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W
ild Multi Work-haalari 
on selvästi työkäyttöön 
suunniteltu asu. Tästä 
selkeimmin kertoo sen 
huomioväritys, jota saa 
oranssina EN471-stan-
dardin 2. ja 3. luokas-

sa ja keltaisena 3. luokassa. Mikäänhän 
ei tietenkään estä käyttämästä kyseis-
tä asua myös vapaa-aikana, mikäli hyvä 
näkyvyys on sydäntä lähellä. Huomaa-
mattomampaan liikkumiseen mallistosta 
löytyy myös erilaisia ”siviilivärityksellä” 
varustettuja haalareita. Otimme testiin 
2. luokan huomiovärityksellä toteutetun 
oranssin Multi Workin. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että mustaa väriä on 
haalarissa enemmän, kuin lähes koko-
naan oranssissa ja sitä kautta näkyväm-

Äärimmäisiin olosuhteisiin suunnitelluista työ- ja 
vapaa-ajanvaatteista tunnettu torniolainen Wild 
lapland Products oy tarjoaa mallistossaan työmaille 
ja konekäyttöön sopivaa kokohaalaria. tutkimme 
lähemmin, minkälaisesta työasusta on kyse.

mässä versiossa. Huomaamatta jääminen 
ei kuitenkaan tämänkään kanssa liikku-
essa ole pelkona.

Perusasiat tekevät  
kokonaisuuden
Wild Lapland Productsilla on kokemusta 
kylmältä suojautumiseen tarkoitetuista 
vaatteista jo vuodesta 1968 lähtien, jo-
ten luottoa tuotteen toimivuuteen löytyy 
jo ennen koeponnistustakin. Ulkoiselta 
olemukseltaan haalarin työnjälki ja ma-
teriaalien laatu vaikuttavat ensiluokkai-
silta. Haalarin päällyskangas on 600 de-
nierin vahvuista 100% polyesteriä. Toisin 
sanoen kyseessä on Cordura-tyyppinen 
kangas, joka on tarkoitettu erittäin haas-
taviin olosuhteisiin. Se kestää hyvin re-
peytymistä, hankausta, viiltoja ja likaa. 

Kangas ei ole työvaatteista usein tuttua 
sileää ja kiiltävää, muovimaista materi-
aalia vaan pinta muistuttaa eniten fark-
kukangasta. 

Hyviä materiaaleja ja 
Huolellisuutta
Muita yhteneväisyyksiä ei juurikaan fark-
kujen puuvillamateriaaliin sitten ole, sil-
lä esimerkiksi tuulen ja vedenpitävyys 
haalarin kankaassa on hyvää luokkaa. 
Kankaan vesipilariarvo on 3000 mm. 
Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että 
yhdelle neliösentille voidaan laittaa kolme 
metriä vettä päälle veden omalla painolla 
ilman, että se läpäisee kankaan. Sak-
salaisen määritelmän mukaan kangas 
on siis vedenkestävä, mutta samalla se 
päästää ulos sisäpuolelle muodostuvan 
kosteuden, ollen niin sanotusti hengittä-
vää materiaalia. Aivan sadetakiksi asua 
ei ole suunniteltu, sillä kappaleiden sau-
moja ei ole teipattu sisältä päin eli ne 
eivät pidä samalla mitalla vettä pitkiä 
aikoja lotrattaessa. Normaali käyskentely 
sateessa kuitenkin jättää käyttäjän kui-
vaksi – ja toisaalta kylmäpuvun käyttöai-
kahan painottuu kuivalle kelille. Toppaus 
on kauttaaltaan toteutettu materiaalilla, 
jonka määrä on 120 grammaa neliömet-
rille. Kyseessä on siis kohtuullisen kevyt, 
mutta hyvin lämmin täyte joka on esimer-
kiksi haalarin selkäosassa ruututikattu 
sisäpuolelta valumisen estämiseksi. Näin 
pesukertojen ja pitkän käyttöiän myötä 
täyte ei pääse valahtamaan alaspäin vaan 
pysyy sille tarkoitetulla paikalla. Haalari 
on varusteltu myös riittävällä määrällä 
3M ScotchLite-heijastinnauhoja.

