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K olmella istuimella
ja riittävällä kanta-
vuudella varustet-
tuja perheretkei-

lyyn soveltuvia avokanootti-
malleja on tarjolla niin suuri
määrä, että niiden tasapuolinen
testaaminen on mahdotonta.
Niinpä toivoimme, että maa-
hantuojat ja valmistajat suorit-
tavat rankan esikarsinnan.

Valinta onnistui niin ansiok-
kaasti, että testissä ei ole yhtään
tarkoitukseen huonosti sopivaa
kanoottia. On kuitenkin huo-

koko  
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Melonta on jälleen lisäämässä suosiotaan yhtenä vesillä liikkumisen muotona. 
Siksi pistimme testiin perheretkeilyyn sopivat kanoottimallit.

mattava, että perhemelontaan
sopivia malleja on muitakin
kuin testissä olleet.

Testin filosofiasta
Jokainen monipuoliseen käyt-
töön tarkoitettu kanootti on eri-
laisten ristiriitaisten ominai-
suuksien kompromissi. Esimer-
kiksi jokimelontaan sopivan
ketterän kanootin suuntava-
kaus on huono suurilla vesillä
liikuttaessa ja päinvastoin. Pit-
kä ja kapea kanootti on nopea,
mutta lisäleveys parantaa va-

KanoottiKanootti
kautta. Pohjan muoto vaikuttaa
siihen, miten alku- tai loppu-
kiikkerä kanootti on jne.

Päätin lähteä liikkeelle ni-
menomaan perhemelonnan nä-
kökulmasta.

Perheen voimin liikuttaessa
ei ainakaan molemmilta melo-
jilta voi edellyttää laajaa melon-
takokemusta. Joten kanootin on
oltava sellainen, että se antaa
jossain määrin anteeksi melojan
virheitä.

Usein mukana on vanhem-
pien lisäksi lapsi, mutta mah-

dollista on, että melomassa on
yhden aikuisen kanssa yksi tai
useampia lapsia.

Perhekanootin pitää sopia
päiväretkeilyyn, mutta myös
hiukan pitempiin vaelluksiin.
Mistään viikkojen reissuista ei
kuitenkaan ole kyse.

Oletettavasti perhe ei ole eri-
koistunut melomaan vain joko

� Safe-Canoe on yllät-
tävänkin hyvä perhemelon-
taan virtaavassa vedessä 
ja pienissä koskissa.
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Kanoottien pohjia vasemmalta Bell, Pelican, Wenonah, 
Linder ja Harju. Mitä selvempi köli kanootissa on, 
sitä suuntavakaampi se on.

seisovassa tai virtaavassa ve-
dessä, vaan kokemuksia halu-
taan molemmista.

Näiden lähtökohtien valossa
kanootin pitää olla ennen muu-
ta kohtuullisen vakaa, riittävän
tilava ja tarjota hyvä melonta-
asento. Nopeus on merkittävä,
mutta ei ratkaiseva ominaisuus.
Lisäksi kanootin on oltava koh-
tuullinen kompromissi järvien
ja jokien asettamien ristiriitais-
ten vaatimusten välillä.

Mittaamisen 
sudenkuopat
Tutkin luonnollisesti, kuinka
Erä-lehdessä on aiemmin tes-
tattu avokanootteja. Olen itse
testannut soutuveneitä, en ka-
nootteja, vaikka minulla onkin
melontakokemusta.

Vertailukohdaksi otin Erän
edellisen Pekka Tyllilän teke-
män avokanoottitestin nume-
rossa 4–1998. Siinä eri ominai-
suuksien mittaaminen oli var-
maankin viety siihen äärimmäi-
seen pisteeseen, mihin ne voi-
daan luonnonolosuhteissa vie-
dä.

Nopeutta mitattiin sekunti-
kellon ja sykemittarin avulla va-
kioreiteillä (melomalla järvellä

kahden melojan voimin ja 60
kg:n kuormalla sekä 5 km:n mit-
taisella jokipätkällä) sekä tie-
tyissä manöövereissä (vastavir-
tastartti, sivuttaisliuku, pyöräh-
täminen jne). Jokaisen osuuden
paras sai kuusi pistettä ja hei-
koin yhden. Näin syntyi piste-
taulukko, josta laskemalla saa-
tiin testivoittaja. Kaikki osiot
meloivat samat henkilöt, Pekka
ja Tapio Tyllilä.

Mietin pitkään, onko tämä
järkevä tapa etsiä parasta per-

hekanoottia yleiskäyttöön. Tu-
lin siihen tulokseen, että ei ole.

Ensinnäkin ristiriitaisia omi-
naisuuksia sisältävien mittaus-
tulosten keskiarvot ovat pikem-
minkin sotkemassa asiaa kuin
selventämässä sitä. Toiseksi
noin menetellen erilaiset no-
peusarvot korostuvat liikaa. Ei
perhemelojalla ole mihinkään
kiire. Kolmanneksi kaikki me-
lojat eivät ole saman kokoisia,
joten melontapaikan hyvä er-
gonomia ei ole vakio.
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Niinpä hylkäsin matemaatti-
set mittarit ja päätin hankkia ka-
nootteihin ensin omakohtaista
tuntumaa ja käyttää sen jälkeen
ison melojajoukon arvioita.

