ohuet taktiset: reisitasku
- käsineet, vuorelliset nahkasormikkaat: reisitasku 
  (molemmat mahtuvat vaivoin samaan taskuun)
- pehmeäkantinen kirja: takatasku 
  (haittaa istumista, tarra ei mene kiinni)

Tekniset tiedot
Valmistusmateriaali: 100 % puuvilla
Pesuohjeet: konepesu kylmällä vedellä samanväristen vaattei-
den kanssa
Saatavilla väreissä: musta, keskiruskea (Coyote), khaki, sini-
nen, harmaa, vaaleanruskea (khaki), vihreä, tummanharmaa 
(Tundra)
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at Gripz on väline, jonka avulla esimerkiksi 
tavallinen käsipaino tai levytanko voidaan 
muuttaa paksummaksi. Käytännössä Fat 
Gripzit ovat kovasta kumista valmistetut put-
kilot, joissa on viilto koko putkilon pituudelta, 
jotta ne saadaan asetettua haluttuun välinee-

seen. Paketissa on kaksi putkiloa, ja sinisen värisillä Gripzeillä 
saadaan aikaan 60 mm paksu otekahva melkeinpä mistä 
tahansa välineestä. On olemassa myös Fat Gripz Extreme 
-malli, jonka avulla otekahvan paksuus tulee olemaan 75 mm. 
Kontrollin narukäsille riittivät kuitenkin siniset Gripzit. Vertailun 
vuoksi kerrottakoon, että normaalin levytangon paksuus on 
noin 28 mm ja kisamallin kahvakuulan kahvan paksuus 35 mm. 
Levytangon päädyn paksuus on kaikissa oikeissa tangoissa 50 
mm. Joten Fat Gripzin avulla tangoista tulee todella paksut.

Paksumpi tanko, enemmän lihasta
Fat Gripz lupaa heidän keksintöään käyttämällä lisää lihasta 
käsivarsiin ja kyynärvarsiin. He ovat jopa niin varmoja asias-
ta, että putkiloissa lukee THICKER BAR = MORE MUSCLE. 
Eli jos treenataan paksummalla tangolla, saadaan enemmän 
lihasta. Väite pitää todennäköisesti paikkansa, kun puhutaan 

kyynärvarren lihaksista, eli Kippari-Kallen lihaksista. On kui-
tenkin vaikeaa uskoa, että paksummalla tangolla nosteltaessa 
hauikset tai ojentajat saisivat jotenkin taianomaista rasitusta. 

Fat Gripzeilla harjoiteltaessa harjoituspainojen tulee olla sel-
västi normaalia pienemmät. Tästä syystä en usko, että kapis-
tukset toisivat lisää kokoa hauberiin. Kyynärvarret Fat Gripzeil-
la kyllä varmasti kasvavat. Tätä väitettä tukevat myös Kontrollin 
testiryhmän kokemukset. Pumppi eli turvotus kyynärvarsissa oli 
jo pienen kokeilun jälkeen todella kova. 

Ainakin allekirjoittaneen rehellinen mielipide on, että jos otat 
Fat Gripzit mukaan harjoitusohjelmaasi, käytä niitä harkiten. 
Näin varsinkin, jos harjoittelusi koostuu vaikkapa runsain mitoin 
kahvakuulasta, maastavedoista tai vaikkapa voimamiestree-
nistä. Kyynärvarret kun ovat melko pieni lihasryhmä, ne saa 
melko helposti ylirasitustilaan tai pahimmassa tapauksessa 
pahaan tulehdustilaan. Kaiken kaikkiaan Fat Gripzit ovat oiva 
lisämauste harjoitteluun, ja niitä on helppo kantaa mukana 
treenikassissa. 

F

Kontrollin kuntoharjoittelupalstan testit jatkuvat. Tällä 

kertaa testissä on otevoimaa parantava Fat Gripz -niminen 

tuote. 

teksti ja kuvat: 
Juha Rämänen

FAT GRIPZ



K I R J A S T O

ämä Kirjasto on tehty riviharrastajan ja aloit-
televan kamppailulajiharrastajan näkökulmas-
ta. Tarkoituksena ei ole kiinnittää huomiota 
yksittäisiin tekniikoihin, vaan lähinnä siihen, 
miten asiat on opetettu. Kuinka kotitreenaami-
nen onnistuu näillä opeilla, tai toisaalta onko 
tällaisesta materiaalista hyötyä niille, jotka jo 

harrastavat krav magaa?
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KRAV MAGA: 
THE CON-
TACT 
COMBAT 
SYSTEM OF 
ISRAEL 
DEFENSE 
FORCES
Kirjoittaja: 
David Kahn 

Kustantaja: 
St. Martin´s Griffin, 2004

Sivumäärä: 
noin 180, 
sivukoko noin 23 x 19 cm

Taustatietoja kirjoittajasta
David Kahn on eräs Yhdysvaltojen korkeimmalle edistyneistä 
krav magan harjoittelijoista, ja hän on jäsenenä erään krav ma-
gan lajiliiton – Israeli Krav Maga Assiciationin (IKMA) – katto-
organisaatiossa sekä toimii kyseisen lajiliiton Yhdysvaltojen 
pääkouluttajana. Kahn on harjoitellut krav magaa lähes koko 
aikuisikänsä, ja on kouluttanut lajia ympäri maailmaa sekä si-
viileille että eri viranomaistahoille. Kahnilta on ilmestynyt kolme 
krav maga -opasta ja kuuden krav maga -DVD:n paketti.

Kirjan esittely
Kirja alkaa ärsyttävällä, TV-shopin mainokset mieleen tuovalla 
hehkutuksella krav magan ainutlaatuisuudesta, sekä kerto-
muksella Kahnin omista taustoista lajin harrastajana. Vaikka on 

luontevaa, että tällaisen kirjan alussa kirjoittaja puhuu omasta 
alkutaipaleestaan lajin parissa, tämä osio on lähes 30-sivuise-
na tarpeettoman pitkä, eikä siitä ole sanottavaa hyötyä lukijalle, 
joka luultavasti on jo valmiiksi kiinnostunut lajista, koska on jo 
hankkinut sitä käsittelevän kirjan. 

