
72 ERÄ Vaeltaja 7E/2006

J oskus kuulee todettavan, että saaris-
to alkaa olla täyteen rakennettu. Osin
se pitää paikkansa, mutta lähinnä
vain suurten kaupunkien liepeillä. Li-

säksi luonnonsatamien harventuminen kos-

� T E K S T I J A K U V A T PA S I N U U T I N E N

Harva seutu koko maailmassa tarjoaa yhtä oivalliset 
mahdollisuudet merimelonnan aloittamiseen, 
opetteluun ja harrastamiseen kuin Suomen etelä- ja 
lounaissaaristot. Jo perustaidoilla voi tehdä jopa viikkojen
retkiä saarten lomassa.

Kajakilla merelle...

kettaa lähinnä vain suuremmilla veneillä
liikkuvia.

Meloja ei kummoista satamaa tarvitse. Ka-
jakki nostetaan yöksi maihin ja leiriksi riittää
teltanpohjan kokoinen tasanne.

Luonto aivan 
vieressä
Saaristo tarjoaa ainutlaatuisen
vaihtelevaa nähtävää.

Sisimmän vyöhykkeen pou-
kamissa näyttäytyy luonto suo-
rastaan yltiömäisen rehevänä,
kuljetaanhan silloin meikäläi-
sittäin lämpimimmillä kasvil-
lisuusvyöhykkeillä. Puoliksi
umpeenkasvaneelle kaislikko-
lahdelle työntyvää melojaa ter-
vehtii keväällä uskomaton sor-
salintujen paljous ja myöhem-
min kesällä kukkien ja tuoksu-
jen käsittämätön runsaus.

Päivämatkan päässä ovat ka-
rut, tyrskyjen huuhtomat ulko-
luodot, joita vain kanervat ja jä-
kälät jaksavat asuttaa pysyväs-
ti. Kesävieraina niilläkin ovat
linnut, mutta lempeät allit, tel-
kät ja uikut ovat nyt vaihtuneet
raivokkaan röyhkeisiin lokkei-
hin ja partaveitsenterävin siivin
ilmassa taituroiviin tiiroihin.

Kymmenien muiden lintu- ja
kasvilajien elinpiirit mahtuvat
kapeimmillaan muutamien ki-
lometrien sisälle. Saaristome-
rellä ja Ahvenanmaalla muutos

Bengtskärin majakka on jo aivan avomerellä. Saariston suojista ennättää silti 
kajakilla päivässä sinne ja takaisin, mutta vain hyvällä säällä.
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tapahtuu pidemmällä matkalla,
mutta äkkiyllätyksiä nekin tar-
joavat.

Ahvenanmaalta haimme ker-
ran avoimen selän laidalta het-
keksi tuulensuojaa saarirykel-
mästä. Pujahdus parinkymme-
nen metrin levyiseen kapeik-
koon veti sanattomaksi. Kaikki
rannat kasvoivat silkkaa villi-
ruusupensasta. Punaiset ja val-
koiset kukat nousivat ryppäinä
korkealle yllemme, ja auringon-
valossa välkkyivät suden- ja
neidonkorentojen siivet.

Erikoinen oli sekin saari, jos-
sa on lähes sen itsensä kokoinen
järvi. Mikä olikaan uiskennel-
lessa heinähelteiden lämmittä-
mässä vedessä, näköalana
muutamaa metriä alempana
aukeava Itämeren ulappa.

Erähenkisyydessään saaristo
on monessa suhteessa Lappia
muistuttava. Jyrkkänä erona
vain se, että saaristo on tiheäm-
min asuttu. Vaikka saarten lo-
massa voi vaeltaa päiväkausia
omassa rauhassaan, ihmisiä on
silti aina ulottuvilla. Jäätelöllä
voi herkutella tuon tuostakin, ja
savustettu kampela järjestyy il-

.
...kaukaisten luotojen luokse

Pitkä melontapäivä takana ja selän alla helteen paahtama
kallio. Aina yöksi ei tarvitse pystyttää telttaakaan, sen kuin
uinahtaa auringonlaskuun.

tapalaksi kohtuullisen pienellä
mutkalla reittiin.

