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Asento!

Tässä se nyt vihdoinkin on! Kotkan Melo-
jat ry:n jäsenlehti KoMentaja on muutaman 
vuoden tauon jälkeen palannut julkisuuteen. 
Onhan jokaisella itseään kunnioittavalla    
yhdistyksellä oltava oma jäsenlehti. Lehden 
tekeminen on mukava osa melontaharras-
tusta. Toivottavasti myös sen lukeminen.

Suunnitelmana on, että KoMentaja ilmestyy 
verkkojulkaisuna kaksi kertaa vuodessa,    
keväällä ja syksyllä. Tai tarkemmin sanottu-
na täsmälleen niin usein kun toimituskuntaa 
huvittaa lehteä tehdä. KoMentajaa pääsee 
lukemaan KoMe:n kotisivujen kautta. Tarkoi-
tuksena ei ole olla Kotkan Melojien virallinen 
tiedotuskanava, vaikka myös täällä voimme 
seuran asioista tiedottaa. Nykyinen KoMen-
taja on siis vapaamuotoinen ja harrastaja-
pohjalta väsätty julkaisu.

Juttujen aiheena tulee olemaan kaikkea 
mahdollista, joka edes kaukaisesti liittyy 
melontaan. Myös juttujen taso heilahtelee 
laidasta laitaan. Kuten esimerkiksi tämän 
numeron lähes väitöskirjatasoinen selvitys 
kajakin hydro- ja aerodynamiikasta, ver-
rattuna epämääräiseen ja hämärään eski-
mokäännöksen suoritusohjeeseen. (Joka 
ehkä kannattaa jättää lukematta jos tahtoo      
eskimokäännöksen joskus oppia.) Lisäksi    
löytyy myös kokoelma nettilinkkejä, joiden 
avulla selviää helpommin talven yli. Sekä 
erään kuivapuvun tarina.

Seuraavan numeron olisi tarkoitus ilmestyä 
keväällä. Silloin on luvassa ainakin katta-
va artikkeli eteenpäinmelontatekniikasta.       
Tulossa on myös jonkinlainen katsaus tule-
van kauden toimintaan. Ja muuta mukavaa. 

Juttuvinkkejä ja kirjoittajia etsitään lisää.         
Esimerkiksi retkikertomukset ovat aina     
mielenkiintoisia. Tai jos sinulla on erikois-
tietämystä jostakin melontaan, retkeilyyn, 
kuntoiluun, luontoon, avaruustähtitieteeseen 
tai varusteisiin liittyvästä aiheesta, niin jaa 
ihmeessä tietosi muillekin. Julkaisuprosentti 
on tähän mennessä ollut sata, ja tavoitteem-
me on pitää se tuossa lukemassa.

Lepo.
KoMentaja-lehti, LUE!
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Antti Hanski



Kotkan Melojat ry on ottanut käyttöön             
uuden verkossa toimivan jäsenrekisterin, 
jonka avulla hoidetaan mm. yhdistyksen 
jäsentietoja ja laskutusta. Uusi järjestelmä 
helpottaa tietojen hallintaa, auttaa niiden 
pysymistä ajan tasalla ja vähentää päällek-
käistä työtä.

Kotkan Melojien uusi jäsenrekisterisovellus 
kunnioittaa hyvää tiedonhallintatapaa ja se 
täyttää yhdistyslain (503/1989) ja henki-
lötietolain (523/1999) mukaiset velvoitteet          
yhdistyksen hallitukselle ja rekisterinpitäjäl-
le. Kotkan Melojien kotisivuilta löytyy linkki 
palveluun ja tietosuojavaltuutetun ohjeistuk-
sen mukaan laadittuun tietosuojaselostee-
seen, jossa kerrotaan tarkemmin jäsenrekis-
teriin kerättävistä tiedoista ja rekisteröidyn 
oikeuksista. Kotkan Melojien olemassa 
olevat kotisivut säilyvät ennallaan ja niiden 
kautta on jatkossakin tarkoitus tiedottaa 
seuran tapahtumista ja toiminnasta.

