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N iin kanootit kuin
kajakitkin ovat al-
kuperäiskansojen
hyötyliikuntaan

kehittämiä vesikulkuneuvoja.
Kajakit ovat kehittyneet arktis-
ten kansojen pyyntivälineiksi
kylmiin merivesiin, intiaanika-
nootit ovat Pohjois-Amerikan
sisävesien kulkuneuvoja.

Vastaavia aluksia on käytetty
kaikkialla maapallolla, mutta
länsimaisen retkeilyn historia
on nostanut melottavista aluk-
sista esikuviksi erityisesti nämä
kaksi.

Myös Suomessa on vuositu-
hantinen melonnan historia, sil-
lä ensimmäiset vesikulkuneu-
vot täälläkin ovat olleet haavas-
ta koverrettuja haapioita ja
männystä veistettyjä honkioita.

Uralilaisten kielten vertailun
perusteella teonsana soutaa on
6000–8000 vuotta vanha, mutta
alun perin se tarkoitti sitä, mitä
me tänään nimitämme melomi-
seksi. Mikä melan nimi tuohon
aikaan oli, sitä emme tiedä. Me-
la on nuorempi sana, vain
4000–6000 vuoden ikäinen.

Sana airo on germaanista al-
kuperää ja osoittaa mistä suun-
nasta soutamisen mukanaan
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Kanootin ja kajakin ominaisuudet 
edustavat erilaista vesiretkeilyn filosofiaa.
Elävässä elämässä kaikki luokittelut 
ovat kuitenkin veteen piirrettyjä viivoja 
ja poikkeuksia on aina.

kanoottien maailmaan

tuonut voimansiirron mullistus
rautakauden alkupuolella –
Rooman valtakunnan aikoihin
– saapui maahamme. 

Valtavirtana 
kajakkimelonta
Tällä hetkellä kajakkimelonta
on maassamme retkimelonnan
selkeä valtavirta. Se ei sinänsä
ole ihme, koska juuri kajakin
välityksellä melontaretkeily
tänne levisi. Tosin vuodesta
1955 melontaa harrastanut
Heikki Kukkola huomauttaa,
että ensimmäisiä kajakkeja olisi
voinut meloa millaisella melal-
la tahansa, sen verran hakuses-
sa aluksen malli vielä 1800-lu-
vulla oli.

Espoolaisen Bear&Waterin
toimitusjohtaja Björn Lehtinen
kertoo tulleensa alalle kajakki-
melonnan kautta. Hänen yri-
tyksensä myymistä kanooteista
noin 80% on tällä hetkellä ka-
jakkeja. Rannikolle myydään
enimmäkseen kajakkeja ja mitä
kauemmas mennään Itä- ja Poh-
jois-Suomeen, sitä suurempi on
avokanoottien osuus.

Welhonpesän toimitusjohtaja
Juhani Holmin mukaan hänen
yrityksensä myi alkuun lähes
pelkästään avokanootteja, sit-
ten niiden kysyntä hiipui ja on
nyt elpynyt uudestaan. Tällä
hetkellä niiden osuus on kol-
manneksen verran.

Espoolaisen North-West Im-

portin toimitusjohtaja Klaus
Wanamo kertoo, että heillä yli
puolet myynnistä on avoka-
nootteja.

Jukka Kurvinen Ristiinan Va-
parista sanoo, että myös he
myyvät enemmän avokanoot-
teja kuin kajakkeja. Heidän pää-
myyntialueensa on Itä-Suomi ja
erityisen selvän asiakasryhmän
muodostavat metsästäjät ja ka-
lastajat.

Kokonaisarvio avokanoot-
tien osuudesta kanoottimyyn-
nistä lienee siis noin kolman-
neksen tasolla. Melonnan har-
rastajista heitä on vähemmän,
kenties neljännes tai viidennes.

Juhani Holmi huomauttaa,
että huomattava osa ohjelma-
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Tämä 1990-luvun alun lasikuitukanootti halkesi retkemme lopussa kuin herneenpalko.

