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704 Seitsemän ”vedenpitävää” laukkua
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V
että sietävien lauk-
kujen käyttäjäkunta 
on laajentunut viime 
vuosina. Kun aikai-

semmin vedenpitävyys kiin-
nosti lähinnä sukeltajia, melo-
jia ja retkeilijöitä, nyt laukkuja 
ostavat eri ulkoilmalajien har-
rastajat sekä reissaajat, jotka 
haluavat kevyemmän vaihto-
ehdon matkalaukulle. Venei-
siin, jopa avoveneisiin helpos-
ti muotoutuvat ja vettä pitävät 
kassit sopivat erityisen hyvin. 

Kysynnän kasvusta kertoo 
omalta osaltaan se, että puhe-
limien ja muun elektroniikan 
suojapusseista tunnettu Aqua-
pac on viime vuosina laajenta-
nut tuotevalikoimaansa myös 
laukkuihin.

Kokeessa olivat viikonlo-
pun tai viikon reissukassiksi 
sopivat, kookkaat laukut. Ne 
ovat parhaimmillaan tavaroi-
den kuljettamisessa paikasta 
toiseen veneessä, autossa tai 
muulla välineellä. Tällaisessa 
kuljetuskäytössä laukkuja ei 
kanniskella kovin pitkiä matko-
ja vaan yleensä ne nostetaan 
kulkuvälineestä toiseen tai 
majapaikkaan. Testikäytössä 
laukkuja kokeiltiin kesän ja al-
kusyksyn aikana erilaisilla ret-
killä, joiden yhteydessä lauk-
kuja kannettiin sekä kuljetettiin 
veneessä ja autossa.

Laukkuja 
kosteille 
keleille T e k s T i  H a s s e  H ä r k ö n e n 

k u v a T  H a s s e  H ä r k ö n e n  j a  s e p p o  e v i n s a l o
T u o T e k u v a T  H a n n u  H ä y H ä 

Vedenpitävyys ja kulu-
tusta kestävä materiaali 
tekevät laukusta moni-
käyttöisen. Markkinoilta 
löytyy valinnanvaraa niin 
laukun ominaisuuksi-
en kuin hinnan suhteen. 
Huomiota kannattaa kiin-
nittää siihen, mitä veden-
pitävyys eri laukkujen 
kohdalla tosiasiassa 
tarkoittaa.
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Vaikka kantomatka olisi ly-
hyt, täyteen pakattu iso lauk-
ku on sen verran painava, et-
tä laukun saaminen selkään 
on iso etu. Kaikki käytössä ol-
leet laukut Rapalaa lukuun ot-
tamatta sai selkään repun ta-
paan.

Vedenpitävyys  
vaihtelee
Vedenpitävyys osoittautui 
laukkujen kohdalla monitul-
kintaiseksi termiksi. Laukkua 
hankkiessa kannattaakin kun-
nolla selvittää, mitä laukun val-
mistaja tai markkinoija veden-

ja avonainen suojahelma es-
tä veden pääsemistä vetoket-
juun. Ortliebissä on muista 
laukuista poiketen vedenpitä-
vä vetoketju, joka myös piti ve-
den laukun ulkopuolella.

Rullattavat  
suljettava huolella
Kiinni rullattavien Aquapacin 
ja Rapalan kohdalla korostuu 
huolellisuus laukkua suljetta-
essa. Suu tulee rullata kunnol-
la kiinni ja tiiviyttä varmistavat 
hihnat kiinnittää riittävän na-
pakoiksi. Rullattavan laukun 
sulkeminen ja avaaminen on 
työläämpää kuin vetoketjullis-
ten mallien, millä saattaa olla 
merkitystä joillekin käyttäjille.

Venekäytössä laukku jou-
tuu usein kosketuksiin veneen 
pohjalle kerääntyneen veden 

L auk ku j a  k o s t e i l l e  k e l e i l l e

Lyhyellä matkalla voi samaan aikaan kantaa jopa neljää laukkua. Pidemmillä kävelyillä laukun 
kunnolla reppuna selässä kantaminen on ylivoimaisesti vaivattomin ratkaisu.