Jäsenhakemus muuttuu sähköiseksi 
ja      siihen täytetyt tiedot menevät suoraan           
jäsenrekisterin tietokantaan. Jos hakemuk-
seen on täytetty sähköpostiosoite, siihen 
lähetetään vahvistus tietojen perille menos-
ta ja jäsenrekisteri generoi automaattisesti 
käyttäjätunnuksen sekä salasanan palve-

luun, jotka lähetetään hakemuksen mukana 
sähköpostiin. Tunnuksilla ei ole oikeutta mui-
hin toimintoihin kuin omien tietojen muokka-
ukseen ennen kuin hakemus on virallisesti 
hyväksytty. Jäsenhakemus voidaan täyttää 
myös perinteiseen tapaan paperiversiona 
ja paperisia hakemuksia saa seuran vajalta.
Kotkan Melojien jäsenillä on mahdollisuus 
tilata omat tunnuksensa sähköiseen pal-
veluun seuran sihteeriltä. Palvelun kautta 
jokaisella on oikeus muuttaa omia osoite-
tietojaan, salasanaansa tai lähettää palau-
tetta seuran hallitukselle. Palvelusta löytyy 
myös keskustelupalsta, jonka avulla seuran 
jäsenet voivat keskustella keskenään erilai-
sista melontaan liittyvistä aiheista. 

Jäsenrekisterin toimintoja testattiin loppu-
kesästä pilottiryhmällä ja keskustelupals-
talla keskustelut ovatkin käyneet vilkkaina.     
Keskustelupalstaa voi lukea kirjautumalla 
palveluun, mutta viestien lähetystä varten 
on luotava nimimerkki, jolla allekirjoitetaan 
lähetetyt viestit. Jäsentason käyttäjät eivät 
voi muuttaa omaa nimimerkkiään myöhem-
min palvelun kautta, vaan asiasta on ilmoi-
tettava rekisterin ylläpitäjälle. Ainoastaan 
Kotkan Melojien hallituksen jäsenillä on     
oikeus jäsenrekisterin kaikkiin toimintoihin ja 
kaikkien jäsenten tietoihin.

Melojat verkossa
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Ari Lyijynen

Ylimelamiehen tervehdys
Ilolla tervehdimme suurta Komentajaamme, joka oli jo hetkellisesti         
nukahtamassa pois keskuudestamme. Näin ei kuitenkaan päässyt käy-
mään, vaan innokkaat jäsenet puhalsivat Komentajamme uuteen eloon. 
Komentajamme palaamisen lisäksi, on tervehdittävä erityisen suurella 
ilolla sitä uutteraa partiolaistyötä, jonka tuloksena tämä nykyjulkaisu on 
saatu aikaiseksi. Vuosien hiljaiselo on vaihtunut iloiseen jälleen näkemi-
seen.

Komentajan näkemiseksi ei enää tarvitse odottaa päiväpostin                          
tuloa    malttamattomana, sillä Komentajamme kopse kuuluu ainoastaan        
sähköisesti; joko plugged tai langattomasti.

Kiitokset siis työryhmälle ja meille muille iloisia lukuhetkiä. Lopputulosta 
voisi kai sen verran kommentoida, että KoMean korea tuo on.

Ari

Jonna lahtinen
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Eskimokäännös
Eskimon harjoittelua auttaa paljon, kun en-
nen veteen menoa on jonkinlainen käsitys 
mitä siellä pitää tehdä. Youtubesta  löytyy 
paljon eskimovideoita ja melontaopas.fi    
-sivustolla on animaatio aiheesta. Katselkaa 
ja miettikää.

Eskimon oppiminen vaatii hieman sitkeyt-
tä ja kärsivällisyyttä. Se ei todennäköisesti    
onnistu ensimmäisenä, toisena eikä ehkä 
kolmantenakaan iltana. Harjoittelu voi jos-
kus tuntua turhauttavalta kun kajakin tyhjen-
tämisiin menee paljon aikaa. Joten kärsiväl-
lisyyttä harjoitteluu, se kannattaa!

Pystyssä pysyminen on tietenkin se tär-
kein asia. Mutta kyllä se vähentää huolia ja      
rentouttaa mieltä ja  melontaa kun tietää että 
on muutama keino takataskussa jos käy 
huonosti. Lisäksi eskimon hallitseminen aut-
taa  todella paljon muiden melontatekniikoi-
den opettelua. Kajakkia uskaltaa kallistella 
enemmän ja rajoja voi etsiä  huolettomam-
min. Ei tarvitse niin kovasti pelätä kaatumis-
ta. Mielestäni eskimokäännös on melojan 
perustaito joka on osattava. Ja kaiken lisäksi 

se on hauskaa! 