Nykyaikainen avokanootti
on parhaimmillaan silloin,
kun olosuhteet ovat 
vaikeimmillaan. Avokanoo-
tilla voit retkeillä siellä 
minne muilla ei pääse, eikä
ainakaan tule mentyä.
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palveluyrittäjistä suosii intiaa-
nikanootteja.

”Jos kokematon ihminen tun-
tee itsensä kömpelöksi tai tuke-
vaksi, hänen voi olla vaikea
mennä kajakkiin. Muistuttaa-
han avokanootti aika lailla kai-
kille tuttua soutuvenettä.”

Melontaurheilu 
syntyy
Soutaminen oli syrjäyttänyt
rautakaudelta alkaen melonnan
Suomessa niin täysin, että kun
melontaa ensimmäisen kerran
1700-luvun puolivälissä esitel-
tiin maassamme kirjallisesti, se
herätti lähinnä hämmennystä.

Varsinainen melontaharras-
tuksen kehitys alkoi eskimoka-
jakista. Vuonna 1933 ”Kanootti-
kirjan” julkaisseet Erl. Laukka
ja Reino Kalari, toteavat, että
vasta 1800-luvun puolivälin jäl-
keen kehitettiin kajakista ”eri-
koinen retkeily- ja urheiluvene,
joka pian levisi useimpiin sivis-
tysmaihin. Tässä kehitystyössä
ovat olleet innokkaimpia skot-
lantilainen John MacGregor ja

englantilainen W. Baden-Po-
well.”

1825 syntynyt MacGregor oli
matkustellut laajasti upseeri-
isänsä seurassa ja alkoi kaavail-
la kanoottimatkaa Euroopan
joille ja järville. Sitä varten hän
rakennutti Kanadassa näkemi-
ään eskimokajakkeja mukaile-
van limilaudoitetun katetun ka-
jakin (471 x 71 cm), jolle hän an-
toi nimen Rob Roy tarumaisen
skottisankarin mukaan.

MacGregor teki 1865 kolmen
kuukauden melontaretken, jos-
ta hän kirjoitti niin reaaliaikaisia
matkakuvauksia lehtiin kuin
siihen aikaan oli mahdollista.
Myöhemmin jutut ilmestyivät
kirjassa ”A Thousand Miles in
the Rob Roy Canoes on Twenty
River and Lakes of Europe”.

Vuonna 1866 hän oli perusta-
massa maailman ensimmäistä
melontaseuraa, joka myöhem-
min on tunnettu nimellä Royal
Canoe Club (RCC). Jo samana
vuonna hän meloi Baltiassa ja
Ruotsissa, myöhemmin Egyp-
tissä ja Jordaniassa sekä toista-

miseen Ruotsissa, jossa syntyi
1870-luvun alussa suuri melon-
tainnostus.

Vapaa-ajan melonnan alku oli
toki yläluokkainen, mutta se pi-
ti jo sisällään myöhemmälle ka-
jakkimelonnalle tyypillisiä piir-
teitä: pitkät matkat ja vaativat
vesistöt.

Mainittakoon tässä myös
kaksi suomalaista alan pionee-
ria: August Travers-Borgström
ja August Ramsay.

Travers-Borgström opiskeli
1870-luvulla Lontoossa ja toi
Suomeen tiettävästi maamme
ensimmäisen kanootin, toden-
näköisesti Rob Roy -mallisen,
sekä pian sen jälkeen intiaani-
kanootin. Hän myös meloi mm.
Suomenlahden yli Tallinnaan ja
oli yhdessä Ramsayn kanssa
1885 perustamassa Suomen en-
simmäistä soutu- ja melonta-
seuraa Helsingin Soutuklubia.

Maamme ensimmäisen me-
lontaoppaan kirjoitti August
Ramsay. Hän julkaisi 1889 kir-
jansa ”På sommarfärd i kanot”,
joka ilmestyi seuraavana vuon-
na suomeksi ”Kesämatkoilla
kanootissa”. Se sisälsi laajoja
retkikuvauksia Sisä-Suomesta
ja Nevalta. Lisäksi siinä oli neu-
voja asianmukaisesta varustau-
tumisesta ja rima/kangaskaja-
kin rakennusohjeet.