Seuraavissa kahdessa luvussa esitellään krav magaan ja itse-
puolustustilanteisiin liittyviä yleisiä asioita, kuten krav magan 

kuusi perusperiaatetta. Ne ovat sa-
manaikainen torjunta ja hyökkäys, 
jatkuva liike, päättäväinen toiminta, 
vastustajan arkoihin kohtiin hyök-
kääminen, tekniikoiden raken-
tuminen edellisten ympärille ja 
tekniikat, joiden avulla vastapuoli 
saadaan tarvittaessa nopeasti 
kukistettua. Kahn käsittelee myös 
realismin lisäämistä harjoitteluun, 
mielikuvaharjoittelua, stressin 
vaikutusta toimintaan ja muita 
vastaavia seikkoja. Valitettavasti 
näitä tärkeitä aiheita käsitellään 
ainoastaan pintapuolisesti. Kirjas-
sa esitellään myös ihmiskehon 24 
arkaa kohtaa, joihin hyökkäykset 
tulisi krav magan periaatteiden 
mukaan pääsääntöisesti koh-
distaa. Tuntuu siltä, että näiden 
kohteiden haavoittuvuutta on 
paikoitellen liioiteltu; kirjassa 
esitetään esimerkiksi vanha 
ninja-elokuvista tuttu väite, jonka 
mukaan vastustajan voi tappaa 
lyömällä nenäruston aivoihin.

Kirjan neljäs ja viides luku 
käsittelevät yläraajoilla tehtäviä iskuja ja torjuntoja sekä jaloilla 
tehtäviä hyökkäyksiä pystystä ja makuuasennosta. Kirjas-
sa käsitellään hyvin kattava arsenaali hyökkäyksiä, joskaan 
selostukset eivät ole kovin seikkaperäisiä. Mukana on myös 
improvisoitujen aseiden käyttöä, vastapuolen sormien hallin-
taan ottamista ja (tarpeen vaatiessa) murtamista. Luvuissa 
on myös muutama harjoitus, joiden avulla lukija voi parantaa 
hyökkäystaitojaan. Kahdessa seuraavassa luvussa puhutaan 
halaamisetäisyydellä taistelusta sekä otteista irrottautumisista. 
Myös erilaisia kaatumistekniikoita ja vastustajan kaatamista 
käsitellään melko lyhyesti. Tekniikat on selostettu sanallisesti 
pääsääntöisesti melko lyhyesti, ja tekstin tukena on selkeää 
piirroskuvitusta. Kuvia on tekniikasta riippuen yhdestä muuta-
maan.

T

Krav maga lienee yksi tunnetuimmista yleisesti turvallisuusalan 

ammattilaisille suositelluista kamppailulajeista. Mutta kuinka 

apinaote luonnistuu kenttäsian sorkilla? Tästä otetaan selvää.

teksti ja kuvat:
Seppo Vesala

Krav maga 
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Kirjan kaksi viimeistä lukua käsittelevät omaehtoista krav 
magan harjoittelua. Kahn antaa lukijalle myös taktisia neuvoja 
itsepuolustustilanteiden varalle. Neuvot ovat perinteisiä ”on pa-
rempi poistua uhkaavasta tilanteesta kuin jäädä tappelemaan”  
-neuvoja sekä varsinaiseen kamppailuun liittyvää taktiikkaa. 
Kirjan lopussa on vielä 12 viikon mittainen harjoitusohjelma, 
joka sisältää ohjeita sekä yksin että parin kanssa harjoittelevil-
le. 

Kokonaisarvio
Kirjassa käsitellään itsepuolustusta yleisesti ottaen katta-
vasti, ja samaa voi sanoa krav magan kahden ensimmäisen 
tason harjoitteluun liittyvistä aiheista, mutta vaikka käsittely 
on kattavaa, se on samalla melko ylimalkaista. Tekniikoita ei 
opeteta sillä tarkkuudella, että niiden oppiminen kirjaa lukemal-
la onnistuisi, ja sama pätee kirjassa esitettäviin yleisiin asioihin: 
kirjaa voi ajatella pohjustuksena aiheisiin, mutta näillä tiedoilla 
ei yksinään pitkälle pötkitä.

Kotitreenaajalle suunniteltu harjoitusohjelma on hyvä idea, 
mutta se kärsii samasta ylimalkaisuudesta kuin kirja yleensä 
ottaen. Vaikka kirjassa puhutaan harjoittelun elävöittämisestä 
ja muista harjoittelun tehoa parantavista seikoista, se ei välity 
tähän viimeisen luvun harjoitusohjelmaan. 

Kirja on kymmenen vuotta vanha, ja ilmeisesti ensimmäinen 
kaupallisessa levityksessä ollut aloittelijoille tarkoitettu krav 
maga -opas. Ilmestymisajankohtanaan kirjan merkitys aloitte-
lijatason harrastajille onkin ollut suurempi kuin nykyään, jolloin 
eri tasoisille harrastajille suunnattuja opaskirjoja on huomatta-
vasti enemmän.

KRAV 
MAGA 
DVD
Kouluttajat: 
Darren Levine, 
Eyal Yanilov

Tuottaja: 
Krav Maga Productions 
LCC, 1999

Yhteispituus: 
noin 6 h (0:24 + 1:29 + 
1:18 + 1:17 + 1:22) 

Taustatietoja kouluttajasta
Eyal Yanilov on opiskellut krav magaa lajin perustajan, Imi 
Lichtenfeldin oppilaana, ja hän pitää hallussaan korkeinta 
krav magan vyöarvoa maailmassa. Yanilov piti ensimmäisen 
Israelin ulkopuolella järjestetyn krav maga -seminaarin, ja hän 
on tuonut krav magan noin 50 maahan. Yanilov on Krav Maga 
Global -lajiliiton pääkouluttaja, ja hän oli mukana perustamassa 
International Krav Maga Federation -lajiliittoa. Hän toimi viitis-
tentoista vuotta sen pääkouluttajana.

Darren Levine on harrastanut krav magaa 1980-luvun alusta. 
Vuonna 1982 Levine oli mukana ensimmäisessä joukkiossa 
ulkomaalaisia, jotka pääsivät Israeliin harjoittelemaan krav 
magaa. Levinen kerrotaan tutustuneen krav magan perusta-
jaan Imi Lichtenfeldiin ja olleen tämän oppilas useiden vuosien 
ajan, mutta nyttemmin tämä tausta on asetettu kyseenalaisek-
si. Levine on kirjoittanut kolme krav maga -opaskirjaa ja toimii 
perustamansa Krav Maga Worldwide -lajiliiton pääkouluttajana.

Filmin esittely
Krav Maga DVD on viidestä opetusfilmistä koottu paketti. Kukin 
filmi keskittyy omaan aihealueeseensa, ja vaikka filmit ovat 
melko itsenäisiä kokonaisuuksia, paketti on rakennettu siten, 
että vaikka filmit ovat saatavilla myös erikseen, parhaan hyö-
dyn saadakseen katsojan on hankittava koko sarja. 