Kuten kaikissa muissakin melontaliikkeissä, 
eskimokäännöksessäkin kaiken perusta on 
vartalon tehokas ja oikea-aikainen käyttö. 
Kädet pitävät melasta kiinni, välittävät voi-
man melaan ja ohjaavat sen oikeaan asen-
toon. Itse liike tapahtuu vartalon avulla. 

Eskimokäännöksessä on kolme tärkeää    
asiaa jotka pitää muistaa:

HERMOT HALLINTAAN

Ensinnäkin pitää tottua olemaan kajakissa 
pää alaspäin. Jos pelkää tai hätäilee niin ei 
varmasti onnistu. Silloin pitää vain kaatuil-
la, tehdä hallittuja poistumisia kajakista ja       
totutella ajatukseen että eihän tässä mitään 
kiirettä tai hätää ole. Polvet kannattaa pitää 
polvitukien alla ettei kajakista tipahda ennen 
aikojaan pois. Välillä kuulee villejä huhuja 
että joku kaatunut kajakilla ja jäänyt sinne ju-
miin. Jos meloja ei ole paniikin vuoksi  täysin 
toimintakyvytön eikä ole pahoja liikerajoittei-
ta jaloissa tai lantiossa niin ei sinne jumiin 

Antti Hanski

jää. Lisäksi harjoittelu tapahtuu uimahallin 
matalassa osassa ja siinä on aina pelastus
partio vieressä täydessä hälytysvalmiudes-
sa.

MELAN LIIKE

Yleisin ongelmia tuottava asia on melan 
asento. Kun ollaan kaaduttu, pitää ensin 
saada mela pinnalle kajakin viereen ja kaja-
kin suuntaisesti. Vaatii hieman etukumaraa 
asentoa ja  pientä kurkottamista pintaa koh-
ti. Liikkeen aikana melan varren pitää pysyä 
mahdollisimman vaakatasossa.  Toinen lapa 
menee kajakin pohjan päälle ja etummainen 
lapa kulkee pintaa pitkin siten että lavan 
etureuna on korkeammalla kuin takareu-
na. (Muuten lapa leikkaa veden alle.) Tätä 
sanotaan kaarivedoksi. Ylävartalo seuraa 
lapaa. Kun mela on noin 60° - 90° vaaka-
suorassa kulmassa kajakin suhteen, ”pai-
netaan” lapaa suoraan alaspäin. Tarkalleen 
ottaen lapaa ei paineta mihinkään eikä se 
(teoriassa) liiku alaspäin. Melan avulla vain 
otetaan vedestä tukea sen verran että var-
taloa käyttäen pyöräytetään kajakki oikein 
päin. Lantion kääntö ja taaksepäin nojaa-
minen ovat tärkeitä asoita. Alkuasennossa 
ollaan etukumarassa eli kurotetaan pintaa 
kohti sen verran että saadaan mela pinnalle. 
Samalla kun aloitetaan kaariveto, vartalolla 
seurataan pintaa viistävää lapaa ja loppu-
vaiheessa nojataan voimakkaasti taakse. 

Kotkan Melojien uimahallivuorot alkavat 
28.11  ja jatkuvat 27.2. asti. Vuoro on 

keskiviikkoisin klo 19:30 – 20:30 Kotkan 
uimahallissa. Paikalle on tultava ennen 

seitsemää. Altaaseen saa mennä 19:30 kun 
kaikki uimarit ovat poistuneet.

Tervetuloa harjoittelemaan!

ENSIN KAJAKKI OIKEIN PÄIN JA SITTEN 
PÄÄ PYSTYYN

Kolmas ”vaikea” asia on se taaksepäin no-
jaaminen. Melojan painopiste pitää saada 
mahdollisimman lähelle kajakin pyörähdys-
akselia. Se tarkoittaa sitä että takaraivo on 
kiinni takakannessa. Yleinen epäonnistumi-
sen syy on pään nostaminen liian aikaisin. 
Se on vaistomainen reaktio ja sitä vastaan 
pitää tietoisesti taistella.

melontaopas.fi


LINKKIVINKIT
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Muutama tekniikkapainotteinen linkki:

Melontakoulu
Animoitu melontaopas
Eteenpäinmelonnasta ja tekniikasta - Rauli 
Rautavuori

Järjestöjä yms. Melonta- ja soutuliiton sivuil-
ta löytyvät linkit kaikkien suomen melonta-
seurojen kotisivuille. Sieltä saattaa löytyä 
mielenkiintoisia keskustelupalstoja ja jäsen-
lehtiä. Retkimelojien sivulta löytyy muutama 
matkakertomus.