Ortliebin (vas.) vetoketju on vedenpitävä, Tatonkan ei. Vetoketjun päällä oleva lieve 
ei estä veden pääsemistä sisään laukkuun.

pitävyydellä tai vesitiiviydellä 
oikein tarkoittaa. 

Usein markkinoinnissa käy-
tetty waterproof-sana voi mer-
kitä melkein mitä tahansa ma-
teriaalin vedenpitävyyden, 
laukun sään- tai roiskekestä-
vyyden ja täydellisen veden-
pitävyyden väliltä. 

Moni maahantuoja tai val-
mistaja kuitenkin erittelee 
tarkasti, kuinka hyvin heidän 
laukkunsa vettä pitää. Esimer-
kiksi Tatonka Barrelia ja Helly 
Hansenin laukkuja markkinoi-
daan roiskevedenkestävinä, 
Aquapacia taas säänkestävä-
nä.

Kaikki kokeessa olleet laukut 
olivat materiaaliltaan vedenpi-
täviä. Rankkaa sadetta simuloi-
neessa vedenpitävyyskokees-
sa laukkujen sulkumekanismi 
osoittautui odotetusti vesitii-
viyden kannalta ratkaisevaksi 
tekijäksi. Testilaukuissa oli käy-
tetty kahta ratkaisua: kiinni rul-
lattavaa laukun suuta ja veto-
ketjulla suljettavaa laukkua.

Vetoketjut olivat sadetus-
kokeessa usean laukun heik-
ko kohta. Tavallinen vetoket-
ju päästää vettä läpi, eikä 
vetoketjun päällä oleva, lau-
kun päällysmateriaalista teh-
ty muutaman sentin levyinen 

Rullasulut tulee rullata 
napakasti ja remmit kiinnittää 
tiukoiksi, jotta laukku on 
tiivis.

Ulkopuolella olevat kiinnitys-
pisteet mahdollistavat 
varusteiden kiinnityksen ja 
laukun ankkuroimisen 
veneeseen.
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Ortlieb Täysin kuiva.

Sateenkestävyys 
testissä
L Laukkuja sadetettiin suihkussa noin 125 
sentin korkeudelta mahdollisimman pienellä 
suihkunpaineella viiden minuutin ajan. Lauk-
kujen sisällä oli täytteenä vettä imemätöntä 
kuplamuovia, jonka päälle oli pingotettu vaa-
leansininen puuvillalakana.

Tatonka Päädyt ja toinen kylki 
(vetoketjun puoli) kastuneet.

XXL Molemmat kyljet selvästi 
kastuneet, vetoketjun kautta.

HH Duffel Bag 2 Molemmat 
kyljet selvästi kastuneet, 
vetoketjun kautta.

HH Duffel Bag Molemmat 
kyljet selvästi kastuneet, 
vetoketjun kautta.

Aquapac Pieni kastunut alue 
(noin 5 cm) toisessa päädyssä.

Rapala Toisessa päädyssä 
kastunut alue.

kanssa. Laukkujen pohjien 
vedenpitävyyttä testattiin toi-
sella kokeella, jossa laukkui-
hin pakattiin kuusi kiloa tava-
raa ja laukut asetettiin viideksi 
minuutiksi pieneen altaaseen, 
jossa oli vettä kahdeksan sen-
tin korkeudelta. Sisällä ole-
van painon ansiosta laukut 
upposivat veteen pari senttiä. 
Mahdolliset vuodot ilmaisi sa-
detuskokeen tapaan puuvilla-
lakana.

Erot olivat isot. Ortlieb, 
Aquapac ja Rapala pysyivät 
sisältä kuivina, Tatonkaan tih-
kui hieman vettä sisään, mo-
lemmat Helly Hansenit ja XXL 
vuotivat runsaasti. Kaikissa 
vettä sisälleen päästäneissä 
laukuissa on ompelusaumoja 
pohjan päädyissä tai sivuissa. 
Jos saumoja ei ole teipattu tai 
tiivistetty muuten, vesi pääsee 
niistä sisään.