Vähitellen hahmottui osin mi-
tattavissa olevia, osin arvioin-
tiin perustuvia teemoja, joiden
mukaan kanootit alkoivat ryh-
mittyä paremmuusjärjestyk-
seen suhteessa perhemelon-
taan. Yritin pitää koko ajan mie-
lessäni, minkä kanootin valitsi-
sin omalle perheelleni, johon
kuuluu vanhempien lisäksi 20-,
13- ja 11-vuotiaat lapset ja tar-
koituksena olisi meloa milloin
missäkin ja milloin milläkin
joukolla.

Arviointiperusteeksi vali-
koitui lopulta eräänlainen pu-
dotuspeli. Mikä on vähiten
yleiskäyttöön sopiva kanootti ja
miksi? Keskeisten vaatimusten
lisäksi rupesin arvostamaan
helppoa käsiteltävyyttä maissa,
materiaalin kestävyyttä ja help-
pohoitoisuutta sekä kohtuullis-
ta hintaa.

Testin kulku
Testi toteutettiin myöhäiskesäl-
lä ja syksyllä 2005. Eri osioissa
tutkailtiin kanoottien sopivuut-
ta niin virtaavaan veteen ja
helppoihin koskiin kuin järvi-
melontaankin.

Suurimittaisin tapahtuma oli
melonta monipuolisella Orava-
reitillä. Koko reitti Juvalta Sul-
kavalle on 52 km pitkä ja sisäl-
tää järvi- ja jokitaipaleita sekä I-
luokan koskia. Me meloimme
13 km:n matkan Kyrsyäjärveltä
Partalan sillalle ja kaikki kanoo-
tit olivat yhtä aikaa mukana.
Testimelojia oli kuusitoista.

Toinen osio koostui siitä, että

meloin kanooteilla vaihtelevan
miehistön kanssa Haukivedellä
erilaisissa olosuhteissa.

Kolmannessa osiossa loka-
kuussa kokeilin apuhenkilös-
tön kanssa kanoottien vaka-
vuutta kaatamalla ne rannan lä-
heisyydessä pelastautumispu-
ku päälläni.

Materiaalien 
merkitys
Testin kahdeksasta kanootista
yksi on materiaaliltaan alumii-
nia, kaksi lasikuitulujitteista
muovia, yksi kerrosrakenteista
polyeteeniä, kolme kerrosra-
kenteista muovia, ABS-Royale-
xia ja yksi hiilikuituvahvisteista
kevlaria.

Lujitemuovi ei ole enää kovin
suosittua kanooteissa, koska la-
sikuitumatto ja hartsi ovat suh-
teellisen painavia ja ohut Gelco-
at-pinta naarmuuntuu varsin
herkästi. Lasikuitu ei ilman ny-
kyaikaisia vahvikkeita ole
myöskään kovin kestävää. Tes-
tin kanooteista Harju Inkkari ja
Safe Canoe on tehty näistä ma-
teriaaleista.

Alumiini on kestävyytensä ja
vähäisen huoltotarpeensa puo-
lesta huolettomin niin kauan
kun se ei joudu kivien kanssa te-
kemisiin. Koskessa se nimittäin
juuttuu kiviin kuin liima ja siitä
aiheutuu hankaluuksia, jopa
vaaratilanteita.

Näin tapahtui myös Orava-

Avokanootit kulkevat muka-
vasti avoimillakin vesillä.

Testiryhmä laski Oravareittiä,  jossa on pieniä koskia, 
virtoja ja järvitaipaleita.

Bellin puupartaan keula on
tyylikäs. Kanootin kanta-
mista varten on olemassa
erillinen kantolenkki.

Pelican-kanootin keula. 
Kädensijasta saa hyvän ot-
teen kanoottia siirreltäessä
tai kannettaessa.

Kaksipyöräisen kanootti-
kärryn avulla kanoottia on
helppo kuljettaa maissa. 
Kanootti kannattaa kiinnit-
tää kärryn päälle kahdella 
5 metrin hihnalla. Kärry 
taittuu kokoon ja vie 
kanootissa vähän tilaa.
Myös pyörät voi irrottaa.
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reitillä esimerkiksi erittäin ko-
keneille melontamatkailuyrit-
täjille Pirjo ja Risto Virralle.

”Lähdimme hiukan kors-
keasti liikkeelle, juutuimme en-
simmäisessä koskessa kiveen ja
jäimme siihen pyörimään. Jos
kokemusta olisi ollut vähem-
män, olisimme varmasti kaatu-
neet. Muovikanootit vain mul-
jahtelivat samojen kivien yli.”

Testin ainoa alumiinikanootti
on Linder Inkas.

Suomessa on pitkään myyty
polyeteenistä tehtyjä ns. ämpä-
rimuovikanootteja. Niiden kes-
keinen vahvuus on materiaalin
edullisuus, ja heikkous puoles-
taan materiaalin velttous. Siksi
niissä tarvitaan alumiinista tai
puista kaaritusta. Sellaisia ei
testissä ollut yhtään.

Mukana oli kuitenkin yksi
polyeteenikanootti, MadRiver
Explorer 16 TT, joka edustaa as-
tetta kehittyneempää teknolo-
giaa. Se on kerrosrakenteista
polyeteeniä ja lisäjäykkyyttä
tuo pohjan lievä V-malli.