Sarjan ensimmäinen levy – Introduction to Krav Maga – kertoo 
lyhyesti krav magan pääperiaatteista ja historiasta. Filmi on 
mainosmainen vajaan puolen tunnin mittainen esitys krav ma-
gasta, ja lajia hehkutetaan useaan otteeseen maasta taivaa-
seen. Krav magan realismi ja käyttäjäkokemuksiin perustuva 
jatkuva muokkaaminen ovat varmasti olleet filmin ilmestymis-
ajankohtana huomattavasti ainutlaatuisempia ominaisuuksia 
kuin tällä hetkellä, sillä nykyään realismiin pyrkivissä itsepuo-
lustuslajeissa realismi ei ole poikkeus vaan sääntö. 

En ole krav magan historian asiantuntija, mutta vaikuttaa siltä, 
että kun krav maga on aikojen saatossa jakautunut useaan laji-
liittoon, eri krav maga -liittojen lajihistorioihin on syntynyt jonkin 
verran eroja – myös siltä ajalta, kun eri liittoja ei ollut. Tämä 
ilmiö ei liity vain krav magaan, vaan yleisemmin ihmisluon-
toon: lajit pyrkivät korostamaan oman haaransa puhtautta ja 
erinomaisuutta verrattuna muihin, ja esimerkiksi oman haaran 
perustajan merkitystä alkuperäisen lajin synnylle saatetaan 
korostaa enemmän kuin kilpailevan haaran lajihistoriikissa. 
Tällä filmillä kerrotaan krav magan historia filmin tuottajan, In-
ternational Krav Maga Federationin, näkökulmasta. Näin ollen 
historiakatsauksena filmi ei ole kovin luotettava, ja informaa-
tion merkitystä vähentää se, että aiheesta kiinnostunut löytää 
KVG-metodilla enemmän tietoa ja useammasta näkökulmasta 
samassa ajassa kuin tämän filmin katsominen vaatii. Kaiken li-
säksi filmin hehkutuksesta saa helposti kuvan, että krav magan 
perustaja Imi Lichtenfeld olisi kehittänyt lajin tyhjästä. Tuskin 
yksikään laji on todellisuudessa syntynyt puhtaalta pöydältä, ja 
sama pätee krav magaan. Lisäksi Lichtenfeld ei ole kehittänyt 
lajia yksin, toisin kuin tätä filmiä katsottuaan voisi luulla. 

On sääli, että tätä esittelyfilmiä ei voi pitää kovin objektiivisena 
lähteenä, sillä filmi on melko mielenkiintoinen, joskaan ei kovin 
kattava katsaus lajin historiaan. Filmiä on vielä elävöitetty 
liittämällä mukaan dramatisoituja kohtauksia, joissa pelastu-
taan tiukoista tilanteista krav magan avulla. Kokonaisuutena 
arvioituna tämä filmi on viihdyttävyydestään huolimatta täysin 
turha, joten ainakaan erikseen sitä ei kannata hankkia, ja jos 
filmin saa paketin mukana, sen voi surutta jättää katsomatta 
jäämättä mistään tärkeästä paitsi.

Sarjan toinen osa – the Basic Combatives – käsittelee krav 
magan perustekniikoita. Filmin alussa puhutaan muun muassa 
liikkumisesta ja parhaista hyökkäyskohdista vastustajan ke-
hossa. Filmin pääpaino on kuitenkin erilaisissa rystysillä, nyrkin 
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pohjalla tai kyynärpäällä tehtävissä lyönneissä. Lyöntiteknii-
koiden lisäksi filmillä on mukana jonkin verran myös potkuja, 
torjuntoja ja vastahyökkäyksiä. Kaatumistekniikat loistavat 
kuitenkin kokonaan poissaolollaan, vaikka oikeaoppinen kaatu-
minen kuulunee jotakuinkin lajissa kuin lajissa ensimmäiseksi 
opetettaviin asioihin.  

Filmillä käsitellään yllättävän vähän tosielämän itsepuolustus-
tilanteisiin liittyviä realiteetteja, kuten sitä mahdollisuutta, että 
puolustautuja satuttaa oman nyrkkinsä, mikäli lyö rystysillä 
vastustajaa kovaan kohtaan kuten leukaan. Tämän mahdolli-
suuden mainitseminen ja kämmenpohjalla tehtävien lyöntien 
lisääminen opetettaviin lyönteihin olisi ollut mielestäni asiallinen 
lisäys. Tätä huomattavasti pahempi virhe tapahtuu siinä, että 
potkuja opetettaessa ei varoiteta korkeiden potkujen vaarasta 
vaan päin vastoin, sivulauseessa mainitaan, että vastustajaa 
voidaan potkaista myös päähän. Onhan se toki mahdollis-
ta, mutta korkeat potkut ovat matalia potkuja hitaampia ja 
vaikeampia suorittaa, niihin on vaikeampi saada voimaa, ja ne 
altistavat suorittajansa kaatumiselle, lihasten revähtymille ja 
vastustajan vastahyökkäyksille huomattavasti helpommin kuin 
matalat potkut. 

Paketin kolmas osa on nimeltään the Best Defense, ja se 
käsittelee erilaisista tarttumishyökkäyksistä vapautumisia. 
Filmi kuitenkin alkaa noin 15 minuutin pituisella krav magan 
periaatteiden käsittelyllä. Näitä periaatteita ovat muun muassa 
tekniikoiden perustuminen vaistonvaraisiin reaktioihin, teknii-
koiden mahdollisimman suuri yleispätevyys, sekä samanai-
kaisen torjunnan ja vastahyökkäyksen periaate. Mielestäni on 
outoa, että nämä periaatteet esitellään vasta sarjan kolmannel-
la filmillä sen sijaan, että ne oltaisi käsitelty esimerkiksi sarjan 
ensimmäisellä DVD:llä.

Kun periaatteet on käyty läpi, siirrytään opettamaan irrot-
tautumistekniikoita. Krav magan periaatteiden mukaisesti 
irrottautumiset sisältävät aina vähintään yhden hyökkäystek-
niikan, jonka avulla vastustajaa pehmitetään ja irrottautuminen 
saadaan onnistumaan helpommin, tai estetään vastustajaa 
hyökkäämästä uudelleen. Osa näistä hyökkäystekniikoista on 
kuitenkin sellaisia, joita ei ole käyty läpi edellisellä DVD:llä, eikä 
niitä myöskään opeteta tällä levyllä. Filmillä ei puhuta lainkaan 
stressireaktioista eikä esimerkiksi putkinäköä pyritä rikkomaan 
lainkaan, eikä asiaa oteta edes sivulauseessa esille. Voi olla, 
että eri lajilittojen painotuksissa on tältä osin eroja ja filmin 
tuottajan, IKMF:n krav magassa ei asiaa korosteta, mutta itse 
olen tottunut pitämään ympäristön tarkkailua tärkeänä myös 
kamppailutilanteen keskellä.