Kunnolla vesitiivis laukku 
pitää kosteuden tarvittaessa 
myös sisäpuolellaan, jolloin 
laukkuun pakatut märät varus-
teet eivät kastele esimerkiksi 
auton tavaratilaa. Ominaisuu-
desta on hyötyä esimerkiksi 
märkien kalastusvarusteiden 
kuljettamisessa.

Muovautuvia  
paketteja
Laukkujen pohjan liukkaus on 
huomionarvoinen asia veneili-
jälle. Koekäytössä huomattiin, 
että kaikki laukut liukuvat ve-
neen kannella hyvin helposti 
ja saattavat sen vuoksi luisua 

Vesi tulee läpi Helly Hansenin 
tavallisista ompelusaumoista.
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avokannelta veteen. Esimer-
kiksi Ortliebin laukussa on 
kangaspohja, vaikka laukku 
muuten on vähemmän liuku-
vaa materiaalia. Ortliebiä maa-
hantuovan North-West Impor-
tin Klaus Vanamo kertoo, että 
laukun pohjamateriaaliksi on 
valittu cordura siksi, että sen 
ansiosta laukku kestää rynky-
tystä esimerkiksi karkeakuvioi-
sella alumiinisella veneenpoh-
jalla eikä reikiinny pohjasta.

Veneiden säilytystilat ovat 
muodoiltaan moninaisia, jo-
ten laukun tulee mukautua 
erilaisiin sopukoihin. Kokeessa 
olleet laukut ovat kaikki muo-
vautuvia eikä niissä Rapalaa 
lukuun ottamatta ole pohjan 
jäykistettä, joten laukut pak-
kautuvat hyvin erilaisiin tiloi-
hin. Rapalan pohjajäykiste on 
irtonainen, joten sen saa otet-
tua pois. Laukkujen muovautu-
vuudesta on etua myös autoa 
pakattaessa.

Normaaleilla vetoketjuilla 
varustetuista laukuista ilmat 
tulevat helposti ulos laukkua 
tiiviiseen koloon sullottaessa, 
rullaamalla suljettavista Aqua-
pacista ja Rapalasta nihkeäm-
min. Aquapacin kyljessä on 
venttiili, jonka kautta ylimää-
räiset ilmat saa ulos laukusta. 
Ortlieb on täysin tiivis, joten 
laukun voi halutessaan jättää 
pulleaksi, jos siitä on etua.

U-läppä kätevä  
pakatessa
Laukun avautumisella on iso 
merkitys tavaroiden pakkaami-
sessa ja etsimisessä laukusta. 

U:n muotoisella vetoketjulla 
varustetuista laukuista avau-
tuu iso läppä matkalaukun 
kannen tapaan, jolloin pakkaa-
minen ja tavaroiden etsiminen 
on helppoa.

Tatonkan ja XXL:n läpät au-
keavat poikittain laukkuun näh-
den, Helly Hansenin laukkujen 
pitkittäin. Poikittain avautumi-
nen on parempi ratkaisu käyt-
tömukavuuden kannalta, ja 
silloin myös läpässä olevan 
vetoketjullisen taskun käyttä-
minen on vaivattomampaa. Ta-
tonkan läppätaskun vetoketju 
on sijoitettu järkevästi läpän 
etulaitaan ja poikittain läpän 
avautumissuuntaan nähden, 
jolloin taskuun pääsee käsiksi 
vain raottamalla laukkua. 

Myös Helly Hansenin lau-
kuissa läppätaskulle pääsee 
avaamatta U-läppää kokonaan, 

mutta ei niin kätevästi kuin Ta-
tonkassa.

Tatonkan läppä avautuu 
saranapuoleltaan alas as-

ti, jolloin läppää voi käyttää 
pukeutumisalustana. Läpän 
verkkotaskun olisi silloin tie-
tysti hyvä olla tyhjä, ettei ta-
varoita tallo rikki.