http://www.nilfinland.fi/ 
http://www.melontajasoutuliitto.fi/ 
http://www.outwardbound.fi/etusivu 
http://retkimelojat.fi/ 
http://www.suomimeloo.fi/ 

Blogeja ja muita sivuja. Suomalaisia ja ulko-
maisia. Nämä on mielivaltaisesti ja osittain 
sattumanvaraisesti tähän valittu. Blogeissa 
on yleensä jossakin sivupalkissa luette-
lo bloginpitäjän suosikkiblogeista. Ne ovat 
yleensä samaan aiheeseen, eli melontaan 
liittyviä. Ei muuta kuin surffaamaan!

http://anttihanski.blogspot.fi/ 
http://melontakuvia.blogspot.fi/ 
http://rullerolf.blogspot.fi/ 
http://yt100kwf.blogspot.fi/ 
http://seakayakphoto.blogspot.fi/ 
http://freestylemelonta.blogspot.fi/ 
http://freyahoffmeister.com/ 
http://gnarlydognews.blogspot.fi/ 

http://www.paddlingplanet.com/ 
http://www.kayakquixotica.com/kayak-
world/big-book-of-kayak-blogs/ 
http://kajakbloggen.blogspot.fi/2005/01/
personlige-kajaksider.html 
http://circlemaster.blogspot.fi/ 

Luonto ja sekalaiset aiheet.

http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansal-
lispuistot/itainensuomenlahti/Sivut/Default.
aspx 
http://www.surffaakaakkoon.fi/itainensuo-
menlahti/ 
http://saariesittely.pp.fi/2011/index.html 
http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php 
http://www.vaellusnet.com/turinat/ 
http://www.relaa.com/ 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/

 

Asiallinen ja selkeä  A4 kokoinen seinäkalenteri meri- ja melonta-
aiheisilla kuvilla, kohtuuhintaan 15 euroa. Samalla tuet Kotkan 
Melojien toimintaa. Kysellä voi numerosta 040-5273209 (klo 17-21) 
tai antti.hanski (at) kymp.net

Voin toimittaa kalenterin myös postilla, postituskulut 2 euroa lisätään 
hintaan. (Maksu etukäteen tilille).

http://www.melonta.fi/melontakoulu.htm
http://www.melontaopas.fi
http://raulirautavuori.wordpress.com
http://raulirautavuori.wordpress.com
http://www.nilfinland.fi
http://www.melontajasoutuliitto.fi
http://www.outwardbound.fi/etusivu
http://retkimelojat.fi
http://www.suomimeloo.fi
http://anttihanski.blogspot.fi
http://melontakuvia.blogspot.fi
http://rullerolf.blogspot.fi
http://yt100kwf.blogspot.fi
http://seakayakphoto.blogspot.fi
http://freestylemelonta.blogspot.fi
http://freyahoffmeister.com
http://gnarlydognews.blogspot.fi
http://www.paddlingplanet.com
http://www.kayakquixotica.com/kayak-world/big
http://www.kayakquixotica.com/kayak-world/big
http://kajakbloggen.blogspot.fi/2005/01/personlige-kajaksider.html
http://kajakbloggen.blogspot.fi/2005/01/personlige-kajaksider.html
http://circlemaster.blogspot.fi
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/itainensuomenlahti/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/itainensuomenlahti/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/itainensuomenlahti/Sivut/Default.aspx
http://www.surffaakaakkoon.fi/itainensuomenlahti
http://www.surffaakaakkoon.fi/itainensuomenlahti
http://saariesittely.pp.fi/2011/index.html
http://www.retkikartta.fi/retkikartta.php
http://www.vaellusnet.com/turinat
http://www.relaa.com
http://www.luontoportti.com/suomi/fi


Tämä tositarina lähetettiin sähköpostiini noin vuosi sitten, kun eräs lajitoverimme oli ostanut 
kuivapuvun ja halusi kuulla käyttökokemuksia samanlaisesta puvusta. Laitoin kirjoittajalle 
jo silloin viestiä, että hänen pitäisi alkaa joksikin kolumnistiksi ja kun jutut Komentajan 
elvytyksestä alkoivat, mieleeni muistui heti tämä opettavainen tarina. Sen pidemmittä 
puheitta, hyvät naiset ja herrat: Jouni Rinne.