Laukka ja Kalari kertovat kir-
jassaan, että kanoottien valmis-
tus alkoi Suomessa tiettävästi
Mustialan Maamiesopistossa
1884. Saman vuosikymmenen
lopulla kangaskanootteja val-
misti ainakin Hiekan veneveis-
tämö Viipurissa ja Blekholman
(Valkosaaren) veneveistämö
Helsingissä. Sieltä sai vuonna
1888 kangaskanootin 60 mar-
kalla.

Retkimelonnan 
nousu- ja laskukausia
Alkuinnostuksen jälkeen ka-
nootti oli vähällä jäädä koko-
naan unohduksiin. Laukka ja
Kalari arvioivat, että hiipumi-
sen suurin syy oli markkinoille
ilmestynyt uusi muotivillitys,
polkupyörä.

Kiinnostus virisi uudelleen
1920-luvulla, mikä näkyy myös
seuratoiminnan viriämisenä.
Vanhin melontaan erikoistunut
seura on 1925 perustettu ruot-
sinkielinen Helsingfors Ka-

notklubb (vuodesta 1977 Hel-
singin Kanoottiklubi), sitä seu-
rasivat Ruoveden Kanoottipur-
jehtijat 1930 ja Merimelojat
1931. Suomen kanoottiliitto pe-
rustettiin 1932. 

Melonta sai vahvan aseman
kilpaurheiluna, mutta retkime-
lonta kuihtui taas viime sotien
jälkeen. Sen sijaan 30-luvulla
syntynyt Lapin retkeily elpyi

Taltalla työstämisen jälki
näkyy kanootissa, tai olisiko
parempi sanoa haapiossa,
hyvin havainnollisesti.”H uomio kiintyy rantoihin, 

ja jos vain näkyy viehättävää 
levähdyspaikkaa, on koko venekunta 
tuota pikaa turvallisessa satamassa. 
Milloin on malttia viipyä, tehdään tuli 
ja laitetaan kakaota tai teetä.”
(Ote August Ramsayn kirjasta ”Kesämatkoilla kanootissa)
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heti, kun se oli jälleen mahdol-
lista.

50-luvun lopulla Kanoottilii-
tossa mietittiin keinoja retkime-
lonnan kehittämiseksi, mutta
vasta 60-luvulla alkoi näkyä
merkkejä uudesta noususta.

Alettiin tehdä viikonloppuret-
kiä saaristoon, sisävesille ja La-
pin joille.

Jo melonnan pioneerit, kuten
August Ramsay, uskaltautuivat
kangaskajakeillaan myös vuo-
laisiin, perattuihin koskiin,
vaikka meloivatkin pääasiassa
sileää vettä.

”Kun kanootit rakennettiin
rimoista, vanerista tai kankaas-
ta, niillä täytyi liikkua syvillä
vesillä”, huomauttaa Heikki
Kukkola.

Erillisenä lajina koskimelonta
esiintyy maassamme tiettävästi
ensimmäisen kerran painetussa
muodossa Kanoottiliiton Me-
lonnan vuosikatsauksessa 1945.
Siinä innokas retkeilijä Ape Jan-
hunen kertoo koskikokemuk-
sistaan.

Laajemmassa mitassa koski-
melontaa alettiin harrastaa 70-
luvulla ja 1983 sai alkunsa maa-
ilman rankimmaksi melontakil-
pailuksi sanottu Arctic Canoe
Race, joka sittemmin on hiipu-
nut.

”Taustalla on nimenomaan
lasikuitukanoottien tuleminen
markkinoille ja sama mate-

riaalin mullistus pani vauhtia
kaikkeen melontaan”, arvioi
Kukkola.

Materiaalit kehittyvät
Lasikuitu toi kanootit yleisem-
min kauppoihin. Mutta vielä
pitkään oli varsin tavallista ra-
kentaa kanootit itse.