HuPPu ja sen Hyödyt   
Nyt kun asun tekniset yleisominaisuudet 
on saatu käsiteltyä, voidaan keskittyä yk-
sityiskohtiin. Kun haalaria käydään läpi 
ylhäältä alaspäin, kiinnittyy huomio en-
simmäisenä huppuun. Vetoketjulla kau-
luksesta irrotettava huppu on erittäin 
suojaava. Kasvoaukon saa kiristettyä 
vaikka umpeen vetonauhoilla ja pääosaa 
saa trimmattua sopivaksi takaraivon koh-
dalta löytyvällä oranssilla säätönauhalla. 
Silmille tuiskuavaa lunta hillitään hupus-
sa olevalla lipalla. Yhdessä korkean kau-
luksen kanssa huppu muodostaa kasvoja 
hyvin suojaavan kokonaisuuden. Kaulus 
on sisäpuolelta vuorattu fleecellä ja on 
siis mukavan tuntuinen, pehmeä, läm-
min ja kuivuu nopeasti. Vetoketjun vedin 
ei myöskään pääse koskettamaan leuan 
ihoa – pahimmissa pakkasissa suojaa-

 W käytön 
HelPPoutta. 
yksi suurimpia 
ideoita haala-
rissa on korke-
alle aukeavat 
lahkeiden sivut. 
tämä mahdollis-
taa monenlaisten 
saappaiden hel-
pon pukemisen 
tiiviistä lumilu-
kosta huolimat-
ta. myös lämpi-
mässä vietetyillä 
tauoilla kuumuu-
den tunnetta saa 
tasattua ilman 
haalarin riisu-
misoperaatiota.
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Ylimääräisen lämmön säätely esimerkiksi 
kainaloventilaatioiden avulla on iso etu!

maton metalli aiheuttaisi pistepaleltumia 
osuessaan ihoon. Hupun käyttö pelkän 
päähineen lisäksi on kylmissä olosuh-
teissa järkevää. Paitsi että huppu suojaa 
niskaa ja päätä takaa tulevalta viimalta, 
se muodostaa kasvojen eteen eräänlaisen 
ilmasta syntyvän patjan tai vallin. Tämä 
ilma on lämpimämpää ja huppu ohjaa 
viimaa pois kasvoilta. 

taskuja ja vetoketjuja
Alaspäin mentäessä seuraavat yksityis-
kohdat liittyvät taskuihin. Ulkopuolelta 
löytyy rintataskut pystymallisilla aukoil-
la sekä vasemmalta, että oikealta. Si-
säpuolisia taskuja ei ole, mutta nämä 
ulkotaskut on varustettu roiskevesitii-
viillä vetoketjuilla. Oikealta löytyy myös 
henkilökorttitasku. Vasemmassa hihassa 
on lisäksi tarraläpällinen tasku. Haalarin 
kainaloissa on vetoketjuilla varustetut 
ventilaatiot. Nämä tuuletusaukot on tar-
koitettu avattavaksi, mikäli sisälämpötila 
asussa alkaa nousta liiaksi. Tämä tehos-
taa huomattavasti lämpötilan säätelyä. 
Nyt varsinaista etuvetoketjua tarvitse 
avata vaan ilmanvaihto voidaan suorit-
taa suojatummin kainaloista. Haalarin 
pääasiallinen vetoketju väistää monen 
kylmävaatteen yleisimmän sudenkuopan. 
Kylmä hiipii useimmiten juuri suojaamat-
toman ketjun läpi vaatteen sisälle. Wild 
Multi Work-haalarissa tämä on estetty 
sekä vetoketjun alle, että päälle tulevalla 
tuulilistalla. Lisäksi päällimmäinen lista 
on tarranauhoitettu lähes koko matkalta. 
Tämä estää tehokkaasti kylmän pääse-
misen vetoketjun läpi. Ketju on kaksi-
suuntainen, joka mahdollistaa alhaalta 

ylöspäin tapahtuvan avaamisen. Tämä 
helpottaa miespuolisten käyttäjien ve-
denvähennyspuuhia, sillä koko etumusta 
ei tarvitse avata. Vyötärön resori on na-
pakka ja keskivartalolle mittaa kerryttä-
neiden kannattaakin varmistaa ennen 
hankintaa sopiva koko valmistajalta tai 
jälleenmyyjältä, mikäli sovittamiseen ei 
ole mahdollisuutta. Vyötäröllä on vastaa-
vanlaiset taskut kuin rinnan korkeudella-
kin. Lisäksi vasemmalta puolelta löytyy 
D-lenkki vaikka karkunarun tai avainni-
pun kiinnittämiseen. 

jäsenet suojassa
Myös raajojen suojaus on haalarissa hoi-
dettu mallikkaasti. Hihojen resorit ovat 
jämäkkää materiaalia ja mitoiltaan pak-

Pitävät HiHat. usein kylmäasujen ongelmaksi muodos-
tuu hihansuusta pääsevä lumi ja pakkanen. multi Work-
haalarissa tämä on estetty esimerkillisesti tiukalla ja 
paksulla resorilla.