Kolme testikanoottia Pelican,
Prospector 16 ja Wenonah ovat
kerrosrakenteista Royalexia.
”Ulkopinnassa on ensin UV-
suojaus, sitten tukevuutta anta-
va ABS-muovikerros, sisällä
kelluttava vaahto, sitten taas
muovikerros ja sisäpuolella
hiukan ohuempi UV-suojaus”,
kuvailee Bear&Waterin toimi-
tusjohtaja Björn Lehtinen mate-
riaalia.

Royalex ja sen polyeteeniset
kilpailijat ovat tehneet melon-
nasta entistä huolettomampaa.
Ne ovat liukkaita ja kestäviä.
On selvää, että nämä kaksi ma-
teriaalia ovat tavallisen perhe-
melojan kannalta sopivimmat.

Testin kallein kanootti Bell
Northstar on puolestaan kom-
posiittirakenteinen kevlarka-
nootti. Se on kevyt ja jäykkä,
mutta hinta on muihin nähden
moninkertainen.

Vakavuus – 
perhemelonnan ydin
Hyvä perhekanootti tarjoaa ko-
kemuksesta riippumatta melo-
jalle vakaan ja rauhallisen olon,
liikutaan sitten koskessa tai jär-
vellä.

Pohjan poikkileikkaus määrää
pitkälti kanootin vakauden. Ta-
sainen pohja kantaa hyvin kuor-

maa ja on alkuvakaa. Se ei kal-
listu helposti, mutta kaatuu yl-
lättäen riittävästi kallistuttuaan.

Safe Canoe on kärjistetysti
tällainen. Sen pohja on poikki-
leikkaukseltaan negatiivista kö-
liä lukuunottamatta tasainen ja
alus on lähes pystylaitainen. Li-
säksi laita on varsin matala. Ka-
nootti ei ensin tunnu kaatuvan
lainkaan, mutta lopulta kaatu-
minen tapahtuu salamanno-
peasti.

Wenonahissa on hiukan sa-
maa vikaa. Sekin on erittäin va-
kaa, mutta kaatuu sitten no-
peasti.

Bell Northstar, Linder sekä
Harju ovat myös keskeltä poh-
jaansa tasaisia, mutta niiden
reunat ovat ulospäin pullistu-
vat. Ne ovat aavistuksen horja-
kamman tuntuisia, mutta niillä
on edellä mainittuja parempi
loppuvakaus.

Lievästi V-pohjaiset Pelican,
Prospector ja MadRiver tekevät
tottumattomaan melojaan le-
vottoman vaikutuksen. Ne ovat
muita alkukiikkerämpiä, joten
toisen melojan jokainen asen-
non vaihdos tuntuu heti kanoo-
tin käyttäytymisessä. Niillä on
kuitenkin varsin hyvä loppuva-
kavuus, joten kun kanootin liik-
keisiin tottuu, niihin oppii myös
luottamaan.

Ensin mainitut antavat kui-
tenkin melojalleen eniten vir-
heitä anteeksi.

Älä ota 
laidasta kiinni!
Useimmille kajakkimelojille on
selvää, että melontataidon opet-
telu on tärkeää. Avokanoottien
puolella näkee edelleen asen-
netta, että senhän osaa jokai-
nen.

Näin ei kuitenkaan ole.
Espoolainen kanoottiliike

Bear&Water paitsi myy kanoot-
teja myös vuokraa niitä. Toimi-
tusjohtaja Björn Lehtinen sa-
noo, että liian usein kokematon
meloja yrittää kanootilla vesille
tuntematta edes turvallisuuden
alkeita.

”Jos näen vasta-alkajia läh-
dössä vesille, puutun asiaan.
Kun melojat ovat paikoillaan
kanootissa laiturin vieressä,
keinuttelen kanoottia kevyesti,
että he saavat tuntuman sen
liikkeisiin. Sitten keinautan yh-

Bellin kanootin istuin roikkuu parraslistasta. Punos ei hiosta
helteellä ja on kaunis, mutta vaatii huolellista käsittelyä.

täkkiä kanootin aika kallelleen
ja sanon, että laidat on sähköis-
tetty, älkää ottako niistä kiinni,
muuten kanootti kaatuu. Anta-
kaa vyötärön vain toimia sara-
nana”, Lehtinen kuvailee.

Jos melojat tuntevat kallistu-
misen epämiellyttäväksi, Lehti-
nen kehottaa takana istuvaa las-
keutumaan polvilleen ja kallis-
taa uudelleen voimakkaasti.
Yleensä melojat vähitellen ren-
toutuvat.

Kun joutuu koskessa vai-
keuksiin tai järvellä vaikkapa
ohiajavan veneen isoon aaltoon,
kanootin painopistettä pitää
laskea alaspäin ja ainakin taka-
melojan täytyy laskeutua poh-
jalle polvilleen, panna mela ve-
teen lappeelleen tai koskessa ot-
taa tukea vedestä tai pohjasta.
Mutta kanootin laitoihin ei pidä
koskaan tarttua!

Avokanootilla ei pidä ottaa

suurta aaltoa vastaan suoraan
keula edellä, vaan viistosti, kos-
ka keulassa ei ole soutuveneen
nostetta. Muuten aalto tulee si-
sään. Iso sivuttaisaalto puoles-
taan kaataa helposti ainakin ko-
kemattomat melojat.

Kantavuudesta
Korkealaitaiseen kanoottiin saa
paljon varusteita, mutta pienel-
lä kuormalla tuuli kuljettaa sitä
herkästi mukanaan. Koskissa
korkeista laidoista ja kantavuu-
desta on hyötyä.