Lasikuitu on toki paljon pe-
rinnemateriaaleja lujempaa,
mutta aika pian osoittautui, et-
tä nimenomaan koskimelon-
nassa sillä on rajoituksensa. Ka-

vereitteni itse rakentamista ink-
kareista moni hajosi tuhansiksi
säpäleiksi Jongunjoen tai Vaik-
kojoen kuohuihin. Erityisesti
silloin, kun sattuivat jäämään
poikittain pinnan yläpuolisen
kiven taakse.

Kiiminkijoen vuolaassa kos-
kessa sattui olemaan sopivalla
syvyydellä kivi, jota en huo-
mannut, ja oma kanoottini au-
kesi kölin keskeltä kahtia kuin
herneenpalko.

”Suora törmäys keula edellä

Avokanootti on ikivanha
alus, jota on käytetty lähes
kaikkialla maailmassa. 
Tämän yhdestä haavasta 
koverretun kanootin kohta-
sin 1990-luvun alussa 
eräällä Volgan sivujoella
Marin tasavallassa.

Tottuneiden melojien käsissä avokanootti toimii hyvin aukeillakin vesillä.

Avokanootilla liikkumiseen on aina liittynyt tietty ennakko-
luulottomuus. Purjekanootit ovat vanha keksintö. Tässä on
kyseessä nykyaikainen Safe-Canoe joka on varustettu 
Veikkoset Oy:n sivukölisarjalla ja surffilaudan purjeella.
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esteeseen tekee helposti ison
vaurion ja lasikuitu on maas-
tossa suhteellisen hankalasti
paikattavissa”, muistuttaa
Björn Lehtinen.

Kun näistä lasikuidun rajoi-
tuksista tultiin tietoisiksi, Suo-
messa yleistyivät vähäksi aikaa
Syvä joki -elokuvasta tutut
Grumman-alumiinikanootit.

”Ne kestävät todella paljon,
mutta niissä on koskimelonnas-
sa kaksi heikkoutta. Niissä on
aina köli, joka tekee ohjaamisen
koskessa kömpelöksi. Lisäksi
alumiini tarttuu kiveen kiinni”,
tietää Lehtinen.

Kun ämpärimuoviksikin sa-
nottu lyhytkuituinen polyetee-
ni tuli markkinoille, alkoi alu-
miinikanoottien alamäki.

”Alkuun yksinkertaiset poly-
eteenirakenteet olivat lepsuja.
Niissä tuntee kuinka aalto kul-
kee kanootin ali ja se tuntuu to-
della inhottavalta”, kuvailee
Björn Lehtinen.

Polyeteenin lepsuus ei ole yh-
tä suuri ongelma kajakissa, kos-
ka sen munamainen rakenne pi-

tää muotonsa. Avokanoottien
puolella ongelmaan vastattiin
laittamalla sisäpuolelle puu- tai
metallikaaria, jotka pitävät run-
gon kuosissaan.

Seuraava materiaaliuutuus
oli ABS-pohjainen kerrosraken-
teinen Royalex johdannaisi-
neen. Materiaalia on helppo
paikata maastossakin pastoilla
ja se on vähän kevyempi kuin
polyeteeni. Mutta hinnaltaan
20–30% kalliimpi.

Ajankohtainen uutuus on
kaksikerrosrakenteinen poly-
eteeni. Siinä on runsaasti kulu-
tuspintaa ja runko on riittävän
jäykkä.

Uudet materiaalit ovat avan-
neet kanooteille aivan uusia
ulottuvuuksia. Ne ovat huolet-
tomia, niitä voi jopa vetää maa-
ta pitkin, ne ovat suhteellisen
keveitä ja kuitenkin melojan
kannalta riittävän jäykkiä. 

Avokanootilla retkelle
Millaisilla retkillä avokanootti
on parhaimmillaan? Tätä ky-
syin asiaa lapinlahtelaisilta Eli-

na ja Hannu Puuruselta, joiden
muistan hurahtaneen inkkari-
melontaan 80-luvun lopussa.

