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V iimeksi suurten sou-
tuveneiden testissä
(Erä 2–2002) todet-
tiin, että puuveneet

saavat soudettavuutta arvioita-
essa suuren edun pelkästään
siksi, että niissä on aina hyvät,
usein erinomaiset airot.

koesoudussaKaupan 
airot

Erä-lehden soutuvenetestien yhteydessä on 
useaan otteeseen arvosteltu erityisesti 
lujitemuoviveneiden kehnoja vakioairoja. 
Nyt lähdimme etsimään, onko kaupoissa 
tavallista parempia airomalleja. 
Ja onhan niitä.

Erä-lehden soutuvenetestien yhteydessä on 
useaan otteeseen arvosteltu erityisesti 
lujitemuoviveneiden kehnoja vakioairoja. 
Nyt lähdimme etsimään, onko kaupoissa 
tavallista parempia airomalleja. 
Ja onhan niitä.

Ylhäältä päin näkee kuinka
hoikaksi kirvesairon lavan
voi veistää. Keskellä oleva
Kaski-airo on paljon tuke-
vampaa tekoa kuin Lahna-
kosken ja Airopajan airot.

Sitä vastoin useimpien muo-
visoutuveneiden vakioairojen
jokainen rakenteellinen yksi-
tyiskohta (lapa, pituus, tasapai-
notus, hankain, kädensija, pin-
takäsittely) on enemmän tai vä-
hemmän pielessä.

Yksittäinen soudun ystävä
saa tietysti veneeseensä kunnon
airot erikseen tilaamalla jolta-
kin puu- tai kilpaveneveistäjäl-
tä, mutta suuren yleisön tarpei-
ta se ei ratkaise. Jos pienvalmis-
tajan päätuotteena on vene, hän
ei yleensä ole innostunut veis-
tämään kymmeniä ylimääräisiä
airoja.

Airojen soudettavuuden
heikkeneminen onkin ilmeises-
sä yhteydessä lujitemuovin tu-
loa seuranneesta airojen teon ja

� T E K S T I J A K U V A T P E R T T I R O V A M O

Testin kirvesairojen
lapamallit. Alhaalla
Kaski, seuraavana
Airopaja ja ylinnä
Lahnakoski.

veneveiston yhteyden katkea-
misesta. Muoviveneen valmis-
taja ei ole puutyöläinen, eikä ai-
ro siksi sovi hänen toimintansa
sivujuonteeksi.

Ilmiötä on osaltaan vahvista-
nut perämoottorin yleistymi-
nen ja soutamisen arvostuksen
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väheneminen. Yhä harvempi
soutuveneen omistaja osaa edes
kaivata soudettavaa airoa.

Rinnastus melontaan on mie-
lenkiintoinen. Kajakit ja kanoo-
tit tehdään teollisista mate-
riaaleista, mutta niiden rinnalla
kukoistaa runsas melateolli-

suus, jossa jokaiselle löytyy niin
hinnaltaan, malliltaan kuin ma-
teriaaliltaankin sopiva mela.

Testin kulku
Koska aiempien venetestien pe-
rusteella tavallinen sorvattu, ta-
sapaksu airo, jonka lavassa on

selkeä harjanne (San Airo) tai
jonka lapa on halkileikkauksel-
taan pyöreähkö (Lahnakoski
SeaGrade tai SeaSide), on raskas
soutaa ja sen lapa hukkaa muo-
tonsa vuoksi energiaa, emme
pyytäneet niitä testiin ollen-
kaan. Asia ei toistamalla parane.

Saimme lopulta testiimme
neljältä valmistajalta kahdek-
san erilaista airoparia. Lähes
kaikki poikkesivat edukseen
halvimmista sorvatuista perus-
airoista.

Mukaan ilmoittautui savon-
linnalainen Airopaja, kokkola-
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lainen Lahnakoski Oy, joensuu-
lainen Juhta Oy, joka markkinoi
Rääkkylässä valmistettavia Kas-
ki-airoja, sekä Veto 5:n valmista-
ja Pentti Korhonen, joka työstää
hiukan eteenpäin kokkolalaisen
San Airon perusairoa.