North&West Importin toimi-
tusjohtaja Klaus Wanamo ker-
too, että esitteissä kanootin kan-
tavuus on usein kiloina. Ei kui-
tenkaan ole olemassa mitään
yksikäsitteistä kantavuutta, jo-
ka takaisi turvallisen melonnan.
Se täytyy melojan päätellä val-
litsevista olosuhteista.

Lisäksi kuorman laatu vai-
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kuttaa olennaisesti turvallisuu-
teen. Tärkeimpiä tekijöitä ovat,
että painopiste on mahdollisim-
man alhaalla ja että kuorma py-
syy pakoillaan. Siksi kuorma on
pystyttävä sitomaan kiinni ka-
noottiin jo turvallisuudenkin
vuoksi, eikä pelkästään siksi, et-
tä kaatuessa varusteet eivät pai-
nuisi pohjaan.

Vesilastissa mikä tahansa
avokanootti on vaarallisen kiik-
kerä. Samoin kookas koira tai
vilkkaasti kanootissa liikkuva
pieni lapsi ovat selkeitä turval-
lisuusriskejä.

Milloin ja miten 
lapsi mukaan?
Avokanootin vahvuus perhe-
melonnan kannalta on se, että
jos mukana on pieni lapsi, jom-
pi kumpi meloja pääsee häneen
esteettömästi käsiksi, mikäli
sattuu jotain yllättävää. Kol-
meaukkoisessa kajakissa ei kes-
kellä istuvalle lapselle voi kes-
ken melonnan välttämättä
muuta kuin puhua.

Täysin uimataidottoman lap-
sen kanssa melominen ei ole
suositeltavaa. Yllättäen veden
varaan joutuessaan lapsi saat-
taa hätääntyessään vetää vettä
sisäänsä, vaikka hänellä olisi
kuinka hyvät pelastusliivit.

Kokematon lapsi saattaa is-
tua koskissa mieluummin ka-
nootin pohjalla kuin erillisessä
istuimessa. Näin teki mm. 11-
vuotias tyttäreni. Se ei kuiten-
kaan ole hyvä vaihtoehto, koska
avokanoottia melottaessa jou-
tuu vaihtamaan melan puolta ja
pohjalle kertyy väistämättä vet-
tä, joka kastelee istujan.

Me istutimme tytön pikarat-
kaisuna rinkan päälle.

Jotta lapsen voi ottaa melo-
jaksi kanoottiin, hänen täytyy

olla riittävän isokokoinen, jotta
hän yltää kunnollisesti melalla
veteen. Hiukan alle 140-sentti-
sen tyttäreni (11 v) melominen
oli varsin teoreettista. Sen sijaan
kaksi vuotta vanhempi 165-
senttinen tytär toimi jo täyttä
päätä etumelojana.

Lasten ja nuorten melomista
on kuitenkin syytä harjoitella
perusteellisesti aikuisen kanssa
ennen pitemmälle retkelle läh-
töä.

Järvellä ja koskessa
Meloin testikanootteja Hauki-
vedellä monenlaisissa olosuh-
teissa ja tulin tulokseen, että ka-
noottien nopeudesta ei voi mit-
taamalla esittää Safe Canoeta
lukuunottamatta selkeitä ja ret-
kimelonnan kannalta merkitse-
viä tuloksia. Erot ovat pääosin
niin pieniä, että hiukankin vaih-
televa tuuli tai melojan päivän
kunto vaikuttavat enemmän.

Kanoottien mitat kertovat
kuitenkin jotain.

Safe Canoe on selvästi muita
lyhyempi ja leveämpi. Niinpä ei
ole yllättävää, että se on sel-
keästi muita hitaampi. Orava-
reitin järvitaipaleilla se jäi koko
ajan jälkeen, ja sen liikkeestä
kuului ainoana selkeä kohina
tyynellä selällä.

Muitten testikanoottien le-

veydet vaihtelevat Bellin 83
sentistä Pelicanin 92 senttiin ja
pituudet Prospector 16:n 469
sentistä Wenonahin 518 sent-
tiin. Näistä voi päätellä, että hy-
vissä olosuhteissa Bell Norths-
tar on nopein, koska se on pitkä
ja selvästi kapein ja kevein. Tois-
ta ääripäätä edustavat painavat
Pelican ja Harju, jotka kummat-
kin ovat myös varsin leveitä.

Mittojen erot ovat ääripäiden
välillä 10 prosentin luokkaa.
Mielenkiintoista on, että Pekka
Tyllilä sai syke- ja sekuntimitta-
reilla mitattuna omassa testis-
sään kanoottien välille myös
noin 10%:n nopeuseron. Kun
vertasin hänen saamiaan tulok-
sia hänen testaamiensa kanoot-
tien mittoihin, tulos korreloi
suoraan niihin, erityisen tarkas-
ti leveyteen.

Järvellä tunsi selkeän eron
kanoottien suuntavakavuudes-
sa, vaikka sitä ei voinutkaan tar-
kasti mitata. Suuntavakaat Lin-
der Inkas ja Harju olivat omas-
sa kastissaan. Muiden välillä
erot olivat vähäiset ja riippuivat
kuormasta ja tuulen voimak-
kuudesta.

Laidan korkeus keskeltä ka-
noottia vesirajaan vaihteli vain
vähän. Matalin laita on Pelica-
nissa, vain 23 cm, ja korkein
MadRiverissä, 28,5 cm.