Paketin neljäs filmi – Line of Fire – käsittelee ampuma-aseita ja 
nimenomaan ampuma-aseuhkia vastaan suojautumista. Paino-
piste on käsiaseella tehtäviä uhkauksia vastaan toimiminen, ja 
ainoa puolustautumistekniikka pitkiä aseita vastaan on DVD:n 
bonuskappaleessa. 

Filmin alussa on edellisen DVD:n tapaan noin 15 minuutin 
pituinen yleinen osio, jossa käsitellään filmin teemaan liittyviä 

asioita – tällä kerralla siis ampuma-aseisiin liittyviä erityispiirtei-
tä. Katsojalle kerrotaan eri käsiasetyyppien eroista, aseenriis-
totekniikoiden perusperiaatteista ja ampuma-aseiden turvalli-
sesta käsittelystä harjoittelussa. Filmillä esitetään muita filmejä 
vähemmän tekniikoita, mutta ne käydään läpi huolellisemmin. 
Joissakin tekniikoissa käytetään sellaisia hyökkäyksiä, joita 
ei ole opetettu the Basic Combatives -DVD:llä, jolloin nämä 
hyökkäykset opetetaan tässä yhteydessä – toisin kuin the Best 
Defense -levyllä tehtiin.

Paketin viides levy – On the Edge – opettaa puolustautumista 
teräasehyökkäyksiä vastaan. Myös tällä filmillä on yleinen osio, 
jossa puhutaan veitsihyökkäysten erityispiirteistä ja muista 
näihin hyökkäyksiin liittyvistä asioista, kuten eri tavoista pitää 
veistä kädessä.

Filmillä opetetaan toistakymmentä erilaista, eri tilanteisiin sopi-
vaa torjuntaa. Kuten krav magan tekniikat yleensäkin, valtaosa 
tuntuu realistisilta ja toimivilta, mutta joukossa on joitakin teknii-
koita, joissa puolustautujan on tarkoitus potkaista veitsikäteen 
ja saada hyökkääjä tällä tavoin riisuttua aseista. Potkun osumi-
nen liikkeessä olevan vastustajan liikkeessä olevaan käteen ei 
kuitenkaan käytännössä liene kovin helppoa. Ja vaikka potku 
osuisikin, ei ole takeita, että se riittää riisumaan hyökkääjän 
aseista. Se kuitenkin antaa hyökkääjälle mahdollisuuden puu-
kottaa puolustautujaa jalkaan, ja joka tapauksessa potkaisijan 
tasapaino on huonompi ja mahdollisuudet liikkua hyökkäyksen 
alta pois pienenevät verrattuna tilanteeseen, jossa molemmat 
jalat pidettäisiin maassa.

Kokonaisarvio
Vaikka yksittäisten filmien esittelyssä on tuotu esiin joitakin 
puutteita, kokonaisuutena tämä krav maga -paketti on hyvä. 
Filmit on tehty teknisesti hyvin, ja ennen kaikkea tekniikoiden 
opettaminen on pääsääntöisesti hyvää, jopa erinomaista. 
Kustakin tekniikasta nähdään ensin lavastetussa ympäris-
tössä kuvattu dramatisoitu kohtaus, jossa kohta opetettaval-
la tekniikalla puolustaudutaan hyökkäystä vastaan. Tämä 
dramatisaatio näytetään ensin normaalilla nopeudella ja sen 
jälkeen hidastettuna. Tämän jälkeen kamera tuodaan treeni-
saliin, missä tekniikka näytetään uudelleen sekä normaalilla 
nopeudella että hidastettuna. Tämän jälkeen tekniikat puretaan 
osiin, ja osat näytetään useita kertoja kouluttajan selostaes-
sa tekniikan suoritustapaa. Tällä tavalla katsoja voi keskittyä 
kerrallaan vain pieneen osaan tekniikkaa, mikä helpottaa 
ymmärtämistä ja sisäistämistä. Kun toistoja vielä on riittävästi 
ja tekniikat selostetaan pääosin hyvin, ei katsoja joudu turhau-
tuneena kelaamaan DVD:tä edestakaisin nähdäkseen jokaisen 
tärkeän yksityiskohdan. Valitettavasti aivan kaikkia tekniikoita 
ei opeteta näin tarkasti, vaan  muutamassa tekniikassa opetus 
on ylimalkaisempaa. Paketin kannessa mainostetaan, että 
kaikista opetettavista tekniikoista on vielä kirjalliset suoritusoh-
jeet. Levyjen mukana ei kuitenkaan tule mitään opaskirjasta, 
vaan kirjalliset ohjeet tarkoittaa käytännössä sitä, että kunkin 
tekniikan opettamisen jälkeen tekniikan ydinkohdat on esitetty 
ruudulla ranskalaisilla viivoilla.

maassa potkaisemisen perusopetusta, 
kirjalliset ohjeet ja dramatisoitu tilanne
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Tapa, jolla tekniikoiden hidastukset on toteutettu, ansaitsee 
tulla mainituksi: sen sijaan, että hidastetut suoritukset olisi 
kuvattu normaalilla nopeudella ja filmiä olisi jälkituotannossa 
hidastettu kuten normaalisti, filmin tuottaja on valinnut toisen 
tavan: hidastetuissa osioissa mallisuorituksen tekevä henkilö 
liikkuu hidastetusti. On vaikeaa sanoa, onko tämä hyvä vai 
huono asia, mutta joka tapauksessa ratkaisu on erikoinen. Toi-
saalta tällä tavalla suorittaja pystyy keskittymään liikeratoihin 
ja tekemään ne mahdollisimman tarkasti oikein. Toisaalta taas 
liikeradat saattavat luonnostaan olla erilaiset silloin, kun liike 
tehdään täydellä nopeudella, joten voidaan kysyä, onko mie-
lekästä opettaa liikettä eri tavalla kuin se oikeasti tehdään. Li-
säksi joitakin tekniikoita on hyvin vaikeaa tai mahdotonta tehdä 
kokonaan hidastettuna. Suurin osa tekniikoista on esitetty tällä 
tavalla, mutta jokaisen DVD:n bonusraitoina olevat tekniikat on 
jostain syystä toteutettu perinteisellä tavalla filmiä hidastamalla. 