lämmön tasaus. kainaloissa olevat  ventilaatiot eivät 
ole aivan itsestäänselvyys työvaatteissa. multi Work-
haalarista ne kuitenkin löytyvät ja ovat erittäin tarpeel-
liset liiallisen lämmön miellyttävään tasaamiseen ilman 
etupuolen vetoketjun avaamista. 

sut ja pitkät. Ne todella estävät lumen 
ja kylmyyden pääsyn hihan sisään. Lah-
keissa puolestaan on panostettu käyttä-
jäystävällisyyteen polviin asti aukeavien 
, tuulilistalla varustettujen lahjevetoket-
jujen muodossa. Nämä mahdollistavat 
kaikenlaisten kenkien helpon pukemi-
sen. Koskaan ei saappaiden pukeminen 
lahkeisiin ole ollut näin helppoa, ottaen 
huomioon, että lahkeen suissa on erittäin 
pitävät, silikonikitkoitetulla resorilla to-
teutetut lumilukot. Näiden pujottaminen 
saappaan suiden yli olisi ilman avattavaa 
sivua haastavaa. Testasimme lumilukko-
ja sekä umpihangessa, että myös niiden 
tarkoituksen ulkopuolella - savessa. Upot-
tava liejukaan ei päässyt saappaaseen 
asti, lumilukon pitäessä otteensa saap-

 W Hyötytasku. Haala-
rin vasemmassa hihassa 
on tarranauhoin suljet-
tava tasku. vetoket-
juttomana se on nopea 
käyttää, mutta tiukat 
tarrat pitävät läpän tur-
vallisesti suljettuna.
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Pitävää suojaa. vetoketju on 
suojattu hyvin tuulelta kaksin-
kertaisella listoituksella ja lähes 
täysin yhtenäisellä tarranauhalla. 
tämä suojaus on yksi tärkeimpiä 
ominaisuuksia ulkovaatteessa.

paan pinnalla ilman lahkeen nousemista. 
Lahkeissa on myös taskut polvisuojille.

soPivuutta tarPeisiin
Kaiken kaikkiaan Wild Multi Work vaikut-
taa testeissämme hyvin suunnitellulta ja 
toteutetulta asulta kylmässä työskente-
levälle. Suoritimme kokeilut -20 celci-
usasteen pakkasessa, aidoissa työ- ja 
tauko-olosuhteissa kahden yhtäjaksoi-
sen kaksituntisen rupeaman ajan. Tämä 
aika vastaa arviolta keskimääräistä työ-
rupeamaa. Kylmä ei haalarin peittämillä 
alueilla päässyt yllättämään kertaakaan. 
Alle oli puettu vain lämpökerrasto sekä 
villapaita. Mitoitus olisi mahdollistanut 
vielä enemmänkin kerrospukeutumista, 
mutta tarvetta ei ainakaan tällä kertaa 
löytynyt. Toiminnoiltaan ja ominaisuuk-

siltaan haalari on hieman pelkistetym-
pi, kuin saman valmistajan kaksiosainen 
Combi Work-työasu. Hinta asettuu perin-
teistä työhaalaria korkeammalle, mutta 
niin tekee laatukin. Nyt testaamamme 
haalari onkin omimmillaan vaihtelevassa 
käytössä, jossa se puetaan esimerkiksi 
normaalien työvaatteiden päälle työkoh-
teeseen siirryttäessä. Näin siitä hyötyvät 
vaikkapa raskaan liikenteen kuljettajat 
huolto- ja lastaustilanteissa, pitkiä mat-
koja autolla liikkuvat asentajat ja muut 
nopeasti puettavaa ja riisuttavaa lämpö-
vaatetusta tarvitsevat. Vakituisempaan 
kylmätyöskentelyyn on kuitenkin helppo 
kallistua suosittelemaan edellä mainittua 
Combi Workia, joka yhdistää pidemmälle 
vietyjä yksityiskohtia ja muunneltavuut-
ta maksimaaliseen kylmäntorjuntaan.     

Wild Multi Work-haalari

taskuja tarvitsevalle. sisä-
puolista povitaskua ei ole, mutta 
kaksi ulkopuolista, vesitiiviillä 
vetoketjuilla suojattua taskua 
ja henkilökorttikotelo löytyvät 
rintamuksen korkeudelta.

Wild multi Work
Wild laPland Products

Erittäin lämmin ja kestävä, laaduk-

kaista materiaaleista valmistettu 

kotimainen työvaate vaativaan am-

mattikäyttöön. 

• Ulkokangas 600 den
• 100% polyesteriä
• Vesipilari 3000 mm
• Toppaus 120 g/m2. 
• Suositushinta huomioväreissä 

oranssina (2. lk) 155 €   
keltaisena tai oranssina (3.lk) 165 € 

• Koot S-4XL
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