Ortliebissä suora vetoket-
ju on tehty niin pitkäksi, että 
laukun suu avautuu pakkaa-
misen kannalta riittävä isoksi. 
Kun vetoketju on suljettu, sen 
päät kiinnitetään koukuilla lau-
kun päädyissä oleviin nastoi-
hin, jolloin laukku saa oikean 
muotonsa.

Ryhdikäs laukku  
helppo pakata
Rullaamalla suljettavista lau-
kuista Aquapac on helpompi 
pakata, koska laukun suu on 
pidempi ja isompi. Avattuna 
malliltaan korkea ja pienisui-
nen Rapala oli koko joukon 
kömpelöin pakattava.

Mitä ryhdikkäämpi laukku, 
sitä helpompi se on pakata. 
Materiaalin jäykkyyden ero 
konkretisoitui Helly Hansenin 
laukkujen kohdalla: oranssi, 
ryhdikkäänä pysyvä Duffel Bag 
oli pakattavuudessa selvästi 
parempi kuin sininen, pehme-
än muodoton Duffel Bag 2.

Yleisesti ottaen kaikki laukut 
olivat sisätiloiltaan pelkistetty-
jä, käytännössä lähes yhtä ti-
laa. Laukun sisällä olevat veto-
ketju- ja avotaskut helpottavat 
tavaroiden järjestelyä. Veto-
ketjullisissa taskuissa tavarat 
pysyvät varmasti paikallaan, 

Tavarat pysyvät paikallaan vetoketjullisissa sisätaskuissa. Läpässä oleva tasku 
sopii parhaiten litteille esineille.

Tatonkan hyvin muotoillut 
olkaviilekkeet pakkautuvat 
viilekkeiden yläpään taskuun.

Aquapacin isojen hakasten 
irrottaminen ja kiinnittäminen 
on helppoa.
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Laukkujen tilavuus on valmistajan tai maahantuojan ilmoittama. 
Laukkujen punnitut painot on pyöristetty lähimpään sataan grammaan.

Helly Hansen Duffel Bag 
(oranssi)
 
Tilavuus 90 litraa
Paino 1,6 kiloa
Tilat U-läpällä aukeava iso tila, 
jossa on toisella kyljellä vetoket-
jullinen verkkotasku, U-läpässä on 
vetoketjullinen verkkotasku, ulko-
puolella toisella kyljellä keskiko-
koinen vetoketjullinen tasku, josta 
puuttui vetoketjun vedin, irronnut 
mahdollisesti testin aikana
Sulkumekanismi tavallinen veto-
ketju, ei lievettä läpän päällä
Olkaviilekkeet toisesta pääs-
tä irrotettavat, pakkautuvat ko-
ko U-läpän kokoiseen taskuun, 
viilekkeiden irrotettavien päiden 
kiinnitys lukittuvilla hakasilla
Kahvat kassimalliset kantokahvat, 
pienet nostokahvat laukun päissä
Muuta ulkopuolella neljä kom-
pressioliinaa, joilla kassia saa tar-
vittaessa kurottua tiukemmaksi
Lisätiedot www.hellyhansen.com

Helly Hansen Duffel Bag 2 
(sininen)
 
Tilavuus 90 litraa
Paino 1,5 kiloa
Tilat U-läpällä aukeava iso tila, 
jossa toisella kyljellä on vetoket-
jullinen verkkotasku, U-läpässä 
vetoketjullinen verkkotasku, ulko-
puolella toisella kyljellä keskiko-
koinen vetoketjullinen umpitasku
Sulkumekanismi tavallinen veto-
ketju, vetoketjun päällä noin 
3 cm lieve

Aquapac Upano
 
Tilavuus 90 litraa
Paino 1,1 kiloa
Tilat yksi iso tasku
Sulkumekanismi päältä kiinni rul-
lattava
Olkaviilekkeet irrotettavat, kiin-
nitys lukittuvilla hakasilla
Kahvat  ei erillisiä kahvoja, olka-
vilekkeet toimivat myös kanto-
kahvoina
Muuta 2 lenkkiä tavaroiden tai lii-
nojen kiinnitystä varten, venttiili, 
jonka kautta laukusta saa puris-
tettua ylimääräiset ilmat ulos
Lisätiedot www.mastermark-
brands.fi/aquapac

