Varusteet testissä

PLUS

TESTI

Juoksutakit
Oikeilla varusteilla lenkkeily maistuu koleallakin kelillä. Kun takki hengittää ja pitää samalla silti kehon
lämpimänä, juoksukausi pitenee reippaasti. Testasimme yhdeksän erinomaista ehdokasta.

Muista nämä
takkiostoksilla
1 HENGITTÄVYYS
Polyesteri on tavallisin juoksutakkien materiaali. Se hengittää
ja päästää hikoillessa syntyvän
kosteuden ulos mutta pitää
hyvin lämpöä. Tämän ansiosta
olo pysyy lenkillä miellyttävän
kuivana ja lämpimänä.

2 ISTUVUUS
On makuasia, valitseeko tiukasti istuvan vai väljän mallin.
Hihansuiden ja helman pitää
kuitenkin istua tiiviisti, jotta
kylmä ei pääse hiipimään sisään. Lepattavan löysää takkia
ei kannata hankkia, sillä silloin
kosteudensiirtokyky kärsii.

3 TUULETUSAUKOT
Takin leikkaukset ja rakenne
paljastavat sen kosteudensiirtokyvyn. Kainaloissa ja selässä on
hyvä olla hengittävät verkkokaistaleet tai tuuletusaukot, joista
liika lämpö pääsee haihtumaan.
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VINKKI Muista takkia valitessasi, PLUS
että sen alle

tulee mahtua kylmällä myös välikerrospaita. Takkia
kannattaakin sovittaa aluspuseron kanssa.

Halo

Newline

Puma

Unisex-mallisessa takissa on lii
kenteessä hyvin erottuva turvavä
ritys. Takin ainoana koristeena on
sotilastyylinen numerokoodi, ja
muutkin yksityiskohdat rajoittuvat
kahteen etu- ja yhteen takatas
kuun. Väljässä takissa on helppo
liikkua, ja malli miellyttää varmasti
etenkin oversize-tyylisten vaattei
den ystävää. Tuulen- ja vedenpitä
vyys on hyvä, ja hihansuissa sekä
helmassa on kuminauhat, tosin
vain hihansuiden kuminauhakiris
tyksestä on hyötyä.
Jakku ei valitettavasti istu hy
vin lantion kohdalta, ja kylmä ilma
pääsee pujahtamaan helmasta
sisään. Lämmin alusvaatekerros
voi auttaa asiaa. Väljyyden vuoksi
myös kosteudensiirto kärsii, koska
takin ja välikerroksen väliin jää
tilaa, eikä kosteus siirry edelleen
takin haihdutettavaksi.
Kevyt ja ohut materiaali
soveltuu parhaiten päiviin, jolloin
lämpötila on plussan puolella.

Pelkistetyn takin hihansuut istuvat
napakasti ja helmassa on kiris
tysnyöri. Takissa on kaksi veden
pitävällä vetoketjulla suljettavaa
taskua, ja selkäosan heijastimet
parantavat näkyvyyttä pimeässä.
Tiivis materiaali tuntuu kevyeltä:
sisäpuoli on pehmoinen, ulkopinta
puolestaan pitää sadetta kuin kelpo
telttakangas.
Takki pitää sadetta ja tuulta
erinomaisesti, joten olo pysyy
lämpimänä, vaikka alla olisi vain
yksinkertainen aluskerros. Toisaalta
aluskerraston puseron pitää siirtää
hiki tehokkaasti pois iholta, sillä
takin materiaali pitää sadetta niin
hyvin, että sisällä oleva kosteus voi
jäädä sen sisäpinnalle.
Takki istuu loistavasti. Erityis
maininnan saa huppu, jota voi
säätää myös vaakasuuntaisesti,
mikä parantaa sen istuvuutta.
Takissa on äärimmäisen hyvä
liikkua, ja takki on kaiken kaikkiaan
sekä mukava että toimiva.

Oi tätä keveyttä! Värikäs takki on
tehty pikajuoksijoiden tarpeisiin, ja
sen tuntee. Malli on yksinkertainen
mutta toimiva, ja värimaailma on
retron kasarihenkinen. Taskuja ja
ilmanvaihtokanavia on runsaasti,
ja heijastimia on edessä, takana
ja sivuilla. Kauluksen pehmeä
kanttaus istuu tiiviisti eikä päästä
lämpöä karkaamaan kaulasta. Peh
moisessa ja kevyessä materiaalissa
on hyödynnetty kierrätysmuovia.
Takki on suunniteltu kovaan
juoksutreeniin. Turhia kiinnitys
nyörejä ei ole, eikä materiaali ole
täysin tuulen- ja vedenpitävä.
Kylmällä säällä takki ei aivan riitä,
mutta lämpiminä syyspäivinä tai
intervallitreenissä keveys on etu.
Takissa on erittäin mukava liikkua,
ja materiaali siirtää kosteutta
tehokkaasti. Tämä ei ole paras
hankinta silloin, kun etsit jokasään
takkia, mutta jos kaipaat takkia
vauhdikkaaseen ja hikiseen me
noon, tämä on se oikea.