Ei siis ihme, että melonta on
vuosia kuulunut voimakkaim-
min kasvaneisiin harrastuksiin
maassamme. Nykyisin useim-
milla rannan läheisillä leirintä-
alueilla ja matkailuyrittäjillä on
ainakin jonkinlaista melontaka-
lustoa vuokrattavaksi.

Mutta ennen kuin niillä läh-
tee saaristoon seikkailemaan,

on hyvä olla selvillä muutamis-
ta perusasioista.

Innokkaiden kajakkimelojien
voi kuulla ylistävän laitteensa
loistavaa merikelpoisuutta,
mutta se riippuu viime kädessä
melojan omasta osaamisesta.
Merikelpoinen oli myös Titanic.

Suojaisenakin meri on niin
voimakas, että sen kanssa on
viisainta pysytellä väleissä. Ja
kuten kaikki hyvät ystävyydet,

suhde mereen rakennetaan tois-
ta kuuntelemalla, tutkimalla ja
opettelemalla ymmärtämään.

Seurasta 
perustaidot
Ensi kosketuksen kajakkiin voi
hyvin hankkia vuokraamalla
sellaisen tunniksi tai pariksi.
Juuri sen pidemmille reissuille
ei aluksi ole syytä lähteäkään, ei
edes kovin kauas rantaviivasta.

Piknikki kannattaa ajoittaa
heinä-elokuun helteille, jolloin
rantavedet ovat lämpimiä ja
kaatumisen sattuessa parin sa-
dan metrin uimareissu onnis-
tuu vaivatta.

Enemmän lajista kiinnostuva
suuntaa seuraavaksi melonta-
kurssille, joita järjestävät me-
lontaseurat kautta maan. Kurs-
sien sisältö noudattelee tavalli-
simmin Kanoottiliiton nettisi-
vuilta löytyvää suositusta.

Liikkeelle lähdetään aivan
perusteista, melontatekniikasta
eri suuntiin sekä keveistä har-
joitteista kajakin pitämiseksi
pystyssä aallokossa. Toki asiat
voi opetella omin päinkin, mut-
ta suora keskustelu ja koke-
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A inakin ensimmäisen
reissun saa toteutettua
laittamatta montakaan

euroa omaa rahaa varustuk-
seen. Seuroista saa lainaksi ka-
jakin aukkopeitteineen, melan
ja varamelan sekä pelastusliivit.
Tavallisilla tuulenpitävillä ret-
keilyvaatteilla pärjää hyvin.

Vain lämpimien vaatteiden
osalta puuvillaiset urheiluasut
kannattaa merellä vaihtaa teko-
kuituihin ja oikeaan villaan.
Puuvilla kestää hyvin kulutus-
ta, mutta imee kosteuden kui-
dun sisään. Lämmöneristävyys
katoaa lähes tyystin, eikä puu-
villa edes kuivu nopeasti.

Kaikkien melontavarustei-
den hankintaa pitäisi lykätä,
kunnes saa hankittua omaa ko-
kemusta. Parasta kajakkia tai
muuta varustetta ei varsinaises-
ti ole, on vain eri henkilöille ja
eri käyttöihin paremmin ja huo-
nommin sopivia. Siksi on hyvä
tietää kauppaan mennessään,
mitä tarvitsee.

neemman opastus nopeuttavat
oppimista huomattavasti.

Sama koskee muuta kurssi-
ohjelmaa: eri kajakkityyppien
ominaisuuksiin tutustumista
sekä melontareittien ja retkitak-
tiikan suunnittelua.