Rapala Waterproof 
Duffel Bag
 
Tilavuus 100 litraa
Paino 1,6 kiloa
Tilat iso tila, jossa tarralla kiinnit-
tyvä pieni vetoketjullinen tasku, 
ulkopuolella pienehkö vetoketjul-
linen verkkotasku
Sulkumekanismi päältä kiinni rul-
lattava
Olkaviilekkeet ei ole, niiden si-
jaan kaksi olkalaukun kantohih-
naa, kiinnitys lukittuvilla hakasilla
Kahvat  kassimalliset kantokahvat
Muuta laukun pohjassa irtonainen 
jäykiste
Lisätiedot www.rapala.fi

Tatonka Barrel L
 
Tilavuus 85 litraa
Paino 1,8 kiloa
Tilat U-läpällä aukeava iso tila, 
sisällä kolme keskikokoista avo-
taskua, U-läpässä vetoketjullinen 
verkkotasku
Sulkumekanismi tavallinen veto-

XXL Duffle Bag
 
Tilavuus 90 litraa
Paino 1,3 kiloa
Tilat U-läpällä aukeava iso tila, 
sisällä kaksi keskikokoista avo-
taskua, U-läpässä vetoketjullinen 
verkkotasku
Sulkumekanismi tavallinen veto-
ketju, vetoketjun päällä noin 
4 cm lieve
Olkaviilekkeet irrotettavat, viilek-
keiden kiinnitys soljilla, joihin vii-
lekkeiden liinat pujotetaan
Kahvat kassimalliset kantokahvat, 
pienet nostokahvat laukun päissä
Lisätiedot www.xxl.fi

Ortlieb Duffle 
 
Tilavuus 85 litraa
Paino 1,3 kiloa
Tilat suoralla suulla aukeava iso 
tila, jonka päissä kaksi vetoket-
jullista umpitaskua, ulkopuolella 
pienehkö vetoketjullinen verkko-
tasku
Sulkumekanismi vedenpitävä ve-
toketju
Olkaviilekkeet irrotettavat, viilek-
keiden kiinnitys soljilla johon vii-
lekkeiden liinat pujotetaan
Kahvat  ei erillisiä kahvoja, olka-
viilekkeet toimivat myös kanto-
kahvoina
Muuta 8 kangaslenkkiä tavaroi-
den tai liinojen kiinnitystä varten, 
sisällä poikittaisremmi jolla täy-
teen pakatun laukun saa kiristet-
tyä kasaan vetoketjun sulkemisen 
helpottamiseksi
Lisätiedot www.ortlieb.fi

ketju, vetoketjun päällä noin 
4 cm lieve
Olkaviilekkeet toisesta päästä 
irrotettavat, pakkautuvat veto-
ketjulliseen taskuun, viilekkeiden 
irrotettavien päiden kiinnitys lu-
kittuvilla hakasilla
Kahvat  kassimalliset kantokah-
vat, pienet nostokahvat laukun 
päissä
Muuta 2 muovista D-lenkkiä, 
4 isoa ja 2 pientä kangaslenkkiä 
tavaroiden tai liinojen kiinnitystä 
varten
Lisätiedot www.tatonka.com

Olkaviilekkeet irrotettavat, kiin-
nitys lukittuvilla hakasilla
Kahvat  kassimalliset kantokahvat, 
pienet nostokahvat laukun päissä
Muuta 8 kangaslenkkejä tavaroi-
den tai liinojen kiinnitystä varten, 
mukana kuljetuspussi, johon tyhjä 
laukku pakkautuu
Lisätiedot www.hellyhansen.com

avotaskuista ne voivat liu-
kua ulos, kun laukkua kan-
taa reppuna selässä. 

Mitä täydempi laukku 
on, sitä paremmin tavarat 
pysyvät avotaskuissa. Avo-
taskut sopivat esimerkiksi 
sukkien ja alusvaatteiden 
lokeroiksi.