Oikeastaan suurin kritiikkini paketissa kohdistuu aiheiden sijoit-
tamiseen eri levyille. Nykyisellään ensimmäinen DVD on melko 
tarpeeton, ja toisaalta muilla filmeillä on yleisiä asioita, jotka 
olisi voitu sijoittaa esittelylevylle, kuten kolmoslevylle sijoitetut 
krav magan perusperiaatteet. Lisäksi jäin kaipaamaan esimer-
kiksi stressireaktioiden käsittelyä, mikä aiheena ilman muuta 
kuuluisi itsepuolustusopetukseen tarkoitetuille levyille. Ensim-
mäiselle levylle olisi mainiosti mahtunut muutaman minuutin 
alustus aiheesta, ja se olisi parantanut paketin käyttökelpoi-
suutta nimenomaan itsepuolustuskäytössä. Stressireaktioiden 
käsittelyn merkitys vielä korostuu sen takia, että tämä paketti 
sisältää alhaisen tason krav maga -tekniikoita ja on suunnattu 
aloitteleville harrastajille tai henkilöille, jotka eivät välttämättä 
ole lainkaan harjoitelleet itsepuolustusta. Lisäksi on hieman 
outoa, että vaikka paketissa on erikseen hyökkäystekniikoihin 
keskittyvä levy, kaikkia paketissa esitettäviä hyökkäysteknii-
koita ei käydä läpi tällä DVD:llä. Myös kaatumistekniikoiden 
täydellinen puuttuminen muuten kattavasta paketista on harmil-
lista.

Kokemukseni mukaan filmillä käytetty tapa opettaa yksittäisiä 
tekniikoita on tehokas: katsoessani nämä filmit ensimmäistä 
kertaa harrastin krav magaa aktiivisesti, ja huomasin käytän-
nössä, että pelkkä filmien katsominen nopeutti uusien tekniikoi-
den oppimista harjoituksissa. Jos olin nähnyt jonkin tekniikan 
minulle uutena tekniikkana DVD:ltä, sen oppiminen harjoituk-
sissa sujui huomattavasti tavanomaista nopeammin. Sama päti 
myös toisin päin, eli filmien katsominen syvensi harjoituksissa 
opetettujen tekniikoiden hallintaa. Voidaankin sanoa, että 
vaikka itsepuolustusta ei kannata opiskella pelkästään filmejä 
katsomalla, niiden katsominen voi tehostaa käytännön harjoit-
telua huomattavasti.
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Taustatietoja kirjoittajasta
Mark Slane on harjoitellut erilaisia kamppailulajeja yli 25 vuotta, 
ja hänellä on musta vyö krav magan lisäksi tae kwon dossa. 
Slane toimii päätoimisena kamppailulajiopettajana ja on perus-
tanut United States Krav Maga Association (USKMA) -lajiliiton. 
Ennen siirtymistään ammattimaiseksi opettajaksi Slane toimi 
palomiehenä ja ensihoitajana.

Brannon Hicks on harjoitellut erilaisia kamppailulajeja lähes 30 
vuoden ajan. Hän on USKMA:n poliisi-krav magan pääkoulutta-
ja, ja toimii edelleen poliisina, poliisin voimankäyttökouluttajana 
ja SWAT-ryhmän varajohtajana. 

Kirjan esittely
Krav Maga for Law Enforcement alkaa lyhyellä krav magan 
esittelyllä ja perusteluilla, miksi laji soveltuu erityisen hyvin 
kenttäsikojen käyttöön. Luvussa ei tule ilmi oikeastaan mitään 
erikoista, mutta tällainen lajin esittely-kehumisluku tuntuu kuu-
luvan pakollisena osana tämän tyyppisiin kirjoihin oikeastaan 
lajista riippumatta.

Ensimmäinen varsinainen luku on kohdistettu voimankäyttö-
kouluttajille, jotka ovatkin kirjan pääasiallinen kohderyhmä. 
Toki myös yksittäiset kenttäsiat voivat opiskella lajia kirjan 
oppien mukaan, mutta kirja on suunniteltu siten, että tieto 
kulkee kouluttajan suodattimen läpi. Tarkoituksena ei olekaan 
hylätä kaikkea vanhaa voimankäyttökoulutuksessa läpikäytyä 
asiaa, vaan ottaa kirjasta mukaan hyviltä ja toimivilta tuntuvia 
asioita. Kirjoittajat lupaavat, että pelkkien tekniikoiden opetta-
misen lisäksi lukijalle näytetään, mihin asioihin tulee kiinnittää 
huomiota tekniikoita suoritettaessa, ja osoitetaan yleisimpiä 
vihreitä. Tällainen lähestymistapa olisi erittäin tervetullut, mutta 
valitettavasti se jää lupauksen asteelle. Luvussa todetaan, että 
yksittäisiä tekniikoita huomattavasti tärkeämpää on oikean-
lainen asenne ja peräänantamattomuus. Vaikka tekniikoiden 
osaaminen edesauttaa kamppailutilanteessa, asenteen merki-
tys on huomattavasti suurempi. Lisäksi oikeanlaisella harjoitte-
lulla voidaan saada kokemusta erilaisista kamppailutilanteista, 
mikä lisää itseluottamusta tosipaikan tullen.

Ensimmäisessä luvussa käydään läpi useita seikkoja, jotka 
erottavat siviileille opetettavan krav magan poliiseille opetetta-
vasta. Lukijalle kerrotaan muun muassa, että kenttäsiat tulisi 
opettaa siirtymään vähemmän vaarallisiin voimankäyttövälinei-
siin, mikäli kohdehenkilöä ei saada paljain käsin hallintaan 10-
15 sekunnissa. Tämä on hyvä neuvo; voimankäyttökoulutusta 
ei tulisikaan järjestää siten, että kutakin välinettä harjoitellaan 
erikseen, vaan koulutettavilla tulisi harjoituksissa olla mahdolli-
suus vaihtaa välineestä toiseen tilanteen kehittymisen mukaan. 

Kirjoittajat esittävät myös hyvän huomion, 
että itsepuolustusta tai voimankäyttöä ei tulisi 
aina opettaa siitä oletuksesta käsin, että 
väkivaltatilanne sattuu työtehtävissä, vaan 
myös vapaalla on mahdollista joutua puuttu-
maan tilanteisiin tai joutua itse hyökkäyksen 
kohteeksi.