Tech Jacket, 120 €

Waterproof Jacket, 120 €

Ultra Women's Running Jacket, 90 €

Hyvännäköinen. Pitää
tuulta ja vettä.

Toimiva, mukava
takki. Hyvin suunnitteltu huppu.

Trendikäs ja kevyt.
Hyvä hengittävyys.

Liian väljä. Ei siirrä
kosteutta pois välivaatekerrasta.

Kostuu sisäpuolelta.

Ei lämmitä riittävästi
kylmällä säällä.
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VINKKI Kerrospukeutuminen pitää lämpi-

mänä: aluskerrasto ihoa vasten, kylmällä säällä
myös välikerros, ja juoksutakki tuulta pitämään.

PLUS

HYVÄ
OSTOS

Endurance

H&M

Only

Turvallisuus ennen kaikkea!
Heijastava ja suorastaan räiskyvän
kirkas turvaväri takaa juoksijan
näkyvyyden kaikissa tilanteissa.
Lisäksi takissa on heijastimet ja
pienet vilkkuvalot hihoissa. Suljet
tavassa taskussa on tilaa avaimille
ja puhelimelle. Korkea kaulus pitää
kaulan lämpimänä, ja vettä hylkivä,
tuulta pitävä kangas parantaa sekin
osaltaan takin lämpimyyttä.
Erinomaisen kosteudensiirto
kyvyn huomaa juostessa. Tämä
on kyljissä kulkevien, joustavien ja
hyvin hengittävien polyesterkaista
leiden ansiota. Niiden ansiosta takis
sa on myös erittäin mukava liikkua.
Hyvin istuva takki seuraa kevyesti
vartalon muotoja. Puoleenväliin
lantiota ulottuva helma pitää pepun
lämpimänä kylmässäkin säässä.
Malli on suunniteltu juoksua
varten, ja takissa voi kirmata säässä
kuin säässä. Se kannattaa valita
sekä turvallisen värinsä että mai
nion toiminnallisuuden vuoksi.

Vaikka takki on niin edullinen,
että saman tien voisi ostaa vaikka
useamman erivärisen, se on silti
oikeasti käyttökelpoinen juoksutakki.
Tärkeimmät pikkutavarat mahtuvat
etutaskuihin, ja korkean kauluksen
saa vetoketjulla suljettua niin, että
kaula pysyy hyvin lämpimänä. Kak
sinkertainen huppu tuntuu muka
valta mutta valahtaa kyllä juostessa
helposti alas.
Pitkissä hihoissa on peukalo
aukot. Edessä ja takana on lämpi
mät, tikatut kaistaleet. Takin pääl
linen on vahvaa neulosta ja vuori
lämpöä pitävää fleeceä. Materiaali
siirtää hikeä pois välivaatekerrok
sesta, mikä osaltaan auttaa oloa
pysymään lämpimänä. Takaa pi
dempi helma ulottuu pepun päälle.
Hintaansa nähden takki on
todella mainio ja käyttökelpoinen
hankinta. Ainoa varsinainen heik
kous on heijastimien puute, mutta
tähän hintaan ne voi jo hankkia itse
erikseen.

Nyt on pelkistäminen huipus
saan! Yksivärisessä, eleettömässä
takissa on heijastimet hihansuissa,
kainaloissa ja vetoketjun vieressä,
mikä parantaa muuten tumman
vaatteen näkyvyyttä jonkin verran.
Puhelinta varten on selässä kätevä
piilotasku, jossa on pienet reiät
kuulokkeiden johdoille. Peh
meähkö materiaali on kokonaan
polyesteriä.
Takissa voi huoletta tehdä
kovatempoisiakin juoksulenkkejä,
sillä se johtaa kosteuden hyvin
pois. Olo pysyy raikkaana nopeasti
kuivuvan materiaalin sekä selkä
myksessä olevan tuuletusverkon
ansiota. Malli on melko riisuttu:
huppua tai kiristysnyörejä ei ole,
eikä leikkauksen yksityiskohdis
sa tai koristeluissakaan juuri ole
hurraamista. Takki kuitenkin ajaa
asiansa: se tuntuu juostessa muka
valta ja huomaamattomalta. Kaikki
tämä tuntuu suorastaan ihmeeltä
parinkympin takissa.