Sen sijaan keulan korkeus
vaihteli selvästi. Korkein keula
on Safe Canoessa, peräti 58 cm,
seuraavina Wenonah ja Linder

noin 55 sentillä ja matalin Peli-
canissa, 39 cm.

Oravareitillä erottuivat jou-
kosta koskikäyttäytymisen suh-
teen epäedukseen selvästi sa-
mat kaksi kanoottia, jotka olivat
järvellä suuntavakaimpia. Tu-
los ei tietenkään ole yllätys.

Linder Inkas ja Harju Inkkari
ovat, toinen positiivisen ja toi-
nen negatiivisten kölien ansios-
ta, selvästi vähiten ketteriä kos-
kissa. Myös niiden materiaalit
ovat vähiten sopivia koskime-
lontaan. Alumiininen Inkas
juuttui kiviin ja lujitemuovinen
Harju rutisi voimakkaasti kiven
yli mennessään.

Wenonah oli pituudestaan
huolimatta koskissa ja virtaa-
vassa vedessä kuin kotonaan.
Sitä on helppo ohjata ja se liu-
kuu sujuvasti pinnanalaisten
kivien yli.

Käsiteltävyys maissa
Kanoottien käsiteltävyyteen
rannalla vaikuttaa ennen muu-
ta paino. Painavimmat ovat Sa-
fe Canoe 50 kg, Pelican 44 kg,
Harju 40 kg ja Inkas 38 kg. Ke-
veimmät puolestaan Bell n. 20
kg, Wenonah ja Prospector 31
kg ja MadRiver 36 kg.

Hankalin kannettava on Safe
Canoe. Siinä on neljä kantokah-
vaa, joten niiden käyttämiseen
tarvitaan neljä kantajaa. Keu-
lasta ja perästä saa kyllä otteen,
mutta kantoasento ei ole kovin
hyvä. Kantamista vaikeuttaa
vielä kanootin suuri paino.

Toiseksi hankalin kannettava
on Inkas, josta kunnon otteen
saa vain etu- ja takaponttonin
sisäreunasta. Myös Harjua jou-
tuu kantamaan käsivarret kou-
kussa, koska keula on korkea ja
nostamista varten tarkoitettu
silmukka pitkä.

Istuimet
Lujitemuovisissa Harjussa ja Sa-
fe Canoessa myös istuimet ovat
samaa materiaalia, joka hiostaa
voimakkaasti lämpimällä sääl-
lä. Kenties vielä pahempia ovat
Inkasin alumiinipenkit. Näillä
umpi-istuimilla on epämiellyt-
tävää meloa myös sateella.

Wenonahissa, MadRiverissä,
Prospectorissa ja Pelicanissa on
hihnapunosistuimet ja Bellissä
rottinki-istuimet. Ne ovat pal-
jon mukavampia.

Wenonah on tasapohjaiseksi
ja korkeakeulaiseksi 
yllättävän suuntavakaa.

Linder on 
vakaa alus,
mutta 
alumiinin
heikkoutena
on tarttumi-
nen kiviin
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Hinta: 1 390 €
Pituus: 518 cm
Leveys: 91 cm
Paino: 31 kg
Kantavuus:
Valmistaja ei ilmoita
Materiaali: Royalex-
kerrosrakenne
Valmistusmaa: USA

Arvio: Lähes tasa-
pohjaisena varsin
rauhallinen ja syväyk-
seltään matala. Jär-
vellä silti yllättävän
suuntavakaa, mikä
johtunee pituudesta
ja melontapaikkojen
hyvästä ergonomias-
ta. Meloja ei joudu
kurkottelemaan. Si-
leän pohjamuodon
ansiosta joella pituu-
teensa nähden kette-
rä ja koskessa hyvin
pinnanalaisten kivien
yli liukuva.

Royalex-kerrosrakenteen
ansiosta ei varsinaisesti tar-
vitse tukikaaria, mutta leveä
pohja on liian joustavan raja-
mailla.

Lisävarusteena saatavan

Hinta: n. 3 000 €
Pituus: 505 cm
Leveys: 83 cm
Paino: n. 20 kg
Kantavuus:
n. 400 kg
Materiaali:
Hiilikuitu/kevlar
Valmistusmaa:
USA

Arvio: Hiilikuidulla
vahvistetun kevlarin
ansiosta erittäin ke-
vyt. Puiset reunalis-
tat antavat ilmettä ja
tyylikkyyttä. Ui ke-
vyesti ja on helppo
melottava. Matalat
istuimet, joten pai-
nopiste jää alas, mi-
kä antaa vakauden
tunnetta. Tilava. Ret-
kivälineet saa hel-
posti sidotuksi ra-
kenteisiin.

Selkeästi testin pa-
ras kahden melotta-
va retkikanootti, mutta tavalli-
selle melojaperheelle liian
kallis. Vaatii puulistojen vuok-
si huolellista säilytystä ja kä-
sittelyä. Runkomateriaali

myös naarmuuntuu
selvästi herkemmin
kuin halvemmat
Royalex- tai poly-
eteenikanootit.

Kiitämme:
+ keveyttä
+ melonnan 

ergonomiaa
+ tilavuutta

Moitimme:
– huimaa hintaa
– hoidon 

vaativuutta

Erän suositus: Bell
Northstar on melon-
taominaisuuksiltaan
testin paras retkika-
nootti, johon avoka-
noottiaktivisti var-
maankin lopulta pää-
tyy. Tavalliselle per-
hemelojalle kuiten-
kin liian kallis ja liian
huolellista käsittelyä

vaativa esine.
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partaaseen asetetta-
van kolmannen istui-
men sijaintia voi jon-
kin verran säätää
muun kuorman vaati-
musten mukaisesti.