Kahta airoparia lukuunotta-
matta testin airot olivat varrel-
taan nelikulmaisia ja ainakin
jonkin verran tasapainotettuja.

Testiveneinä toimivat suuret
soutuveneet: Kaisla, Arvo Keto-
laisen veistämä puuvene ja Ve-
to 5. Mm. aironvarren nelikul-
maisen muodon vuoksi emme
voineet käyttää säädettävää
hankainta, vaan airot asennet-
tiin jokaiseen veneeseen erik-
seen. Puuvene tuli testiin mu-
kaan, koska se antoi mahdolli-
suuden kokeilla samalla myös
sormustinmallisen hankainpa-
lan käyttöä.

Eri veneillä soutaminen on
luonnollisesti hiukan erilaista,
joten jouduimme hiukan sovel-
tamaan saatuja kokemuksia.
Kaikki muut airomallit on kui-
tenkin soudettu myös Veto 5:llä
paitsi Airopajan perinneairo, jo-
ta ei sen edellyttämän tappi-
hankaimen vuoksi voitu siihen
asentaa.

Ensimmäiseksi testiairot oli-
vat mukana Suomenlahden yli-
tyksessä, jossa soudettiin Hel-
singin Kaivopuistosta Viron
Ihasaluun noin 80 km:n matka.
Jo sen testin aikana havaittiin,
että muovilapainen Lahnakoski
SeaModule uppoaa liian syväl-
le veteen, koska sen lapa ei kel-
lu. Muut testiairot selvisivät
rääkistä hyvin.

Sen jälkeen airoja testattiin
erilaisissa olosuhteissa Hauki-
vedellä ja Pihlajavedellä.

Lisäksi käytimme hyväksi
sulkavalaisen kilpasoutajan,
Soutuliiton lajipäällikön, vene-
veistäjä Heikki Joskittin asian-
tuntemusta. Jääviyssyistä Jos-
kittin tekemiä airoja ei pyydet-
ty testiin mukaan.

Paino ja tasapaino
Mitä lähempänä airon tasa-
painopiste on hankaimen paik-
kaa, sitä kevyempi sillä on sou-
taa.

Jos tasapainopiste on täsmäl-
leen hankaimen kohdalla, par-
taan sisä- ja ulkopuolella olevat
osat painavat saman verran. Sil-

loin airon nostamiseen vedon
jälkeen vedestä ei tarvitse voi-
maa juuri lainkaan, mutta vas-
taavasti airo täytyy painaa ve-
teen. Siksi painopisteen tulee ol-
la hiukan partaan ulkopuolella.

Koska airon pituudesta noin
1:2,1–2,3 on partaan ulkopuo-
lella, partaan sisäpuolella ole-
van osan tulee olla vastaavasti
painavampi, jotta tasapainopis-
te on lähellä hankaimen kohtaa.

Sorvatun airon painopiste on
melkein täsmälleen airon puoli-
välissä, kuten SeaModulen ja
Veto 5:n airon kohdalla ilmenee.

Muissa airoissa painopiste on
5–10% airon pituudesta hankai-
meen päin. Se keventää selvästi
soutuvaikutelmaa.

Pohdin tätä kirjoittaessani,
miksi kuitenkin Airopajan Juha
Hokkanen kertoo, että osa kil-
pasoutajista ei kiinnitä airon ta-
sapainottamiseen lainkaan
huomiota.

Asiaan löytyi luonnollinen
selitys. Oikeastaan kaksikin.

Kun verrataan testissä ole-
vien painoja varsinaisiin kilpa-
airoihin, havaitaan tärkeä ero.
Testiairot painavat 1 700–2 500

g/kpl, Airopajan viritetty kilpa-
airo vain 1 400 grammaa.

On selvää, että mitä paina-
vampi airo on, sitä tärkeämpää
sen tasapainottaminen on. Kil-
pa-airo alkaa olla niin kevyt, et-
tei sen tasapainopiste vaikuta
kovin paljon soudettavuuteen.