Toisessa luvussa kerrotaan, miten todellinen 
kamppailutilanne eroaa salilla harjoittelusta. 
Tämä luku on ikään kuin kirjoitettu nuorelle, 
suoraan poliisikoulusta tulleelle poliisinalul-
le, jolla ei vielä ole lainkaan kenttäkoke-
musta. Tämä on hieman erikoista, sillä juuri 
edellisessä luvussa oli kerrottu, että kirja on 
suunnattu voimankäyttökouluttajille. Luvus-
sa käsitellyt asiat ovat kyllä aivan huomion-
arvoisia, mutta luvun sävy on hieman outo. 
Asenteen merkitystä korostetaan edelleen, 
ja mielikuvaharjoittelua kehutaan hyvänä 
harjoitusmetodina. Valitettavasti ohjeet 
mielikuvaharjoittelun toteuttamiseksi ovat 
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hyvin ylimalkaiset. Luvussa on myös jonkin verran pohdintaa 
poliisityön erityispiirteistä, kuten siitä, koska ampuma-aseen voi 
tai kannattaa vetää kotelosta. Tämä pohdiskelu ei kuitenkaan 
ole kovin syvällistä, vaan lähinnä pintaraapaisu aiheisiin. 

Kirjan kolmannessa luvussa alkaa tekniikoiden opettaminen. 
Kolmas luku on varattu perustekniikoille kuten lyöntien ja 
potkujen opettamiselle. Tässä luvussa tekniikoiden kuvaus on 
vielä kohtuullisen hyvää, joskin se voisi olla yksityiskohtaisem-
paakin. Seuraavissa luvuissa tekniikat käydään läpi turhan 
ylimalkaisesti. Kirjaa lukiessa täytyy kuitenkin pitää mielessä, 
että se on suunnattu voimankäyttökouluttajille, joiden voi olet-
taa ymmärtävän tekniikat ylimalkaisemmalla selostuksella kuin 
kamppailulajeja täysin harrastamattomien lukijoiden. Toisaalta 
läheskään kaikki voimankäyttökouluttajat eivät ole kokeneita 
kamppailulajien harrastajia.

Kirjan neljäs ja viides luku käsittelevät kohteelle tehtäviä tur-
vallisuustarkastuksia ja käsirautojen käyttöä. Kirjassa esitetään 
kolme hieman erilaista tapaa suorittaa turvallisuustarkastus. 
Kaikissa tarkastus tehdään siten, että kohdehenkilö seisoo, 
eikä tätä ole kahlehdittu käsiraudoilla. Seuraavaksi puhutaan 
hieman turvallisuustarkastuksiin ja kahlehtimiseen liittyvästä 
taktiikasta, ja lopuksi esitetään kaksi tapaa kahlehtia kohde-
henkilö pystystä ja yksi maaten.

Seuraavassa luvussa puhutaan maahanvienneistä. Luvussa 
esitetään muutama erilainen maahanvienti, ja luvun lopussa 
esitetään tapoja vastaan kamppailevan kohdehenkilön rau-
doittamiseksi maassa.  Seitsemäs luku keskittyy aseenriiston 
estämiseen. Luvussa on useita tekniikoita, joilla voidaan estää 
kotelossa ja poliisin kädessä olevan aseen riistäminen. Vaikka 
tekniikoissa puhutaan ampuma-aseesta, erityisesti kädessä 
olevan välineen riistonestotekniikoita voi soveltaa myös muihin 
voimankäyttövälineisiin.

Kirjan jälkimmäinen puolisko käsittelee erilaisia aseuhkia ja 
aseellisia hyökkäyksiä vastaan puolustautumista. Erityisesti 
aseuhkatilanteita varten on annettu yllättävän monta erilaista 
tekniikkaa ja variaatiota; mielestäni tällaista erityisen stressaa-
vaa ja vaarallista, mutta toisaalta harvinaista tilannetta varten 
tulisi olla mahdollisimman vähän ja mahdollisimman yleispä-
teviä tekniikoita. Toisin kuin kirjan alkupuolella, uhkatilanteita 
käsittelevissä luvuissa on esitetty joitakin harjoituksia teknii-
koiden harjoitteluun. Käytännössä samat harjoitteet kerrotaan 
kuitenkin useaan kertaan erilaisia uhkatilanteita käsittelevissä 
luvuissa. 

Kirjan viimeisessä luvussa puhutaan fyysisen kunnon ylläpi-
tämisen ja oikeanlaisen ruokavalion tärkeydestä. Kirjoittajat 
kertovat, että krav maga -harjoittelu on jo itsessään hyvää 
harjoitusta kunnon ylläpitämiseksi, ja he suosittelevat sen 
lisäksi tabata-tyyppistä korkeaintensiteettistä intervalliharjoit-
telua. Kuntoharjoitteluun ei mennä kovin syvälle, mutta koska 
kyseessä ei ole kuntoharjoittelukirja, tarkkuus on mielestäni 
riittävä. 

Kokonaisarvio
Tämä kirja on saatavilla sekä perinteisenä painettuna kirjana 
että e-kirjana. Tämä arvostelu on tehty e-kirjan pohjalta – 
kyseessä on Kontrollin historian ensimmäinen e-kirjasta tehty 
Kirjastoarvostelu. 
 
Koska kirja on tarkoitettu nimenomaan kenttäsioille, odotukseni 
olivat hieman koholla. Kirjassa on kuitenkin valitettavan vähän 
taktiikkaa tai muita turvallisuusalan tehtäviin liittyvien erityispiir-
teiden huomioon ottamista – jos tällaiseksi ei lasketa aseuh-
katilanteiden käsittelyyn laitettua ylisuurta painotusta. Kirjassa 
olisi ollut potentiaalia huomattavasti parempaan, jos kirjoittajat 
eivät olisi menneet siitä mistä aita on matalin. Esimerkiksi pari- 
ja ryhmätyöskentelystä, ahtaissa tiloissa – kuten ajoneuvon 
sisällä – kamppailemisesta, ja ampuma-aseen käyttämisestä 
lähikamppailussa olisi voitu kirjoittaa paljonkin. Sen sijaan 
normaalien krav maga -tekniikoiden käsittelyyn olisi voitu kes-
kittyä vähemmän ja aseuhkia vastaan puolustautumisestakin 
olisi voinut jättää puolet pois. Kirjan kaksi ensimmäistä luvua 
ovatkin kirjan parasta antia, sillä niissä taktiikoiden ja kamp-
pailutekniikoiden käsittely on oikeassa suhteessa, ja kirjoittajat 
muistavat, kenelle kirjaa ollaan tekemässä.

Vaikka kirja on suunnattu poliiseille, sen opit on helposti sovel-
lettavissa myös muihin turvallisuusalan tehtäviin. Itse asiassa 
tekniikoiden soveltaminen yksityiselle puolelle voi olla yllättä-
vän helppoa, sillä kirjassa puhutaan pelkästään yksin työsken-
televistä poliiseista, ja yksityisellä puolella yksintyöskentely on 
Suomessa huomattavasti yleisempää kuin poliisissa. Olinkin 
pettynyt siihen, että kirjassa ei puhuta parityöskentelystä edes 
sivulauseessa, vaan kaikki tekniikat ja taktiikat käsitellään 
yksintyöskentelyn näkökulmasta. 