Laukun U-läpässä oleva 
verkkotasku tarjoaa pai-
kan lähinnä melko litteille 
esineille. Osassa laukuista 
on ulkopuolella yksi veto-
ketjullinen verkko- tai um-
pitasku. Se sopii pikkuta-
varoille, joiden on oltava 
käsillä nopeasti.

Hyvät olka- 
viilekkeet etu
Laukkuja voi kantaa joko 
kassina kädessä tai reppu-
na selässä, Rapalaa kassi-
na tai olkalaukkuna. Useim-
missa laukuissa oli sekä 
kassimalliset kantokahvat 
että repun olkaviilekkeet. 
Sen vuoksi laukussa on 
paljon remmejä ja hihno-
ja, jotka tuppaavat välillä 
olemaan tiellä esimerkiksi 
laukkua avattaessa.

Ortliebissa ja Aquapa-
cissa olkaviilekkeet toimi-
vat samalla kassimallisina 
kantokahvoina, mikä on 
hyvän yksinkertainen, ”tur-
hia” osia karsiva ratkaisu. 
Muissa laukuissa olkavii-
lekkeet ovat kokonaan irro-
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”Täysin 
vedenpitävä” 

L Laadukas, varmasti veden-
pitävä laukku on huoleton va-
linta kovaan käyttöön ja mär-
kiin olosuhteisiin. Niukat mutta 
harkitut yksityiskohdat tekevät 
laukusta toimivan kokonaisuu-
den. Ortliebin erinomaisesti 
suunniteltujen selkäviilekkei-
den ansiosta laukun kantami-
nen on helppoa, ja täysin tii-
vis laukku muotoutuu selkään 
hyvin istuvaksi. Melko isot 
vetoketjulliset sisätaskut an-
tavat vaihtoehtoja pakatessa. 
Pelkistetty funktionaalisuus ja 
sisätaskujen pieni määrä eivät 
välttämättä miellytä kaikkia, 
ja laukun korkea hinta karsii 
mahdollisia käyttäjiä.

Hinta 177,90 €

Kiitämme
+  Vedenpitävyyttä
+  Erinomainen kantaa 
 selässä ja kädessä
+ Pitkää vetoketjua, 
 jonka ansiosta laukun suu  
 aukeaa suureksi
+  Vetoketjullisia sisätaskuja

Moitimme
–  Hintaa

) ) ) ) ) –  

”Paras pakata” 

L Monipuolinen, erinomai-
set taskutilat tarjoava laukku. 
Tatonka sopii käyttäjälle, joka 
haluaa pakata tavaransa jär-
jestykseen eikä vie laukkuaan 
äärioloihin. Laukun muotoon 
nähden poikittain avautuva, 
saranapuolelta tarvittaessa 
alas asti avattava iso U-läppä 
ja sen fiksusti suunniteltu ve-
toketjullinen tasku helpottavat 
pakkaamista entisestään. Vaik-
ka yksityiskohtia on paljon, 
laukku ei kuitenkaan tunnu 
liian monimutkaiselta. Käyt-
töaluetta rajaa se, että laukku 
on vain roiskevettä kestävä. 
Kokeessa oli mukana vuoden 
2015 malli, joka on kymmenen 
euroa kalliimpi kuin vuoden 
2014 malli.

Hinta130 €

Kiitämme
+  Mahdollisuutta pakata 
 tavaroita omiin 
 taskuihinsa
+  Olkaviilekkeitä, jotka 
 pakkautuvat näppärästi 
+  Erinomaisesti suunnitel- 
 tua U-läppää, jota voi  
 käyttää myös pukeutu- 
 misalustana

Moitimme
–  Sietää vain roiskevettä

) ) ) )

”Pelkistetty 
sääsuoja” 

L Koko joukon kevyin, kuori-
mainen ja hyvin vettä kestävä 
laukku, jossa on vain yksi iso 
tasku. Taskuratkaisujen suh-
teen Upano edustaa testilauk-
kujen toista ääripäätä, toisessa 
päässä on Tatonka. Kuivasäk-
kimäisen pelkistetty Upano 
on parhaimmillaan käytössä, 
jossa tavarat pitää suojata ve-
deltä ja laukkua siirretään tuki-
kohdasta tai kuljetusvälineestä 
toiseen. Tavaroiden etsiminen 
yhdestä isosta taskusta voi ol-
la hankalaa. Laukun olkaviilek-
keissä – jotka toimivat samalla 
kantokahvoina – on paranta-
misen varaa. Laukkua reppu-
na kannettaessa viilekkeistä 
loppuvat säätövarat kesken jo 
175-senttiselle, ja Upano roik-
kuu alhaalla takapuolen päällä.

