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Matka- ehk pikamaauisu-
tamine ei ole Eestis päris 
tundmatu. Vaatamata meie 
heitliku meelega talvedele 

ning ebaühtlastele jääoludele, on see talvine 
meelelahutus endiselt hoogu kogumas, 
abiks inimeste kasvav huvi erinevate vaba 
aja veetmise viiside vastu. Üha sagedamini 
võib Eestimaa jäätunud veekogudel kohata 
kalameeste vahel ka pikkade uiskudega kii-
relt liuglevaid uisutajaid.

Eestisse jõudis pikamaauisutamine 6–7 
aastat tagasi Skandinaaviamaadest, pea-
miselt Rootsist, kus see on olnud popu-
laarne juba aastakümneid. Seal on kaugel 
põhjas asuvatele lumekattega järvedele 
sisse lükatud pikad uisurajad, rannikuela-
nikud seevastu saavad nautida uisutamist 
meresaarte vahel.

Matkauisud ise kujutavad endast 
44–55 cm pikkusi uisuraudu ehk -profi ile, 
mis kinnitatakse saapa külge kas tavalise 
suusaklambri või spetsiaalsete rihmade 
abil. Uisuraua pikkus ja kinnitusviis on ka 
peamised tegurid, mis eristavad neid laialt 
kasutatud hoki- või iluuiskudest. Kui vii-
mased on mõeldud jäigalt jalga toetama 
ning võimaldavad jääl äkilisi pöördeid 
ning hüppeid, saab matkauiskudega jääl 
kiirelt ja kaugele liuelda, lausa matkata.

Laias laastus jagatakse pikamaauisud 
kahte tüüpi.

Lahtise kannaga uisud 
Nagu nimigi ütleb, on lahtise kannaga 
uisul kinnitatud ainult saapa varbaosa. 
Selle uisutüübi suurim eelis on võimalus 
saavutada suurem kiirus. Uiskude saapa 
külge kinnitamine ja ära võtmine on lihtne, 
uisud on reeglina kergemad ning väsitavad 
vähem jalga. Praktilisuse seisukohalt on 
kindlasti oluline, et kasutades nn tavalist 
suusasidet, saab uisutaja kasutada olemas-
olevaid murdmaasuusasaapaid. Saadaval 
on ka paljas uisuprofi il, millele kasutaja 
saab paigaldada talle sobiva sideme. Spet-
siaalsed uisusaapad erinevad suusasaapast 
eelkõige oma veekindluse poolest.

Kinnise kannaga uisud
Nende poolt räägib võimalus kasutada juba 
olemasolevaid matkasaapaid. Kuid need 
peavad kindlasti olema jäiga tallaga. Kuna 
uisutamise juures on stabiilisusel ning 
mugavusel oluline roll, on olemasolevate 
sissekäidud matkasaabaste kasutamine tei-
nekord vältimatu, rääkimata rahalisest või-
dust. Sellist tüüpi uisud sobivad eriti hästi 
neile, kelle päevakavas uisutamine vahel-
dub muu tegevusega ning saabaste pidev 
vahetamine ja kaasaskandmine on ebaots-
tarbekas. Üldiselt soovitatakse algajal uisu-
tajal osta kinnise kannaga uisud, sest need 
pakuvad rohkem tuge ning on seetõttu 
stabiilsemad. Kinnise kannaga uiske kasu-
tavad oma universaalsuse tõttu ka paljud 
Eesti uisumatkade korraldajad.

Uisuraua pikkuse valikul kehtib põhi-
mõte, et mida pikem uisk, seda paremini 
neelab see jääkonarusi ja lööke. Lühem 
tera sobib paremini neile, kes soovivad 
uisutades rohkem manööverdamisvaba-
dust. Kui ei olda veel päris kindel, tasub 
valida keskmine pikkus. Siiski tuleb meeles 
pidada, et kuigi kinnise kannaga lühikesed 
uisud püsivad jalas kindlalt, ei tähenda see 
veel vabadust äkilisi kannapöördeid teha. 
Pikamaauisud on mõeldud siiski peamiselt 

liuglemiseks ja kiireks edasiliikumiseks.
Kindlasti tasub matkauiskude muret-

semisel tähele panna uisuraudade kaalu. 
Nimelt on uisu kaal ja kiirus omavahel 
otseses seoses. Mida kergem uisk, seda 
suurem kiirus. Uisutamise kiirust saab 
suurendada, muretsedes koos uiskudega 
paari spetsiaalseid uisukeppe.

Jääl olles tasub vältida sinna kogune-
nud lumevaalusid! Teoreetiliselt saab mat-
kauisk hakkama kuni 5 cm paksuse pehme 
lumega, aga takerdub kindlasti, kui see on 
paksem või paakunud. Sellisesse lumekihti 
suure hooga sisse sõitmine võib tähendada 
väga valusat kukkumist.

Ohutuse tagamiseks igas olukorras 
mõtle enne uisumatkale minekut kindlasti 
ka sellisele lisavarustusele, nagu jäänae-
lad ja veekindel (selja)kott. Kui esimesed 
on abiks jääaugust väljaronimisel ning 
ka abi kutsumisel (spetsiaalsed uisutaja 
jäänaelad on varustatud väikese vilega), 
mahutab veekindel seljakott kuivad varu-
riided ning ei lase vettekukkunul sügavale 
vajuda.

Paar korralikke matkauiske maksab 
1 000–3 000 krooni, kusjuures hind sõltub 
tootjast, uiskude materjalist ja sidemetüü-
bist. Matkauiske pakuvad meil näiteks 
Matkasport ja Hong Matkad.

Eesti ei pruugi olla parim koht pikamaa-
uisutamiseks! Meie jääolud on, nagu need 
on. Siiski on selle meelelahutuse harrasta-
mine meil võimalik, allakirjutanu on oma 
uisukogemused saanud suures osas Kesk-
Eesti jõgedel ja järvedel. Uskuge mind, 
kuigi uisutamiseks sobivat jääd on Eestis 
vähe, kaalub pikamaauiskudega peegelsi-
ledal jääl liuglemine isegi ühel päeval aas-
tas üles kogu ootamisega seotud kulu. See 
on võimalus nautida loodust seal, kus seda 
tavaliselt teha ei saa! 
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Kinnise kannaga uisud saab panna 
ka matkasaapa otsa.

Lahtise kannaga uisud.