Lähes kaikkiin kursseihin si-
sältyy kaatumisharjoitus sekä
kaatuneen melojan avustami-
nen takaisin kajakkiin. Joskus
tämä harjoitus on vapaaehtoi-
nen, mutta silloinkin se kannat-
taa ehdottomasti tehdä.

Kajakin vauhti on aina niin
hiljainen ja korkeus matala, että
loukkaantumisriski kaatuessa
on mitätön. Vaaroja voi kuiten-
kin syntyä, jos kaatuja menee
paniikkiin. Sen mahdollisuutta
vähentää huomattavasti, jos
temppua on edes kerran kokeil-
lut.

Suurin osa kursseista pide-
tään alkukesästä. Tavallisesti
vajaan sadan euron hintaan si-
sältyy saman vuoden jäsenyys
seurassa. Se kannattaa hyödyn-
tää, vaikkei muuten seuratoi-
minta houkuttaisikaan. Lyhyet
retket muiden aloittelijoiden
kanssa opettavat nopeasti, ja

loppukesään mennessä voi jo
osallistua pidemmillekin retkil-
le. Samalla saa koko ajan ko-
keiltua erikokoisia ja -tyyppisiä
kajakkeja löytääkseen niistä
suosikkinsa.

Näin syntyy luonteva aika-
taulu. Keväällä kurssille, en-
simmäinen kesä harjoittelua ja
talvikin, jos seuralla on uima-
hallivuoroja. Seuraava kevät

käytetään taitojen palauttami-
seen ja vasta sitten lähdetään pi-
temmälle reissulle.

Kuulostaako turhan pitkäjän-
teiseltä? Ei ole, voin vakuuttaa.
Suurin osa taidoista on niin yk-
sinkertaisia, että oman kehityk-
sen huomaa ja siitä saa hyvän
mielen.

Kajakin valinnasta
Varusteiden valinta tapaa tulla

sitä helpommaksi, mitä pidem-
pään on melontaa harrastanut.
Mutta kajakin kohdalla voi käy-
dä päinvastoin. Moni päätyy
omistamaan useita erityyppisiä
kajakkeja etsittyään aikansa yh-
tä ja ainoaa oikeaa.

Aloittelija arvostaa rauhalli-
suutta ja tukevuutta, mutta lii-
oitella ei pitäisi. Retkille aiko-
van olisi hakeuduttava sel-
laisiin malleihin, joiden ominai-

Varusteiksi kelpaavat aluksi
samat, mitä käytetään vaelluk-
silla maissakin. Eroja syntyy si-
tä enemmän, mitä erikoistu-
neemmasta melonnasta on ky-
se.

Rinkkaretkeilijä on tottunut
arvostamaan tarvikkeissaan ke-
veyttä ja pientä kokoa. Melojal-
la on varaa suhtautua leväpe-
räisemmin. Melkein missä ta-
hansa merikajakissa on pak-
kaustilaa 200–300 litraa, siis
useamman rinkallisen verran.
Lisäksi painon kantaa vesi, eikä
oma selkä.

Suomenlahden itäisessä saa-
ristossa on runsaasti sora- ja
hiekkarantoja, joten tunnelitel-
tan pystytys onnistuu helposti.
Lännemmäksi siirtyessä par-
haat leiripaikat löytyvät loivilta
kalliorannoilta, ja niillä alkaa
arvostaa vähemmillä kiinnitys-
pisteillä ryhtiin saatavaa kupo-
lia.

Kajakkimeloja on iltaan men-
nessä ainakin kostea, ellei mär-

kä, myös sateettomina päivinä.
Siksi kunnon tilat vaatteiden
vaihtoon ja kuivaukseen ovat
arvossaan.

Noista syistä melojat näyttä-
vät ennen pitkää päätyvän ku-
polimallisiin, hieman ylitilaviin
telttoihin.

Makuualustana olen itse
mieltynyt huoltoasemalta ostet-
tuun uimapatjaan. Sen täyteen
puhkuminen jaksaa huvittaa
melontakavereita, mutta on pil-
kan ja vaivan arvoista. Niin mu-
kava on kelliä unten maille peh-
meällä patjalla.