Tekniikoiden esittäminen jättää toivomisen varaa. Ne esitetään 
ensin sanallisesti ja sen jälkeen valokuvina, ja vaikka tällainen 
lähestymistapa on hyvä, sen toteuttamistapa ei ole onnistunut. 
Sanalliset selitykset kaipaisivat lisää tarkkuutta, ja tekniikoi-
den sudenkuoppia voitaisiin tuoda esiin, kuten kirjan alussa 
luvattiin. Kuvat ovat sinänsä kohtuullisen selkeitä ja niitä on 
paljon, mutta koko kirjassa ei ole yhtäkään kuvaa tekniikan 
yksityiskohdista. Kirjan kaikki kuvat on otettu sivulta samalla 
rajauksella riippumatta siitä, missä asennossa henkilöt kuvassa 
ovat tai mihin yksityiskohtaan kuvassa olisi tarkoitus kiinnittää 
huomiota. Lisäksi kuvat ovat väärässä järjestyksessä; kesken 
kuvasarjan saatetaan hypätä yhtäkkiä taaksepäin ja jatketaan 
tästä pisteestä taas loppua kohden. Kaiken lisäksi kuvien 
yhteydessä ei ole mitään kuvatekstejä tai numerointeja, joiden 
avulla lukijan olisi helppoa yhdistää jokin tietty kuva vastaa-
vaan kohtaan tekniikan sanallisessa selostuksessa. Väärässä 
järjestyksessä olevien kuvien lisäksi myös sivujen taitto on 
erikoinen: teksti saattaa katketa puolivälissä sivua siten, että 
puolet sivusta on tyhjää. Tämän voisi ymmärtää, jos seuraaval-
la sivulla olisi koko sivun kuva, mutta paikoin tällaisen katkok-
sen jälkeen teksti jatkuu seuraavalla sivulla kuin mitään ei olisi 
tapahtunut. Voi olla, että nämä ongelmat liittyvät yksinomaan 
e-kirjaan, mutta joka tapauksessa ne luovat kirjasta erittäin 
amatöörimäisen vaikutelman. Amatöörimäistä vaikutelmaa 
vielä lisää otsikoissa esiintyvä isojen ja pienten kirjaimien seka-
melska: Otsikko saattaa olla kirjoitettu muuten isoilla kirjaimilla, 
mutta välissä on satunnainen pieni kirjain.

“Vaiheinen”
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L Y H Y E S T I  # 4 / 1 4 koonnut:
Antti Sirkkala,
Seppo Vesala

Mlive-uutissivusto kertoo, että yhdysvaltalaisen Saginaw´n piirikunnan sheriffi William Federspiel päätti palauttaa piirikun-nan vankilaan perinteiset musta-valkoiset raitapuvut korvaamaan oranssit vankihaalarit. Federspielin mukaan uudistus oli tarpeen, koska televisiosarjat kuten ”Oranssi on uusi musta” ovat tehneet oransseista vankihaalareista ”liian cooleja”.

Federspiel kertoi, että jotkut pitävät oransseja haalareita niin muodikkaina, että käyttävät vankihaalareita muistuttavia asuja. Haalareissa jopa lukee ”Saginaw´n vankilan omaisuutta”. Tämä on Federspielin mukaan ongelmallista, koska vangit työskentele-vät toisinaan julkisilla paikoilla. Tämä aiheuttaa ongelmia vankien valvomisessa, koska oransseihin haalareihin pukeutuneet vangit voivat karatessaan sulautua muihin kaduilla oransseissa haala-reissa kulkeviin ihmisiin. 

Oikeusministeriö esittää poliisin 

määräämien sakkojen muuntoran-

gaistuksen palauttamista. Uudessa 

lakiluonnoksessa esitetään, että tois-

tuvasti sakkonsa maksamatta jättävien 

henkilöiden sakot voitaisiin muuttaa 

vankeudeksi siten, että neljä maksama-

tonta päiväsakkoa vastaisi yhtä päivää 

vankeutta. Muuntorangaistuksen vä-

himmäispituus olisi kuitenkin viisi ja 

maksimipituus 40 päivää.

Poliisin ja muiden esitutkinta-

viranomaisten määräämien sakko-

jen muuntorangaistuksesta luovuttiin 

vuonna 2008, minkä jälkeen ainoas-

taan tuomioistuimen määräämät sakot 

voitiin muuttaa vankeudeksi. Tuolloin 

Kaupan Keskusliitto kritisoi lakia: sen 

mukaan laki vähentäisi sakkojen pelo-

tevaikutusta ja lisäisi myymälävarka-

uksien määrää. 

Yle Uutiset 27.5.2014

Taserin legendaarinen kakskuto-
nen on saanut pitkästä aikaa kilpailijan. 
Phazzer Electronics toimittaa uudella 
mantereella PhaZZer(r) Enforcer etäla-
mautinta, jonka lupaa sekä pystyvän vas-
taamaan markkinajohtajan lippulaivamal-
lin ominaisuuksiin että tuovan merkittävät 
kustannussäästöt. Mainoksia ja promoja 
on jo jonkin aikaa pyörinyt ase- ja tur-
vallisuusalan julkaisuissa. Kilpailu lienee 
tervetullutta sillä Taserilla on pitkään ollut monopoli viranomaisten etälamaut-

timiin. Aiemmin Stinger Systems yritti tunkeutua markkinoille mallilla Stinger 

S200, mutta tuote katosi vähin äänin jo vuosia sitten Amerikan markkinoilta 

Taserin voittaessa yritysten välisen patenttikiistan.

Porin SuomiAreena-tapahtumasta heinäkuun puolessa 
välissä alkanut Rajavartiolaitoksen Turva Open Ship -kier-
tue jatkuu elokuussa. Yleisöllä on vielä kolme mahdolli-
suutta tutustua Rajavartiolaitoksen uusimpaan vartiolaivaan 
Turvaan 2.8. Turussa, 3.8. Hangossa ja viimeisen kerran 
16.8. Helsingin Katajanokalla. Rajavartiolaitokselle touko-
kuun 9. toukokuuta luovutettu VL Turva toimii rajaturvalli-
suustehtävien lisäksi vaativissa ympäristö- ja meriturvalli-
suustehtävissä. Se on suunniteltu eri ministeriöiden ohella 
yhteistyössä myös Suomen Ympäristökeskuksen kanssa. 
Lisätietoja tapahtumista, mahdollisista aikataulumuutoksis-
ta sekä päähenkilöstä vartiolaiva Turvasta löytyy osoitteesta 
raja.fi/uvl10.