Samalla kuitenkin paljastuu
ristiriita. Kilpa-airo on raken-
teensa puolesta luonnostaan
sarjatuotantoairoa paremmin
tasapainossa, koska kilpa-airon
keveys haetaan airon rannetta ja
lapaa keventämällä. Näin toi-
seen päähän, partaan sisäpuoli-

Tavallisimmin käytetyn 
hankaimen heikkous on, 
että airon joutuu asenta-
maan venekohtaisesti, 
koska hankaimen tappi 
täytyy porata airon läpi. 
Poraaminen on tarkkaa 
hommaa. Jos reiästä tulee 
vino, hyvänkin airon 
soutuasennosta voi tulla
huono, koska lapa sattuu 
veteen väärässä kulmassa.

Kädensijan paksuuden täytyy olla veistetty soutajan käden mittojen mukaan.
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Lokki
Hinta: alk. 65 €
Pituus: 249 cm
Lavan koko: 52 x 11 cm
Painot: 1 900/1 850 g, erotus 50 g
Tasapainopisteen etäisyys 
sisäpäästä: 119 cm
Kädensija: Suora, halkaisijaltaan pyö-
reä, paksuus 3 cm, istuu käteen hyvin

Kiitämme:
+ erinomaista viimeistelyä
+ hyvää soudettavuutta
+ kädensijaa

Moitimme:
– voisi keventää enemmänkin

Erän suositus: Lokki on kevyt ja eri-
omainen normaalilapainen airo, joka on
mäntyöljyllä käsitelty, jonkin verran ta-
sapainotettu ja hyvin viimeistelty. Parin
valinta on tehty huolellisesti.

� � � � +

T E S T I V O I T T A J A

Airopajan perinneairo
Hinta: alk. 65 €
Pituus: 279 cm
Lavan koko: 65 x 12 cm
Painot: 2 900/2 875 g, erotus 25 g
Tasapainopisteen etäisyys 
sisäpäästä: 120 cm
Kädensija: Suora, halkaisijaltaan 
pyöreä, paksuus 3,9 cm

Kiitämme:
+ erinomaista viimeistelyä
+ toimivuutta
+ kädensijaa

Moitimme:
– liian raskas pieniin veneisiin

Erän suositus: Airopajan perinneairo
on itäisen Suomenlahden perinteisen
meriveneen airojen mallista mukailtu
ison veneen tukeva airo. Soveltuu erin-
omaisesti kalastuskäyttöön. Valmiste-
taan myös moottoriveneen mittojen mu-
kaan. Käsitelty tervaöljyllä, tasapainotet-
tu keskimääräistä enemmän, erinomai-
sesti viimeistelty. Testiairoissa oli sor-
mustinpala, mutta airoihin voidaan kiin-
nittää muutkin hankaimet.

� � � �

A i r o t

seen osaan, ei enää tarvitse lisä-
tä massaa. Niinpä Airopajan kil-
pa-airon painopiste sijaitsee
suhteellisesti lähempänä sisä-
päätä kuin muissa testiairossa.

Airoja punnitsemalla paljas-
tui vielä hätkähdyttävä asia. Oi-
kea parinvalinta on olennainen
osa airojen maailmassa, koska
puun tiheys vaihtelee samankin
puulajin osalta huomattavasti.

Kaski-airoissa on kiinnitetty
vähiten huomiota tähän seik-
kaan. Valmistajan perinteisessä
airoparissa vasemman ja oikean
airon välinen painoero oli perä-
ti 775 g ja kahdessa kirvesairo-
parissakin 375 ja 300 g.

Kun toinen airo painaa 2 500
g ja toinen 1 725 g, ne käyttäy-
tyvät soudettaessa varsin eri ta-
voin. Soutaja rupeaa helposti
miettimään, miksi vene ei kulje
suoraan.

Muilla valmistajilla airoparin
keskinäiset painoerot olivat
korkeintaan pari sataa gram-
maa ja usein vain kymmeniä
grammoja.

Kädensija
Kädensijan täytyy sopia souta-
jan käteen muodoltaan ja pak-
suudeltaan. Testiairoissa huo-
mio kiinnittyy pariin asiaan.