Kiitämme:
+ monipuolisuutta
+ tilavuutta
+ keveyttä

Moitimme:
– hiukan retvakkaa

rakennetta

Erän suositus: We-
nonah Spirit II on
erinomainen ja var-
sin vakaa yleiska-
nootti perhemelon-
taan. Toimii hyvin se-
kä virtaavassa vedes-
sä että järvillä. Tilaa
on riittävästi lapselle
ja/tavaroille ja varus-
teet on helppo kiinnit-

tää kanootin rakenteisiin.
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T E S T I V O I T T A J A

Bell NorthstarWenonah Spirit II
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Wenonah
Spirit II
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Bell
Northstar

Yhteenveto
Kun lähden tässä valitsemaan
testin parasta yleiskanoottia
perhemelontaan, ensimmäise-
nä on helppo pudottaa Safe Ca-
noe. Se on selvästi eränkäyntiin,
metsästykseen ja kalastukseen
matalissa vesissä tarkoitettu
erikoisväline, mistä se on saa-
nut Erä-lehdessä aikoinaan
erinomaiset arvostelut. Se sopii
toki myös perhekäyttöön mö-
kin lähipiirissä ja kohtuullisen
mittaisiin retkiin rauhallisella
joella ja helpoissa koskissa.

Häntäpään kakkoseksi sijoi-
tan Harju Inkkarin. Se on nega-
tiivisten kölien vuoksi parhaim-
millaan järvellä, mutta koskessa
suhteellisen hankala ohjattava.
Keulamelojalla on siinä ahtaat
tilat. Lasikuitu ei ole ilman vah-
vistavia komposiittirakenteita
kovin monikäyttöinen mate-
riaali, koska vedenpitävä Gelco-
at-pinta kolhiintuu helposti.
Toisaalta Harju on testin halvin.

Linder Inkas on myös selväs-
ti järvialus. Alumiinisena ja kö-
lillisenä se tarttuu koskessa ko-
ko ajan kiviin ja on vaikeasti oh-

jattavissa ketteryyttä vaativassa
virrassa. Seisovassa vedessä In-
kas on kuitenkin testin melotta-
vimpia ja vakaimpia kanootteja.

Sitten seuraa hyvin tasainen
kolmen kanootin hyvä keski-
ryhmä, jossa ovat MadRiver
Explorer 16 TT, Prospector 16 ja
Pelican Excursion 166 DLX. Sii-
tä joukosta valitsen hiuksen hie-
nosti kärkeen MadRiverin, kos-
ka siinä on hinta/laatusuhde
parhaiten kohdallaan.

Melonnan ja maissa siirtelyn
kannalta testin paras kanootti
on Bell Northstar. Se on suh-

teellisen suuntavakaa järvellä,
riittävän ketterä joella, tilava ja
selvästi kevein maissa. En kui-
tenkaan valitse sitä testivoitta-
jaksi, koska sillä on muutama
merkittävä rasite perheen yleis-
kanootiksi. Erittäin korkea hin-
ta sekä kevlar/hiilikuituraken-
teen ja puulistojen vaatima huo-
lellinen käsittely ja säilytys.

Testivoittajaksi jää siten We-
nonah Spirit II. Se on kohtuulli-
sen hintainen, riittävän suunta-
vakaa järvellä ja yllättävän ket-
terä joella, tilava ja testin toisek-
si kevein käsitellä maissa. �
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Hinta: 880 €
Pituus: 494 cm
Leveys: 90 cm
Paino: n. 36 kg
Kantavuus: 500 kg
Materiaali:
Polyeteeni-kerros-
rakenne
Valmistusmaa:
USA

Arvio: Hinnaltaan
testin edullisimpia.
Tarjoaa riittävästi ti-
laa niin lapselle kuin
retkivarusteillekin,
hyvän melonta-asen-
non ja kantolänkien
ja toisen poikittais-
pienan ansiosta va-
rusteet on helppo
kiinnittää. Lievän V-
pohjan takia toisen
melojan tai lapsen
liikkeet tuntuvat sel-
västi. Kun siihen tot-
tuu, melominen on
miellyttävää. Lisävarusteena
saatava kolmas istuin paine-

Hinta: 1 390 €
Pituus: 469 cm
Leveys: 88 cm
Paino: 31 kg
Kantavuus:
n. 300 kg
Materiaali:
Royalex-kerros-
rakenne
Valmistusmaa:
Runko Englannista,
kokoonpano 
Suomessa

Arvio: Sympaattinen
melottava ja keskiko-
koisen ihmisen kan-
nalta mitoitukseltaan
sopiva. Kölittömänä
tuulen vietävissä
avoimilla vesillä,
mutta joessa hyvin
ohjailtavissa. Lisäva-
rusteena saa kolman-
nen istuimen, mutta
kanootin lyhyyden
vuoksi säätövaraa on
niukasti. Sisätiloiltaan muu-
tenkin hiukan ahdas, joten

lapsen lisäksi varus-
teille jää vain vähän
tilaa.