Hinta 147 €

Kiitämme
+  Vedenpitävyys
+  Keveyttä
+  Venttiiliä, josta ilman 
 saa ulos laukusta

Moitimme
–  Huonoja olkaviilekkeitä
–  Tavaroiden etsiminen 
 laukusta hankalaa

) ) ) ) –

Ortlieb  
Duffle

Tatonka  
Barrel L

Aquapac  
Upano
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tettavat tai ne irtoavat toi-
sesta päästä ja pakkautuvat 
taskuun.

On pitkälti makuasia, 
haluaako laukkuunsa vain 
olkaviilekkeet vai myös 
kassimalliset kantokah-
vat. Hyvät olkaviilekkeet 
ovat joka tapauksessa iso 
etu, koska laukun selkään 
saaminen vapauttaa kädet 
muuhun käyttöön ja raskas 
kantamus kulkee helpoim-
min selässä.

Useimmissa laukuissa on 
lisäksi pienet kahvat laukun 
päissä. Kahvoista on iloa 
laukkua esimerkiksi auton 
tavaratilaan nostaessa tai 
säilytyslaatikosta ulos ve-
täessä.

Laukkujen ulkokuoris-
sa on erilaisia lenkkimäi-
siä kiinnityspisteitä. Niiden 
avulla laukkuun voi kiinnit-
tää varusteita tai itse lau-
kun kiinnittää esimerkiksi 
veneen tai auton tavarati-
lan rakenteisiin. Paikalleen 
ankkuroitu laukku pysyy 
varmasti kyydissä kovas-
sakin menossa.

Omaan käyttöön sopi-
van laukun valinta riippuu 
käyttötarpeesta. Kaipaako 
laukulta täyttä vedenpitä-
vyyttä vai riittääkö että rois-
keet eivät kastele tavaroita, 
kuinka pitkiä matkoja lauk-
kua aikoo kantaa, millaiset 
ovat omat tarpeet pakatta-
vien tavaroiden eri taskui-
hin lokeroimisen suhteen? 

Huippuominaisuuksista 
on turha maksaa, jos nii-
tä ei tarvitse. Kovassa ja 
märässä käytössä satsa-
us vedenpitävyyteen taas 
kannattaa. Laukkujen kestä-
vyys ei melko lyhyellä testi-
jaksolla selvinnyt. l

Laukun päädyssä olevat pikkukahvat auttavat paketin 
nostamista ja vetämistä tavaratilasta.

Testivoitta
ja
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”Helppojen olosuhteiden 
  mökkikassi” 

L Hellyn Hansenin ”kakkosduf-
feli” on viritetty mutta samalla 
laimennettu versio ykkösmal-
lista. Laukun materiaali on niin 
velton pehmeää, että se han-
kaloittaa pakkaamista ja myös 
laukun käsittelyä, jos laukku jää 
tyhjänpuoleiseksi. Kooltaan ja 
muodoltaan Duffel Bag 2 muis-
tuttaa isoveljeään, mutta koko-
naisuus on selvästi heppoisem-
man oloinen. Olkaviilekkeiden 
kiinnityshakaset ovat liian pie-
net ja ahtaat, joten niiden ir-
rottaminen on hankalaa ja tur-
hauttavaa näpräämistä. Duffel 
Bag 2 on parhaiten kotonaan 
autossa kulkevana mökkikassi-
na tai kaupunkilaisen urheilu-
kassina, vaativampaan ulkoil-
makäyttöön kannattaa harkita 
muita vaihtoehtoja.