Ainakaan itäsuomalaisten
testisoutajien käteen ei istu Lah-
nakosken kädensija, joka on
keskeltä paksumpi kuin laidoil-
ta. Paksunnos on liian suuri. Pit-
kää matkaa soutaessa keskikoh-
ta alkaa painaa kämmentä ja
soutaminen muuttuu raskaaksi.

Airopajan airoihin saa pak-
sumpia ja ohuempia kädensijo-
ja. On varmasti valmistajan
valtti, että tilaaja voi määritellä
kädensijan paksuuden kämme-
nensä koon perusteella.

Kaski-airojen heikkous on ai-
rojen kädensijojen krouvi vii-
meistely. Se on toki parantunut
vuosien saatossa, mutta edel-
leen yhden testissä olleen airo-
parin kädensija piti perusteelli-
sesti vielä itse viimeistellä ro-
soisen pinnan vuoksi.

Kirvesairo 
vai perinteinen
Normaalissa kunto- tai retki-
soudussa ei ole kovin suurta
merkitystä sillä, käyttääkö ta-
vallisella lavalla varustettua ai-
roa tai kirvesairoa. Kilpasouta-

jat suosivat yleensä kirvesairoa.
Testissä huomasimme, että

tärkeämpää on lavan koko. Ih-
mettelimme pitkään, miksi Ai-
ropajan kirvesairot tuntuivat
selvästi raskaammilta soutaa
kuin Kaski-airon kirvesairot,
vaikka molemmat painavat
suunnilleen saman verran.

Selitys löytyi siitä, että Airo-
pajan kirvesairon lapa on sel-
västi suurempi. Jotta sen saa ve-
dessä samaan vauhtiin kuin
pienemmän lavan, tarvitaan
selkeästi enemmän voimaa.

Airopaja onkin saamansa pa-

lautteen perusteella pienentä-
nyt normaalin kirvesaironsa la-
paa. Se tuli meille kokeiltavaksi
jo vuotta ennen muita airoja,
kun yritys vasta aloitteli toi-
mintaansa.

Pintakäsittely ja 
airojen säilytys

Olen arvostellut julkisesti jo
kauan perusairojen pintakäsit-
telyä.

Perinteisesti puuveneiden ai-
rot käsitellään yleensä samalla
kyllästysaineella kuin itse vene
eli tervan, pellavaöljyn ja ho-

meenestoaineen seoksella.
Näin käsitelty pinta on kestävä
ja käsittely on tarvittaessa help-
po uusia, koska edellistä käsit-
telyä ei tarvitse hioa pois.

Lahnakosken airot päällyste-
tään vedenkestävällä erikoisla-
kalla. Vuosien kokemukseni
osoittaa, ettei tällainen lakka-
pinta kestä, jos airoja säilyte-
tään säälle alttiina veneessä.

Kolhujakaan ei voi estää, jo-
ten aika pian vettä pääsee lakan
alle. Jos airo on kauan lämpi-
mässä sadesäässä, vesi imeytyy
kauas kolhiintuneen kohdan
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ympärille. Jo yhdessä kesässä
puu sinistyy vauriopakan ym-
päriltä ja lakka alkaa hilseillä ir-
ti. Parissa vuodessa airo on ru-
man näköinen ja lahoaakin no-
peasti. Sen jälkeen se katkeaa,
yleensä juuri hankalassa tilan-
teessa.

Jos lakatun airon haluaa säi-
lyvän kauniina, se täytyy aina
soutamisen jälkeen viedä var-
joisaan paikkaan ja sateelta suo-
jaan. Kilpasoutajat suosivat la-
kattua airoa, koska vesi valuu
siitä nopeasti pois. Mutta he
vievätkin airot aina soudun jäl-

keen veneestä pois.
Muut Airopajan airot on käsi-

telty vedenkestävällä puuöljyl-
lä, mutta perinneairot tervaöl-
jyllä. Kaski-airon airot on käsi-
telty pellavaöljyllä ja ho-

meenestoaineella. Käsittely on
syytä uusia vuosittain.

Veto 5:n airot on käsitelty ter-
van ja pellavaöljyn seoksella.
Käsittely on varsin kestävää,
mutta muutaman vuoden vä-

lein sekin pitää uusia.

