
   KUMIRÄPYLÄT VIIVALLE  

Tappaessani aikaa sukelluskeskuksessa osui silmiini minulle tuntematon kumiräpylä, joka 
erehdyttävästi muistutti Scubapron Jetfinejä. Hintakin tuntui olevan tässä tapauksessa 
kohdallaan. Totesin välittömästi, että noita on nyt pakko päästä kokeilemaan. Myyjä haki 
varastostaan vielä toiset Jetfiniä muistuttavat räpylät ja pyysi minua kokeilemaan myös 
niitä. No - totesin, että sehän sopii mainiosti.

Koska kummatkin uudet räpylät ovat kumista prässättyjä ”kidusräpylöitä”, on luonnollista 
verrata niitä esikuvaansa Scubapron Jetfineihin. Scubiksethan ovat tekkipiireissä jo 
legenda ja niitä ei hevin vaihdeta muihin merkkeihin.

Ok - itse testiin! Lähdimme parini Pekan kanssa Jussarölle viettämään lauantaipäivää 
sukellusharrastuksen merkeissä. Ilma oli kaunis kuin morsian, tuuli oli heikko ja näkyvyys 
oli vuodenaikaan nähden erinomainen. Tavoitteenamme oli tehdä yksi etsintäsukellus ja 
kaksi hylkysukellusta. Toisesta hylkysukelluksesta jouduimme tosin luopumaan 
kuivapukuvaurion vuoksi.

Emme pitäneet tarkoituksenmukaisena tehdä mitään sen mittavampia teknisiä testejä. 
Testasimme käyttökokemusta - laitoimme räpylät kunkin vuorollaan jalkaan, hyppäsimme 
veteen ja katsoimme, miltä ne tuntuvat käytössä. 

Kuvissa olevat räpylät vasemmalta oikealle, Beaver, Aquarius ja Scubapro.



Scubapro Jetfin (XL)

Valmistusmaa: USA. 
Maahantuoja: Seasafety. 
Ovh. 180 e.
Paino n. 3kg/pari  ( vedessä n 400 gr )

Itse olen sukeltanut kotimaan avovesissä pääsääntöisesti Scubapron Jetfineillä. Arvostan 
niiden helppoa puettavuutta ja riisumista. Istuvuus jalkaan on hyvä. Räpylöiden pehmeys 
vedessä on aivan omaa luokkaansa. Potkut pysyvät tasaisina, pehmeinä ja ote vedestä on 
erinomainen. Näillä räpylöillä on helppo liikkua ja eri potkutyypit sujuvat mukavasti ja ilman 
lihaskouristuksia. Mielestäni räpylät ovat parhaimmillaan silloin kun ne eivät tunnu miltään, 
ja kun sukeltaja pystyy hallitsemaan kehonsa pelkästään ”ajatuksen voimalla”.

Räpylä on valmistettu kumista ja Jetfin on tunnetusti pitkäikäinen juuri vahvan ja 
yksinkertaisen rakenteensa ansiosta. Remmit ovat joustavaa kumia eikä niihin tarvitse 
enää koskea ensimmäisen säätelyn jälkeen. Myös viimeistely on hyvä. Kaikki valujäljet 
ovat hiotut eikä huonon työn jälkiä näy juuri missään.
Tämä on ehdottomasti oma suosikkiräpyläni, mutta nykyinen ohjehinta on mielestäni 
ehdottomasti liian korkea. 

Aquarius Turbo

Valmistusmaa: ?
Maahantuoja: Ursuk 



Ovh. 80 e
Paino n. 2,75 Kg/pari ( vedessä 350 gr )

Aquarius Turbo on melko tarkka kopio Scubapron Jetfinistä. Materiaali vaikuttaa olevan 
tässäkin räpylässä ”aitoa” kumia.  Lestin muodosta johtuen jalka asettui paremmin näihin 
räpylöihin kuin scubiksiin. Vedessä räpylöitä ei pystynyt erottamaan scubiksista millään, 
aivan samanlaisilta ne tuntuivat. Tämä oli kummankin testaajan mielipide. Ainoa mikä pisti 
silmään, oli tämän räpyläparin huono viimeistely. Valujäljet oli leikattu puukolla aika 
ronskisti tai jätetty siistimättä kokonaan. 
Henkilökohtaisesti olisin kyllä silti valmis hankkimaan itselleni tällaiset räpylät, kun hinta ja 
laatu tuntuvat kuitenkin olevan kohdallaan.

Beaver Predator (XL)

Valmistusmaa: Taiwan 
Maahantuoja: Aquaworld Oy 
Ovh 70 e 
paino: n. 2,5Kg/pari ( vedessä n.500gr )

Vaikka Beaver Predator on myös umpikuminen ”kidustyyppin” räpylä, poikkeaa se 
kahdesta muusta testin räpylästä monella tavalla. Jos Aquariuksen esikuvana on ollut 
Scubiksen jetfinit, niin Beaver Predator on taas jäljennös Poseidonin Profin.seistä. Lapa on 
pinta-alaltaan pienempi ja räpylä on selvästi jäykempi rakenteeltaan. Vedessä tämän 
huomaa hyvin. Potku on ”jäykempi” ja potkutiheys on hiukan suurempi. Eli Beaverin 
kanssa joutuu liikuttamaan jalkojaan hiukan enemmän kuin kahden vertailun muun räpylän 
kanssa. Beaver Predatorin XL kokoon selvästi myös lestiltään testimme pienin – Pekalle 
ne eivät mahtuneet jalkaan.



Beaver on viimeistelyltään siisti ja materiaali tuntuu olevan ”aitoa kumia”. Olisin mielelläni 
sukeltanut pitempään Beavereillä. Mielenkiintoista olisi myös kokeilla näitä räpylöitä 
kevyemmällä märkäpukuvarustuksella.
Uskon että Beaverille Predatorille löytyy varmasti oma kannattajajoukkonsa, onhan 
tässäkin räpylässä hinta ja laatu kohdallaan.

Vertailimme vielä kaikkien räpylöiden solkia ja remmejä keskenään eikä näissä löytynyt 
ainakaan mitään silmämääräisesti havaittavia eroja. Miten sitten kukin kestää ajan kanssa 
emme tietenkään voi tietää tässä vaiheessa.

Haluan vielä kiittää Aquaworld Oy tuesta ja mahdollisuudesta lainata räpylöitä kokeilua 
varten. 

Kuvat ja teksti Kimi Nyström
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