Kiitämme:
+ jämäkkää 

rakennetta
+ leveyttä

Moitimme:
– hiukan ahtaita 

tiloja

Erän suositus: Pros-
pector 16 on hyvä ja
monipuolinen perus-
kanootti, mutta tiloil-
taan edellä esiteltyjä
pienempi.
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taan parraslistaan ja
sen sijoitusta voi so-
pivasti säädellä.

Kiitämme:
+ rakenteen 

jämäkkyyttä
+ hintaa

Moitimme:
– painoa
– kiikkeryyttä

Erän suositus: Mad-
River Explorer 16 TT
on edullinen ja hyvä
yleisinkkari. Se on
erinomainen valinta
melontaa aloittele-
valle perheelle. Suo-
men suosituin ka-
nootti useana vuon-
na.
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H Y V Ä O S TO S

MadRiver Explorer 16 TT Prospector 16
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MadRiver
Explorer 16

Lievässä myötävirrassa 
avokanootilla melominen 

on nautinnollista.
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Hinta: 1 080 €
Pituus: 505 cm
Leveys: 92 cm
Paino: 44 kg
Kantavuus: 408 kg
Materiaali: Royalex-
kerrosrakenne
Valmistusmaa:
Kanada

Arvio:Tunnettu Suo-
messa aiemmin mm.
Coleman-tuotemer-
killä. Tuli testiin raken-
nussarjana. Kokoa-
misohjeet olivat sel-
keät ja kokoaminen
helppoa, mutta vii-
meistelyssä paljastui
selkeitä puutteita. Ka-
nootti olisi pitänyt
kyetä kokoamaan ris-
tipäämeisselin ja ja-
koavaimen avulla,
mutta ruuvien reiät ei-
vät olleet reunan alu-
miinilistassa ja run-
gon Royalexissa kohdakkain.
Useimmat reiät joutui puhdis-
tamaan porakoneella. Myös
muutama istuinten kiinnittä-
miseen tarvittava reikä oli
väärässä paikassa ja niihin
kohtiin jäi partaaseen reikiä.

Hinta: 1 150 €
Pituus: 512 cm
Leveys: 87 cm
Paino: 38 kg
Kantavuus: 400 kg
Materiaali: Alumiini
Valmistusmaa:
Ruotsi

Arvio: Testin pisin.
Kölillisenä ja suunta-
vakaana parhaimmil-
laan järviretkeilyssä,
mutta koskessa testi-
kanooteista ongel-
mallisin. Alumiini ei
liu’u sujuvasti kivien
yli, vaan tarraa kiinni.
Koko pohjan mittai-
nen köli vain pahen-
taa tarttumistaipu-
musta. Suuntavaka-
vuudesta johtuen vai-
kea käännettävä no-
peasti mutkittelevas-
sa virrassa. Toisaalta
alumiini on huoleton,
eikä sen kulumista juuri tar-
vitse varoa. Riittää kun ka-
nootin pesee silloin tällöin.
Melonta-asento on hyvä, jos-
kin istuimet ovat hiukan kor-
kealla. Aallokossa tai koskes-
sa on ainakin takamelojan

syytä meloa polvil-
laan. Molemmissa
päissä 25 litran kel-
luntasäiliöt, josta
merkkinä Sininen kil-
pi. Lisävarusteina
saatavissa moottori
teline, lisäistuin ja
pyöräkärry.

Kiitämme:
+ suuntavakautta 

järvillä
+ hoidon helppoutta

Moitimme:
– juuttumista kiviin
– huonoa 

ohjattavuutta
koskessa

– painoa 

Erän suositus: Lin-
der Inkas 525 on hyvä
valinta perheelle, joka
meloo enimmäkseen
järvillä tai rauhallises-

ti virtaavissa vesissä. Alumii-
ni materiaalina on huoleton ja
kestää koviakin kolhuja.
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Korkealla olevat
penkit luovat kiikke-
ryyden vaikutelmaa,
mutta tarjoavat silti
hyvän melonta-asen-
non. Tiukassa tilan-
teessa melojien on
syytä laskeutua polvil-
leen, mihin on varsin-
kin takana riittävästi ti-
laa. Etumelojan paikka
on ahdas isokokoisel-
le. Pohjan erittäin loiva
V antaa hiukan tasa-
pohjaa enemmän
suuntavakavuutta,
mutta aiheuttaa myös
alkukiikkeryyttä. Toi-
sen melojan liikkeet
tuntuvat selvästi.

Kiitämme:
+ tilavuutta

Moitimme:
– painoa
– viimeistelyä

Erän suositus: Pelican
Excursion 166 DLX on toimiva
ja tilava yleiskanootti perhe-
melontaan.

� � � +

Linder Inkas 525Pelican Excursion 166 DLX
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Inkas 525

Bellin kanootti on testin parhaiten melottava kanootti,
mutta kovin kallis perhekäyttöön.
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Pelican
Excursion
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kainen laita olisi voi-
nut lyödä minut tain-
noksiin, jos olisin jää-
nyt alle.

Suuri negatiivinen
köli tekee kanootista
lähes katamaraanin.
Siksi se on niin alku-
vakaa ja kulkee myös
kohtuullisen suo-
raan. Selviytyy I-luo-
kan koskista vaivatta,
koska ui niin matalas-
sa ja liukuu sujuvasti
pinnanalaisten kivien
yli. Verrattain lyhyenä
suhteellisen näppärä
käsiteltävä virrassa.