Airojen hinnat
Ihmeellisintä tässä tilanteessa
on se, että sorvattua perusairoa
soudettavamman airon saa hal-

Sulka
Hinta: alk. 100 €
Pituus: 257 cm
Lavan koko: 52 x 13 cm 
Painot: 2 250/2 500 g, erotus 250 g
Tasapainopisteen etäisyys 
sisäpäästä: 120 cm
Kädensija: Suora, hiukan soikion muo-
toinen, leveys 4 cm, paksuus noin 3,5 cm

Kiitämme:
+ erinomaista viimeistelyä
+ kädensijaa

Moitimme:
– turhan kookasta lapaa

Erän suositus: Sulka on kirvesairon
tyyppinen, mäntyöljyllä käsitelty, jonkin
verran tasapainotettu ja hyvin viimeistel-
ty.
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FinRace
Hinta: n. 95 €
Pituus: 260 ja 275 cm
Lavan koko: 48 x 13 cm
Painot: 1 950/1 775 g; erotus 175 g
Tasapainopisteen etäisyys 
sisäpäästä: 119 cm
Kädensija: Keskeltä paksumpi, 
pyöreä, paksuus 2,9–3,6 cm

Kiitämme:
+ erinomaista viimeistelyä
+ keveyttä

Moitimme:
– kädensijan muotoilua
– hiukan pyöreää lavan 

halkileikkausta

Erän suositus: FinRace on lakattu, jon-
kin verran tasapainotettu,  kilpa- ja retki-
käyttöön tarkoitettu kirvesairo. Valmis-
tettu valikoidusta kuusesta ja haavasta.
Vaatii huolellista kohtelua ja säilytystä.
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Kaski-airon kirvesairo
Hinta: 40 €
Pituus: 250 ja 269 cm
Lavan koko: 50 x 10 cm (50 x 10,5 cm)
Painot: 1 800/1 500 g; erotus 300 g;
2 500/2 125 g; erotus 375 g
Tasapainopisteen etäisyys 
sisäpäästä: 114 cm
Kädensija: Suora, 11 cm pitkä, 
pyöreä, paksuus 3 cm, viimeistelyssä 
toivomisen varaa

Kiitämme:
+ soudettavuutta
+ hintaa

Moitimme:
– kädensijan heikkoa viimeistelyä

Erän suositus: Kaski-airon kirvesairo on
hinnaltaan edullinen, suhteellisen sirote-
koinen ja jonkin verran tasapainotettu.

� � � �

H Y V Ä  O S T O S

Kaski-airot: Juhta Oy, Joensuu, p. (013) 275 8888
Lokki: Airopaja, Savonlinna, p. 050 404 6420

Airopajan perinneairo: Airopaja, Savonlinna, p. 050 404 6420
FinRace: Lahnakoski Oy, Kokkola, p. (06) 823 1700

Kysy läh intä  myyjää
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Kaski-airon 
perinteinen airo
Hinta: 33€

Pituus: 260 cm
Lavan koko: 58 x 11,2 cm
Painot: 2 500/1 725 g, erotus 775 g
Tasapainopisteen etäisyys 
sisäpäästä: 123 cm.
Kädensija: Suora, pyöreä, 
halkaisija 3,3 cm

Kiitämme:
+ soudettavuutta

Moitimme:
– epäonnistunutta parin valintaa
– viimeistelyä

Erän suositus: Kaski-airon perinteinen
airo on aavistuksen verran tasapainotet-
tu ja käsitelty peruskyllästeellä.
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Sun Airo
Hinta: 75 € hankaimineen
Pituus: 270 cm
Lavan koko: 70 x 10 cm
Painot: 2 300/2 260 g; erotus 40 g
Tasapainopisteen etäisyys 
sisäpäästä: 121 cm
Kädensija: Keskeltä paksumpi, 
pyöreä, paksuus 3–3,3 cm

Kiitämme:
+ pintakäsittelyä
+ lavan parantelua

Moitimme:
– tasapainotuksen puutetta

Erän suositus: Sun Airot on veistämöl-
lä käsitelty tervan ja pellavaöljyn seok-
sella. Myös lavan Sun Airolle tyypillinen
harjanne on työstetty vetopuolelta pois.
Muuten malliltaan sorvattu, tasapainot-
tamaton airo.