”Kävin kokeilemassa inkka-
reita Metsäkartanolla koulu-
ikäisten lastemme kanssa. Seu-
raavana talvena näin Iisalmessa
poistomyynnissä lasikuituink-
karin. Koska asumme maalla,
emme haaveilleet kesämökistä.
Veneen hankkiminenkin tuntui
hankalalta, koska sille ei ollut
sopivaa rantaa. Kun auto on
maalla pakko olla, inkkarin saa
helposti siirrettyä minne tahan-
sa Suomessa”, Hannu muiste-
lee.

”Sen piti olla inkkari, koska
siitä voi kalastaa, ei Hannu sitä
kehtaa paljastaa”, naurahtaa
Elina Puurunen.

Nopeasti löytyy yhteisym-
märrys muistakin inkkarin hy-
vistä puolista. Siinä voi valoku-
vata luontoa, koska kameraa
voi pitää meloessa kaulassa.
Kanoottiin saa runsaasti tava-
raa ja siihen on helppo mennä ja
nousta pois.

Myöhemmin perheeseen on
hankittu myös polyeteeni-ink-
kari. Lasikuituisella retkeillään
selkävesillä ja ämpärimuovisel-
la virtavesissä. Varsinkin keski-
kesällä he suosivat avoimempia
järvireittejä, sillä jokivarsissa
saattaa olla syöpäläisiä sietä-
mättömän paljon.

Alkuun Puuruset meloivat
Ylä-Savossa latvavesiä, joihin ei
varsinaisesti ole tehty mitään
reittejä. Kuhmossa he ovat
nousseet pieniä puroja ylös, ve-
täneet kanootin maita pitkin ve-
denjakajan yli ja jatkaneet ala-
virtaan. Tuttuja ovat myös esim.
Vaikko- ja Tiilikkajoki.

Mieleenpainuvia kohteita
ovat olleet Kairijoen latvat Sa-
vukoskella Kairiverin yläpuo-
lella, jossa vettä oli niin vähän,
että välillä piti kahlata kanoot-
tia uittaen. Toista maata on Ou-
lankajoki Kiutakönkään ala-
puolella.

”Runsaan 20 kilometrin pät-
kää Kitkajoen yhtymäkohtaan
saakka voi suositella kenelle ta-
hansa perhemelojalle. Siellä ei
ole yhtään koskea, vaan voi-
makkaasti mutkitteleva ja run-
saasti akanvirtoja sisältävä, ko-
ko ajan uutta uomaa hakeva jo-
ki. Rannat ovat laakeita ja mata-
lia.”

Kaksi välinettä, 
kaksi mentaliteettia
Myös myyjät ja maahantuojat
osaavat piirtää eron kajakki- ja
kanoottimelojan välille.

”Nuorille perheille ja viime
aikoina myös iäkkäämmille ih-
misille keskeisiä valintaperus-
teita avokanootille ovat sen va-
kavuus ja tilavuus. Päämäärä ei

esi kiehui ja roiskui ympärillämme, 
korkeina ja valkoisina kuohuivat aallot, 

kosken pauhu hämmensi kaikki muut 
äänet, kohina sotki kaikki ensimmäisen 
komentohuudot, jokaisen täytyi pitää 
huolta itsestään.”
(Ote August Ramsayn kirjasta ”Kesämatkoilla kanootissa)

Nykyään kanootit ovat eri-
koistuneet aivan toisella 
tavoin kuin vielä kymmenen
vuotta sitten. Tällä kajakilla
voi jo hypätä rantakalliolta
veteen tai puljata koskessa.

Elina ja Hannu Puurunen
ovat retkeilleen vuosia lasi-
kuitukanootillaan. Tässä he
ovat saapumassa mökilleni
Heinävedellä.
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ole itse melonta, vaan pääsy ve-
sille retkeilemään, telttaile-
maan, piknikille, lasten kanssa
uimarannalle, marjaan, metsäl-
le, kalaan jne”, kuvaa Björn Leh-
tinen.