Lyhyestä vesilinjas-
ta ja leveydestä joh-
tuen järvellä nopeu-
deltaan varsin vaati-
maton. Keulan kohi-
nan kuulee kauas.

Etukelluke vie suuren osan
etumelojan jalkatilasta, eikä
jalkoja voi taivuttaa umpinai-
sen penkin alle. Muihin näh-
den erittäin raskas ja hankala
kannettava.

Kiitämme:
+ monikäyttöisyyttä
+ vakavuutta

Moitimme:
– heikkoja melonta-

ominaisuuksia järvellä
– ahdasta etumelojan 

tilaa
– painoa
– hankalaa käsiteltävyyttä

maissa

Erän suositus: Safe Canoe
sopii erittäin hyvin metsästyk-
seen ja kalastukseen sekä las-
ten käyttöön kesämökille.
Kohtuullisesti perheretkei-
lyynkin helpoissa, virtaavissa
vesissä, joissa kanootin hi-
taus ei häiritse. Muutettavissa
helposti soutu- tai moottori-

kellukkeista johtuen
selvästi ahtaampi
kuin pelkän pituuden
perusteella voisi aja-
tella. Takaosan kelluk-
keessa on luukku, jos-
ta voi pakata myös ta-
varaa. Kaatamisko-
keessa havaitsimme,
ettei luukku ole ve-
denpitävä.

Kiitämme:
+ hintaa
+ suuntavakavuutta 

järvellä

Moitimme:
– ohjattavuutta 

virtaavassa 
vedessä

– ahdasta 
etumelojan tilaa

– liian lyhyitä 
istuimia

– vuotavaa säilytys-
tilan luukkua

Erän suositus: Harju Inkkari
on kelvollinen peruskanootti
lyhyille retkille ja erilaisiin erä-
harrasteisiin sekä mökkikäyt-
töön. Parhaimmillaan järvi-
melonnassa.
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Safe CanoeHarju Inkkari
Hinta: 1 665 €
(sis. melat ja airot)
Pituus: 426 cm
Leveys: 104 cm
Paino: n. 50 kg
Kantavuus: 300 kg
Moottori-
suositus: 3 kW
Materiaali:
Lujitemuovi, 
kaksikuorirakenne
Valmistusmaa:
Suomi

Arvio: Lähtökohdil-
taan erilainen kuin
muut testikanootit,
sillä alkuperäisen
kohderyhmän muo-
dostavat vesilinnus-
tajat. He tarvitsevat
helposti auton katol-
la kuljetettavaa alus-
ta, jolla pääsee erit-
täin mataliin vesiin ja jossa
voi nousta ampumisen ajaksi
turvallisesti seisomaan. Li-
säksi laitojen pitää olla mata-
lia, jotta noutavan koiran saa-
minen takaisin kanoottiin on-
nistuu. Yksin metsästäessä on
tietysti hyvä, jos alusta voi
soutaakin ja lisäksi ajaa pie-
nellä perämoottorilla. Ja keu-
lan pitää olla sellainen, että
sillä pääsee vaivattomasti
hankalampaankin rantaan.
Näiden ominaisuuksien an-
siosta ”Sorsastajan kanootit
ja veneet” testin voittaja (Erä
10–2000).

Lähes tasapohjaisena tä-
mänkin testin vakain kanoot-
ti. Kohtuuden nimessä on kui-
tenkin sanottava, että se on
silti huomattavasti herkempi
kaatumaan kuin tavallinen
suippoperäinen soutuvene.
Tietyn kallistuskulman ylitet-
tyään kaatuu salamanno-
peasti. Kun kaadoin kanoot-
tia, säikähdin tapahtuman no-
peutta toden teolla ja vastak-

103

95

104

326

78

426

Safe
Canoe

Bell:Welhonpesä Oy (09) 879 8886

Harju: Ristiinan Vapari Oy (015) 661 295

Inkas: Bear&Water (09) 455 6066

Mad River: Bear&Water (09) 455 6066

Pelican: Normark Suomi Oy (014) 820 711

Prospector:Welhonpesä Oy (09) 879 8886

Wenonah: North-West Import Oy (09) 4114 4902

Kysy läh intä  myyjää

Hinta: n. 600 €
Pituus: 481 cm
Leveys: 88 cm
Paino: noin 40 kg
Kantavuus:
Ei ole mitattu
Materiaali:
Lujitemuovi
Valmistusmaa:Viro

Arvio: Samaa mallia
myyvät muutkin maa-
hantuojat omalla tuo-
temerkillään (esim.
Welhonpesän Inkkari
490). Lasikuitulujittei-
nen muovi on halpa
materiaali ja se näkyy
hinnassa. Pinnassa
oleva ohut Gelcoat-
kerros kuitenkin naar-
muuntuu helposti. Yk-
si suora isku ve-
denalaiseen kiveen
jätti keulaan lasikuitu-
mattoon ulottuvan ro-
kaman. Pohjassa on
peräti viisi negatiivista köliä.
Järvellä suuntavakavuus on
kohtalainen, mutta koskessa
vastaavasti tätä on hankala
ohjata. Etumelojan jalkatila
on aikuiselle liian ahdas. Kiin-
teät lasikuitupenkit ovat helle-
säällä hiostavia. Ne ovat
myös huomattavan lyhyitä.
Liukas sisäpinta antaa huo-
nosti tukea melojan jaloille.
Keulan ja perän umpinaisista
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Harju
Inkkari