� � +

SeaModule
Hinta: 45–50 €
Pituus: 255 cm 
Lavan koko: 51,5 x 13 cm
Painot: 1 600/1 675 g; erotus 75 g
Tasapanopisteen etäisyys 
sisäpäästä: 127 cm
Kädensija: Keskeltä paksumpi, 
pyöreä, paksuus 2,9–3,6 cm

Kiitämme:
+ monitoimisuutta

Moitimme:
– sukeltamistaipumusta
– kädensijaa

Erän suositus: SeaModule on käytän-
nöllisesti katsoen tasapainottamaton ai-
ro. Varsi erikoislakattua havupuuta. Pai-
nopiste jokseenkin keskellä. Muovilavan
voi irrottaa ja vaihtaa esim. lisävarustee-
na saatavaan venehakaan. Lavassa voi-
makas symmetrinen keskiharjanne, mut-
ta ”kouramaisuus” parantaa pitoa. Muo-
vilapa ei kellu puulavan tapaan. Soudet-
taessa pyrkii ”sukeltamaan”. Vaatii huo-
lellista säilytystä.
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vimmillaan suunnilleen samal-
la hinnalla.

Kaski-airon perinteinen airo-
pari maksaa vain 33 euroa. Kal-
liimmassa päässä Lahnakosken
FinRace maksaa n. 95 euroa ja
Airopajan kirvesairot viimeiste-
lyn asteesta riippuen 100 euros-
ta ylöspäin.

Jos ajattelee normaalin soutu-
veneen hintaa, joka yleensä on
tuhannesta eurosta ylöspäin,
hyvät airot eivät ole kohtuuton
sijoitus.

Kanoottiliikkeissä normaali-
melojen hinnat ovat airojen
kanssa samaa luokkaa, mutta
hiilikuitumeloista saa maksaa

jopa yli 300 euroa. Kyse on niin
meloessa kuin soutaessakin sii-
tä, paljonko harrastuksensa
mukavuuteen on valmis sijoit-
tamaan.

Hankaimen vaikutus
Tämä ei ollut hankaintesti, mut-
ta muutaman sanan niistäkin
voi sanoa. Arvo Ketolaisen veis-
tämässä puuveneessä oli Airo-
pajan perinneairo, jossa oli ve-
neen teräksiseen hankaintap-
piin pujotettava kaksireikäinen
muovisormustin.

Ratkaisu on ylivoimainen.
Kaksi reikää antaa säätömah-
dollisuuksia sisävivun suuruu-

den osalta. Ja muovinen sor-
mustin ei käytännössä kulu ei-
kä kitise. Se myös pitää airon oi-
keassa asennossa hankaimeen
nähden.

Ongelmana vain on, että tap-
pihankainta on konstikasta
asentaa muoviveneeseen.

Merihankainta käytettäessä
hankaimen paikkaa voi säätää,
mutta se pakottaa käyttämään
sorvattua airoa, joka on tasa-
painotettua airoa raskaampi
soutaa.

Airon läpi porattava hankai-
men akseli heikentää airoa ja ai-
heuttaa sen, että airoja ei venei-
den erilaisten sisämittojen

vuoksi yleensä voi vaihtaa ve-
neestä toiseen.

Kuokkiminen ei käy!
Kaikkia tässä testissä mukana
olevia airoja on kehitelty siihen
suuntaan, että niitä ei saisi enää
käyttää ”kuokkimiseen” kuten
asiantuntijana käyttämämme
Heikki Joskitt asian ilmaisi.

Airojen rannetta ja lapaa on
kevennetty jo niin selvästi, että
lapa ei kestä sauvoimena tai
puoshakana toimimista.

Pitää muistaa, että tällainen
airo on arvotavaraa ja tarkoitet-
tu vain vettä vasten käytettä-
väksi. �

SeaModule: Lahnakoski Oy, Kokkola, p. (06) 823 1700
Sulka: Airopaja, Savonlinna, p. 050 404 6420
Sun Airo: Vene P. Korhonen/Veto 5, Varkaus, p. (017) 558 0604