Melojien makuupussit ovat
tavallisesti varsin vaatimatto-
mia. Pakkasominaisuuksia ei
kaipaa, kun liikkuu vain sulan
veden aikaan. Nopea kuivumi-
nen sen sijaan on suotavaa,
vaikka pussi matkan ajaksi pa-
kataankin vesitiiviisti. Kuitu on
untuvaa suositumpi eriste.

Vaatteet veden 
lämmön mukaan
Suurin rajoite ja vaaratekijä on
meren kylmyys. Sisäsaaristos-
sakaan vesi ei lämpene paljon
yli 15-asteiseksi kuin heinä-

Malttia varustehankintaan

Vajaa vaaksa vettä riittää kajakille, ja osuma kiveen ei tuota naarmua suurempaa haittaa.
Siksi leiripaikkoja voi etsiä poukamista, joihin muut veneilijät eivät pääse.
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kuun loppupuolella. Ulompana
ei käytännössä koskaan, paitsi
pinnasta hellejaksojen aikana.

Nyrkkisäännön mukaan ih-
minen säilyy vedessä toiminta-
kykyisenä yhtä monta minuut-
tia kuin on veden lämpötila as-
teina. Turhaan ei melojia keho-
teta pukeutumaan veden läm-
pötilan mukaan eikä ilman.

Samaa asiaa ajaa ryhmässä
melomisen suotavuus. Kaveri
pystyy auttamaan kaatuneen
takaisin kajakkiin huomatta-
vasti nopeammin kuin taitava-
kaan meloja sinne yksin pystyy
kiipeämään.

Käytännössä vaatetus on ta-
sapainoilua riittävän suojan
saavuttamiseksi ilman tukah-
duttavuuden tunnetta. Kerros-
pukeutuminen toimii tässäkin
lähtökohtana. Erona maissa
liikkumiseen on kuorikerrok-
sen korostuneempi vesitiiviys.

Käsivarret uppoavat usein
veteen ainakin aallokossa melo-
essa. Siksi melonta-anorakeissa

on hihansuut tiivistetty neo-
preeni- tai lateksimansetein.
Edelliset ovat mukavammat,
mutta eivät yhtä tiiviit. Useim-
mille retkimelojille kuitenkin
riittävät.

Vastaavilla manseteilla tiivis-
tetyt kaula-aukot kuuluvat oi-
keammin koskimelojien varus-
tukseen. Heille eskimokään-
nökset ovat osa iloa.

Retkimelojaa miellyttää avo-
naisempi kaulus, jota voi käyt-
tää tuuletukseen. Kaatuminen
on niin poikkeuksellinen tapah-
tuma, että sen jälkeen joka ta-
pauksessa käydään maissa rau-
hoittumassa, ja samalla voi
vaihtaa kuivaa ylle.

Jos tai kun kajakisti kiinnos-
tuu rajummassa aallokossa tai
kylmillä säillä melomisesta, se-

kä kaatumisten määrä että nii-
den seurausten riskit kasvavat.
Silloin hankintalistalle tulee
hinnakas kuivapuku, jolla pär-
jää jäiden seassakin.

Tolkullisemman hintaisia
ovat neopreeniset housut, pai-
dat ja haalarit. Ne toimivat mär-
käpuvun lailla ja riittävät kesä-
kuukausina hyvin. Mutta käyt-
tämällä järkeä ja huomiokykyä
säiden tarkkailussa tavallisessa
retkeilyssä pärjää mainiosti
muutamilla päällekkäin vede-
tyillä villakerrastoillakin.

Varta vasten melontaan tar-
koitettujen tossujen hinta on jo-
kusen kympin luokkaa. Moni
meloo mieluimmin paljain ja-
loin, mutta tossut ovat mainiot
kiviseen rantaan noustaessa. 