”Kun kuljetaan pienillä joilla,
inkkari on parempi. Kajakista
on melkein mahdotonta pois-
tua, jos ranta on pehmeä ja lie-
juinen”, hän tarkentaa.

”Jos melominen on pääasia,
ostaja päätyy kajakkiin”, tietää
Juhani Holmi.

Klaus Wanamo muistuttaa,
että varsinkin sisävesillä ka-
noottimelonta tarjoaa erinomai-
sen vaihtoehdon perinteiselle
vaellusretkelle, koska sen voi
tehdä samoin vaattein ja varus-
tein.

”Inkkari on eräänlainen Ran-
ge Rover ja kajakki puoliksi ur-
heiluauto”, kiteyttää Lehtinen.

”Minä olen hahmottanut ve-
neen, kajakin ja avokanootin
eroa niin, että veneellä kulje-
taan pitkin väylää, kajakilla
väylän ja rannan välissä ja ink-
karilla rannan tuntumassa. Tä-
mä ero muuttaa täydellisesti
suhteen luontoon. Inkkarilla
edetään rauhallisesti luontoa
tarkkaillen. Kajakissa menete-
tään jo monta lahden pohjaa ko-
konaan, eikä veneilijä näe oi-
kein muuta kuin merimerkit”,
kuvailee Heikki Kukkola.

Kukkola kertoo meloneensa
kajakilla 45 vuotta, mutta nyt
hän on vaihtanut avokanoot-
tiin. ”Se on avannut toisen nä-
kökulman ja samalla merkinnyt
sitä, ettei harrastus ole alkanut
hiipua.”

Vannoutuneiden kanootti-ih-
misten yhdyssiteeksi on perus-
tettu Suomen Avokanoottiyh-

distys, jossa on nykyisin noin 60
jäsentä. Kun kerroin yllä olevan
jaottelun yhdistyksen puheen-
johtaja Jaakko Mäkikylälle, pu-
helimessa syntyi hetken hiljai-
suus:

”Mutta sehän on oivallinen
hahmotelma”, hän henkäisi.

Moni saattaa päätyä avoka-
noottiin myös siksi, että sen me-
lominen tuntuu jokamiestaidol-
ta. Oikeastaan vasta Avoka-
noottiyhdistyksen perustami-
sen jälkeen on havahduttu sii-
hen, ettei asia ole näin.

Jo pelkkä oikean melonnan
perustekniikan omaksuminen
tekee hommasta paljon ke-
vyemmän, turvallisemman ja
rasitusvammoja tulee vähem-
män. Jos avokanootilla lähtee
suurille selkävesille tai voimak-
kaasti virtaavalle joelle, opetus
on sitäkin tärkeämpää. �

Lisää lehdistä

16-jalkaiset kanootit testissä
(Erä 4-1998)

Kanootilla kalaan 
(Erä 4-1998)

Kanoottiretkellä Pöyrisjoella 
(Erä 7-1998)

Kanootilla Itä-Saariselkää 
koukaten 
(Erä 11-2000)

Soutaen ja meloen 
sorsavesille 
(Erä 10-2000)

Venootti - venekalastajan 
UL-luokka 
(Erä 10-2002)

Inkkari, kajakki vai soutuvene 
(Erä 8-2004)

Surffaa verkossa

www.kanoottiliitto.fi: 
Seurojen muodostama 
melonnan keskusjärjestö

www.avokanootti.info:
Avokanoottiyhdistyksen 
kotisivut

www.melonta.fi: 
Aktiivisten harrastajien ja 
yrittäjien perustama 
melontasivusto

www.suomimeloo.fi: 
Kesäisen kanoottiviestin 
tiedotussivut

www.eramelonta.fi: 
Erämelonnan 
SM-kilpailu 2006

www.helsinginkanoottiklubi:
Tietoa mm. kanooteista, 
varusteista, tekniikasta 
ja turvallisuudesta

Järvi-
taipaleillakin 
avokanootilla 
on helppo 
oikaista lyhyiden
kannasten yli.

Kajakit ovat sellaisen melojan alus, jonka päämääränä on ennen kaikkea melonta.