Elite Lab Shell X1 Elite W Jacket, 79,90 €

Tikattu ulkoilutakki, 39,99 €

Juoksutakki, 21,99 €

Riittävän pitkä.
Siirtää hyvin kosteutta, näkyy hyvin.

Moderni leikkaus,
kivat värit ja kaikki
tarvittava paikallaan.

Eleettömän toimiva
ja hintansa arvoinen.

Väri on räväkkä –
mutta turvallinen!

Ei heijastimia. Huppu
valuu silmille.

Tylsähkö ulkonäkö,
vähän yksityiskohtia.
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Dählie

Peak Performance

Craft

Kuin silkkilakana! Naisellinen,
huippukevyt ja malliltaan konstailematon takki tuntuu ylelliseltä.
Heijastimia on sekä edessä että
takana, ja edessä on lisäksi pieni
tasku puhelimelle ja avaimille.
Miellyttävästi istuva malli on
paitapuseromainen. Helma on
takaa hiukan pidempi, ja korkea
kaulus tuntuu sileältä kaulaa vasten.
Takkia kiertävän reikäkuvioinnin
sekä kainaloissa ja selässä olevan
verkkoneuloksen ansiosta liika
lämpö pääsee haihtumaan. Nopeasti kuivuva materiaali pitää olon
miellyttävänä.
Keveydestään huolimatta takki
pitää lämpöä erittäin hyvin, ja se on
erinomainen valinta kevään ja syksyn lenkeille. Kun sää muuttuu talvisen kylmäksi, lämpö ei kuitenkaan
enää riitä, eikä takissa myöskään
pysy sateella kuivana. Takkia on siis
ilo ulkoiluttaa poutaisina syyspäivinä, mutta sateella ja pakkasilla on
parasta harkita toista vaihtoehtoa.

Laadun tuntee heti: takin materiaali tuntuu silkinpehmeältä
sekä päältä että sisältä. Hihoissa,
kyljissä ja selässä pehmeän ja
vettähylkivän materiaalin lisänä
on joustavaa polyesteriä, joka
parantaa istuvuutta ja helpottaa
käsivarsien liikuttamista erittäin
paljon. Edessä on pieni tasku,
joka sopii täydellisesti puhelimelle
ja avaimille. Edessä ja takana on
kapeat heijastimet, ja vetoketju
ulottuu niin ylös, että huppu ja
kaulus pysyvät hyvin paikallaan.
Myös lämpöä riittää: takin etukappaleen tikkaukset pitävät olon
lämpimänä purevassakin säässä,
eikä sadekaan pääse takin sisään.
Erinomaisesti istuva leikkaus on
hyvännäköinen päällä.
Takki on laatua arvostavan
ykkösvalinta, mutta laadusta pitää
tässä tapauksessa myös maksaa.
Toisaalta yksityiskohdat ja kokonaisuus on mietitty niin hyvin,
että hinta ei lopulta harmita.

Ruosteenruskea väri herättää
huomiota. Etenkin mustien juoksutrikoiden kanssa yhdistelmä
on upea – ja takkia on saatavana
myös valkoisena. Tuulta ja vettä
pitävässä takissa on monia mietittyjä toiminnallisia yksityiskohtia.
Etukappaleen tikkaukset parantavat hengittävyyttä ja lämmön
takaisinottoa, joten lenkillä ei tule
kylmä. Miehustan verkkoneulos
on heijastinkangasta.
Takissa on kaksi tilavaa taskua.
Hupussa on kätevä silmukkakiinnitys. Hihansuissa on etenkin
kylmällä säällä mukavat peukaloaukot.
Takki istuu erinomaisesti,
mutta hihojen pehmeä polyesteri
on hiukan haasteellinen: sen alla
ei kannata käyttää polyesteristä
valmistettua aluskerrastoa, etteivät takki ja pusero sähköistyisi.
Parasta onkin valita takin alle esimerkiksi villainen aluspaita, niin
liikkuminen tuntuu miellyttävältä.

Jacket Intense Wmn, 109 €

W Alum Jacket, 190 €

Lumen Subz Jacket W, 140 €

Huippumukava ja
silkinpehmeä. Naisel
linen leikkaus.

Huippumateriaalit,
hyvä malli, istuvuus
ja lämpimyys.

Lämmin. Suuri heijas
tinpinta ja kätevät
yksityiskohdat.

Heikko sateen- ja
kylmänkestävyys.

Takki on todella
kallis.

Sähköistyy polyester
puseron kanssa.
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