Lenkkarit tai muut jäykät ul-
koilukengät eivät kajakkiin
kuulu. Ne saattavat hieroa ki-
vensiruilla rikki lasikuitupintaa
ja vaarallisimmillaan takertua
kiinni, kun pitäisi poistua kaa-
tuneesta kajakista. �

suudet tekevät matkanteosta
nautittavaa. Tärkeimpiä ovat
riittävät lastitilat, kevytkulkui-
suus, kohtalainen matkavauhti,
hyvä hallittavuus aallokossa se-
kä herkkä ohjattavuus vartalon-
liikkeillä.

Valitettavasti ominaisuudet
ovat jonkin verran ristiriitaisia.

Karkeasti ottaen kajakki on
sitä nopeampi, mitä pidempi
sen vesilinja on. Lisäksi vauh-
tiin vaikuttavat mm. vesilinjan
kapeus, keulan ja perän terä-
vyys sekä pohjan suoruus, jotka
myös lisäävät suuntavakautta.

Toisaalta pienempi märkä-
pinta merkitsee pienempää kit-
kaa, jolloin hieman lyhyemmäl-
lä kajakilla saatetaan pidem-
mällä matkalla päästä parem-
paan keskinopeuteen.

Liian suuntavakaa kajakki
voi olla kömpelö aallokossa, jos
sen keula terävyyttään leikkaa
syvälle aaltoon. Pohjan kölilin-
jan suoruus haittaa myös kette-
ryyttä, siksi monissa kajakeissa
käytetään peräsintä.

Aallokkoon tarkoitetuissa ka-
jakeissa pohjan muoto sivulta
katsottuna on kaareva, hieman
banaanin muotoinen. Sellainen

uppoaa joustavasti aallonpoh-
jaan ja kääntyy aallon harjalla
erittäin helposti. Haittapuolena
on, että sileällä melottaessa ba-
naanimuodon etuosa työntää
vettä eteensä aalloksi. Se tekee
vauhdikkaammasta etenemi-
sestä raskasta. Samoin kette-

ryys kostautuu
suuntavakauden
puutteena.

Poikkileikkauk-
seltaan laakeapoh-
jainen kajakki on
selkeästi helpoin
aluksi ja tasaisella
vedellä. Se pyrkii

asettumaan tasaisesti veden
pinnan suuntaisesti, mistä syn-
tyy toisaalta ongelmia korkeas-
sa sivuaallokossa.

Pyöreä- ja V-pohjaiset kajakit
ovat tasaisella kiikkerämmän
oloisia, mutta sivuaallot ne las-
kevat alitseen vähäisemmällä

reagoinnilla. Ne ovatkin tavalli-
sempia muotoja merikajakeis-
sa.

V-pohjalla on pari muutakin
etua. Sillä saadaan parannettua
suuntavakautta, vaikka keulaa
ja perää nostettaisiinkin aallok-
koon sopivaksi. Lisäksi laidoil-
le syntyvät ylimääräiset kulmat
auttavat, kun kajakkia ohjataan
kallistamalla. Tekniikka on ke-
vyempi kuin silkka melan käyt-
tö, ja siksi suositeltava.

Lastitilan riittävyys on hyvin
henkilökohtainen asia. Jos joku
ei viihdy retkellä ilman pal-
logrilliä, sille on löydyttävä
paikka. Hyvä ohje kuitenkin on,
että jos kaikki tavarat eivät
mahdu lastitiloihin, on syytä
miettiä varustus uusiksi.

Merikajakissa on lastitilaa
keulassa ja perässä. Ne on va-
rustettu vesitiiviillä kansiluu-
kuilla ja erotettu istuintilasta
laipioilla. Lastitilat toimivat
myös kellukkeina kaatumisen
jälkeen.

Kätevintä on koota tavarat
moneksi pieneksi nyytiksi ja
varminta on pakata ainakin
vaatteet ja muut tärkeät tavarat
vesitiiviisti.