Hinta 130 €

Kiitämme
+  Mukana erillinen pussi, 
 johon tyhjä laukku 
 pakkautuu
+  iso vetoketjullinen 
 verkkotasku laukun sisällä

Moitimme
–  Veltto laukku on hankala  
 pakata ja käsitellä
–  Olkaviilekkeiden kiinnitys  
 toteutettu huonosti
–  Kallis

) ) 

”Matkalaukun 
korvaaja” 

L Kaukalomainen, ryhdikkää-
nä pysyvä ja matkalaukkumai-
sesti avautuva Helly Hansen 
on helppo pakata ja purkaa. 
Olkaviilekkeet ovat hyvät ja 
ne pakkautuvat kätevästi pii-
loon U-läpän päällyskankaan 
alle. Laukkua on mukava kan-
taa sekä selässä että kädessä. 
Ulkoilmakäytössä laukun puut-
teet vedenpitävyydessä tulee 
pitää mielessä, jotta välttyy 
ikäviltä yllätyksiltä. Roiskeve-
den kestävänä markkinoitu 
laukku sopii hyvin reissaajal-
le, joka haluaa helppokäyttöi-
sen, tukevasta materiaalista 
valmistetun ja selässä kulke-
van vaihtoehdon.

Hinta 100 €

Kiitämme
+  Ryhdikäs tyhjänäkin
+  Hyvä kantaa selässä
+  Huomioväriä

Moitimme
–  Vain roiskeveden kestävä
– Karski ulkonäkö lupaa  
 todellisia ominaisuuksia  
 enemmän

) ) ) +

”Testin ylivoimaisesti 
  edullisin” 

L Kokeen ylivoimaisesti edul-
lisin laukku tarjoaa hintaansa 
nähden kelpo käytettävyyttä. 
XXL on muotoilultaan kuin Ta-
tonkan pelkistetty sukulainen, 
jonka avonaiset sisätaskut ja 
U-läpässä oleva verkkotasku 
antavat tarvittaessa pelivaraa 
pakkaamisessa. Laukun olka-
viilekkeet näyttävät hieman 
rimpuloilta, mutta ovat kuiten-
kin aivan toimivat. XXL:n ma-
teriaali on vedenpitävää, mut-
ta vetoketju ja saumat eivät, 
mikä tulee muistaa retkikäy-
tössä. Laukku sopii parhaiten 
tilanteisiin, joissa se ei joudu 
tosissaan veden kanssa teke-
misiin. 

Hinta 49,90 €

Kiitämme
+  Edullista hintaa
+  Toimivia 
 perusratkaisuja

Moitimme
–  Vain roiskeveden kestävä
–  Mustassa laukussa lika ja  
 pöly näkyvät helposti

) ) )

”Täsmälaukku avovene-
  käyttöön” 

L Hyvin vettä pitävä Rapalan 
laukku selviää kunnialla mä-
rässä kelissä, mutta laukun 
muut ominaisuudet laahaavat 
perässä. Valmistajan ilmoitta-
ma tilavuus on roimasti ylä-
kanttiin, koska suljettuna lauk-
ku on selvästi pienempi kuin 
muut kokeessa mukana olleet. 
Malliltaan korkean laukun pak-
kaaminen on hankalaa, ja täy-
teen pakatun Rapalan kantami-
nen olkalaukkuna tai kädessä 
on rasittavaa vähänkin pidem-
millä matkoilla. Avovenekäy-
tössä hyvä vedenpitävyys 
nousee arvoonsa, mutta omi-
naisuuksiensa puolesta lauk-
ku vaikuttaa olevan suunnat-
tu kapealle kohderyhmälle eli 
kalastajille.

Hinta 69 €

Kiitämme 
+  Vedenpitävyyttä
+  Sisällä irrotettava tasku 
 arvotavaroille

Moitimme
–  Tilavuutta liioiteltu
–  Ei saa repuksi selkään
–  Hankala pakata ja purkaa

) ) ) –

Helly Hansen  
Duffel Bag 2

Rapala Water-
proof Duffel Bag

XXL Duffle 
Bag

Helly Hansen 
Duffel Bag
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