Yhdysvaltalainen
vankila toi vanhat 
raitapuvut takaisin

ALAIKÄISTEN TEKEMÄT 
RYÖSTÖT OVAT LISÄÄNTYNEET 
HÄLYTTÄVÄSTI ALKUVUONNA, 

Oikeusministeriö 

haluaa palauttaa 

sakkojen muunto-

rangaistuksen

“Vaiheinen”

Helsingin Sanomat kertoo, että nuorten tekemien ryöstöjen määrä on lisääntynyt 75 prosentilla tammi-kesäkuussa verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna. Suurin osa nuorten tekemistä ryöstöistä kohdistuu muihin nuoriin, joten myös uhreiksi joutuneiden nuorten määrä on kasvanut.

Helsingin Sanomat 14.5.2014
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Poliisi otti kesäkuun alussa poliisiautoihin sijoitetut rekisterikilpi-
en lukulaitteet koekäyttöön Oulun seudulla. Laitteita oli koekäytön 
alussa kahdessa poliisiautossa, ja elokuun loppuun kestävän koekäyt-
tövaiheen aikana uusia laitteita hankitaan yhteensä viiteen poliisiau-
toon.   Koekäyttöjakson loputtua tarkoituksena on, että lisää laitteita 
asennetaan poliisiautoihin ympäri Suomea vielä vuoden 2014 aikana.

Laite kuvaa liikennettä poliisiauton edessä ja takana ja tunnistaa 
kuvassa näkyvät rekisterikilvet automaattisesti. Laite hälyttää auto-
maattisesti, jos autosta tai sen haltijasta paljastuu rekistereiden pe-
rusteella ajoneuvoon liittyviä laiminlyöntejä tai muita poliisin puut-
tumista vaativia rötöksiä. Poliisi uskoo, että laitteen avulla voidaan 
tehostaa liikenteenvalvontaa ja saada puuttumista vaativat ajoneuvot 
nykyistä paremmin seulottua muun liikenteen seasta. Laitteen tallen-
tamaa videokuvaa voidaan käyttää myös muunlaisten rikosten selvit-
telyssä. 

Mikäli testivaihe onnistuu, Poliisihallitus hy-
väksyy laitteen poliisin liikenteenvalvontavä-
lineeksi. Laitteita on tarkoitus hankkia lisää sitä 
mukaa, kun rahoitusta saadaan järjestettyä.

Helsingin Sanomat, 2.6.2014

Yhdysvaltojen turvallisuusvirasto NSA kerää miljoo-nien ihmisten kuvapankkia, jonka avulla ihminen voidaan tunnistaa jopa ikivanhasta tai huonolaatuisesta kuvasta. New York Timesin mukaan NSA on kerännyt Internetistä – esimerkiksi sähköposteista ja sosiaalisesta mediasta – miljoonien ihmisten kasvokuvia. Kuvia on kerätty miljoo-nien päivävauhdilla, ja vaikka kuvista vain murto-osa kel-paa kasvojen tunnistamiseen, kuvapankin koko kasvaa noin 55 000 kuvalla vuorokaudessa. New York Timesin tiedot perustuvat Edward Snowdenin vuonna 2013 leh-delle luovuttamiin salaisiin dokumentteihin.

Tampereen teknillisessä yliopistossa automaattista kasvojentunnistusta tutkiva signaalikäsittelyn professori Joni Kämäräinen kertoo Helsingin Sanomien haastat-telussa, että Yhdysvallat on jo toistakymmentä vuotta kerännyt kuvat kaikista maahan saapuvista henkilöistä. Näin ollen Kämäräinen ei ole yllättynyt New York Timesin uutisesta, vaan pitää sitä luontevana jatkona tälle toimin-nalle. 

Helsingin Sanomat, 3.6.2014

Poliisi tiedotti heinäkuussa vuoden ensimmäisellä puoliskolla rikosten vähentyneen aiempaan verrattuna. Muutos edelliseen vuoteen on reilut yhdeksän prosent-tia. Määrällisesti pudotus on runsaat 38 000 tapahtu-maa. Tammi-kesäkuussa 2013 poliisi sai ilmoituksia rikoksista 421 382, kun kuluvana vuonna niitä saapui samana ajanjaksona 382 996 kappaletta. Tiedotteen mukaan tämä johtuu liikenteen automaattisen kame-ravalvonnan tilapäisestä vähentymisestä. Valvontaa järjestellään uudelleen. Rikoslakirikosten määrä sen sijaan pysyi samoissa lukemissa. Toisaalta hälytysteh-täviä kirjattiin edellisvuoden vertailujaksoa enemmän. Kasvua oli vajaat viisi prosenttia, joka on 23 138 tehtä-vää enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2013. Tuolloin hälytystehtäviä kirjattiin 484 246.

Electronic Frontier Foundation, kansainvälinen digitaalisten oi-

keuksien kansalaisjärjestö, julkaisi keväällä internet-selaimeen asen-

nettavan lisäohjelman Privacy Badger joka tarjoaa yhden tavan lisää 

pitää huolta virtuaalisesta yksityisyydestä. Mäyrä asentuu Firefoxiin 

ja Chromeen, ja pyrkii estämään kyberavaruudessa mainosten, sosi-

aalisen median ja pienohjelmien käyttämisen lieveilmiönä tapahtuvaa 

kuluttajan seurantaa - tai vakoilua, jos halutaan olla suorapuheisia. 

Heinäkuussa beta-vaiheeseen päässeellä internet-selaimen lisäosalla 

on jo toistasataatuhatta käyttäjää. Mäyrään voi tutustua ja sen voi lada-

ta ilmaiseksi EFF:n sivuilta osoitteesta eff.org/privacybadger.

Nettipoliisi Marko Forssin esikoiskirja Fobban sosiaali-

sen median selviytymisopas ilmestyy elokuussa Crime 

Timen kustantamana. Forss twiittasi taiton valmistuneen 

ja odotetun teoksen singahtaneen lopultakin painoon hei-

näkuun puolessa välissä.

NSA kerää 
kuvapankkia 
sosiaalisen 

median avulla

Poliisi otti re-
kisterikilpien luku-
laitteet koekäyttöön

Poliisin tilastoja 
ensimmäiseltä puolikkaalta

Mäyrää konee-
seen yksityisyyden 

puolesta!

Markosta 
esikoiskirjailija