Kun koko ajan
tehdään kevyttä
lihastyötä, 
ruoka maittaa
hämmästyttä-
västi. Monta
pientä ruokahet-
keä päivän mit-
taan on parempi
tapa kuin pari
suurateriaa.
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Tavaroista painavimmat las-
tataan keskellä ja alimmaksi.
Silloin lasti muuttaa vähiten ka-
jakin käyttäytymistä. Itse asias-
sa V-pohjainen merikajakki tu-
lee vain vakaammaksi saades-
saan kyytiinsä parikymmentä
kiloa lastia.

Istuintilaan voi pakata pieniä
esineitä istuimen taakse, mutta
jalkojen väliin ei pitäisi laittaa
mitään. Kyseessä on sekä mu-
kavuus- että turvallisuuskysy-
mys. Kajakista pitää joskus
päästä ulos nopeasti.

Kun kajakkiin halutaan suu-
ret tavaratilat, keinona on
useimmin takakannen korotta-
minen. Tämäkään ei ole yksise-
litteisen myönteinen asia.
Yleensä kaikki tuulipintaa li-
säävät ratkaisut ovat haitallisia.
Varsin suoraviivaisesti voi
myös väittää, että eskimokään-
nöksen tekeminen on sitä hel-
pompaa, mitä matalampi on ka-
jakin takakansi.

Joskus olen nähnyt tavaraa
kasatun myös takakannelle,
kerran suuren vesikanisterin ja
pari kertaa valtavan kokoisen
makuupussin. Paitsi että tällai-
nen tekee eskimopyörähdyksen
lähes mahdottomaksi, painava
kanisteri tekee kajakista tolkut-
toman vaikean hallittavan. Ma-
kuupussikin lienee sivutuulella
melkoinen haitta ja ainakin altis

kastumiselle.
Muutamien esineiden paikka

on ehdottomasti kannella ja kä-
den ulottuvilla. Näitä ovat kart-
ta ja kompassi, varamela, tyh-
jennyspumppu sekä yksin me-
loessa melakelluke, jonka avul-
la kiivetään takaisin kajakkiin.

Kajakin sopivuus on paljolti
kiinni vartalon mittasuhteista.
Hyvä kajakki istuu kuin hansi-
kas. Lantio, reidet ja päkiät ovat
luontevassa asennossa kevyesti
kiinni kajakissa. Vain silloin se
on täysin melojansa hallittavis-
sa ja kaikki vartalon liikkeet
siirtyvät välittömästi alukseen.

Liikkeet siirtyvät myös toi-
seen suuntaan, joten hyvin istu-
va kajakki opettaa melomaan
merta myötäillen. Voihan toki
ryskiä aaltojen läpi voimalla ja
vauhdillakin, mutta silloin jää
syntymättä se suhde mereen,
mikä mielestäni on merimelon-
nan antoisin piirre.

Kun aaltojen rytmiin ja kaja-
kin liikkeisiin pääsee eläyty-
mään, melonta lakkaa olemasta
kuntoilua tai ponnistelua. Siitä
muodostuu tanssia, missä jatku-
vasti aistitaan daamin seuraavat
liikkeet ja niitä myötäillen
liu’utaan keveästi eteenpäin.

Silloin saariston maisemien
ihanuudetkin jäävät sivuosaan.
Silloin kaikki, paitsi melonta on
turhaa. �

Termospullo 
istuinaukossa
mahdollistaa 
lyhyiden 
taukojen 
pitämisen 
kajakista 
poistumatta.

Tammisaaren saariston kansallispuisto 
kuuluu sarjaan kappale kauneinta Suomea.
Runsaan linnuston pesiminen asettaa 
puistoon myös kesäisin runsaasti liikkumis-
rajoituksia. Lintubongarille, veneilijälle tai
melojalle puisto on sopiva, mutta kalastajalle
kuin kielletty hedelmä.

Kappa