Olipa kerran 
kuivapuku

Tarina alkaa: eletään vuotta 
kaksituhattakolme tai sinnepäin ja media 
(ja melojalehti) on täynnä hurjia juttuja 
läheltäpititilanteista, miten on selvitty 
kylmistä vesistä henkissä.

Helmikuussa kaikki vesillä viihtyvät 
suuntaavat kulkunsa VENE-messuille ja niin 
tein minäkin. Siellä sitten tulin pysähtyneeksi 
URSUITin osastolle ja reipas myyjäpoika sai 
saaliin koukkuun – minut, ja eikun pukua 
sovittamaan, ensin kokoa M josta seurasi 
käärmetanssi kun yritin riisuutua, mutta 
onneksi paikalla oli pelastava enkeli joka 
oli jäänyt seuraamaan esitystä ja auttoi 
minut ulos puvun tiukasta syleilystä. Siirryin 
kokoon L. 

Parin viikon kuluttua ostos sitten putkahti 
postista ja sitä oli päästävä heti kokeilemaan 
oikeissa olosuhteissa eli avannossa ja 
semmoinen löytyi Maijanrannasta. Mervin 
avustuksella lämmin sauna odotti jäihin 
pulahtanutta. Muutama avantouimari siinä 
säikähti kun seisoin rannassa märissa 
melontatamineissa, luulivat että oon 
tippunut hekkoihin jäihin - hoh. Ei palellut 
yhtään vaikka kävin kolme kertaa uimassa;)-

Ennen pääsiäistä oli ollut puhetta yhden 
hurjapään kanssa joka omisti hydrokopterin 
vanhalla kuplan koneella varustettuna, 
että jos pyhinä on keliä niin lähdetään 

huojentavan vastaanoton: lähetä kirjallinen 
reklamaatio ja puku ja vaadi uusi ketju 
takuuseen. Näin tein ja sain entistä 
ehomman Ursuitin takaisin hintaan 0euroa. 
Niillä ei oo pulaa pikkurahasta eli palvelu oli 
huippulaatua. Sen jälkeen ei ole ollut mitään 
murheita puvun suhteen. 

Keväisin kun vesi on kylmää ja aurinko 
helottaa, eikä osaa päättää mitä päällensä 
laittais, niin lämpöhalvaus on lähellä, 
mutta eihän se puvun vika ole, eihän? 
Ja jos mansetit kuluu niin ne on täysin 
vaihdettavissa mutta näiden vuosien ja 
käyttötuntien jälkeen mun omat on ihan 
OK. Koska en halua kuristua niin olen 
leikannut kaularinkulan niin väljäksi, että 
se ei sukelluksissa pidä vettä mut oonkin 
päättänyt pysyä pinnalla ja kuivana.
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pärtsäilemään jäälle. Ja keliähän oli. 
Mahtavat jäät ja sininen taivas yllä 
seikkailijoiden. Kone käyntiin ja menoksi. 
Mansikkalahdesta kohti Kuutsaloa 
jossa kamun mökki odotti. HITTO vie, 
laivaväylähän on aivan sula ja täynnä 

jäälauttoja, sukellus kovalta jäältä sulaan 
veteen tuntui koko kropassa mut hyvin me 
selvittiin, onhan mulla uusi kuivapuku päällä. 
Olis kannattanut koekäyttää sitä jonkun 
aikaa ennen tositoimia. Kaulamansetti oli 
niin tiukka, että kun viiden tunnin jäällä 
kiidon jälkeen sain puvun vihdoin pois 
päältä niin iski armoton päänsärky, kun veri 
pääsi pitkästä aikaa kiertämään aivoissa tai 
ainakin päässä. Jälkeenpäin sain kuulla, 
että kukaan ennen minua ei ollut uskaltanut 
Jaskan kyytiin, etenkään hydrokopteriin. On 
se semmoinen kippari.

Sitten koitti toukokuu ja erämelontakilpailut 
Petkeljärven kansallispuiston maisemissa. 
Eskon kanssa koluttiin rasti ja tehtävä 
poikineen ja kun illalla otin puvun pois päältä 
niin kas, ei hätiä mitiä, farkut ja poolopaita 
päällä voi hyvin jatkaa illanviettoa.

Niin meni kesä ja tuli syksy ja yöpakkaset 
ja kajakin keula kohti Kymijokea, jäätä 
särkemään Stokforssilta ylöspäin, samoja 
vesiä josta tultiin kesällä alaspäin. 
Rantautumisen jälkeen tuli tarve laskea 
lauhdevesiä niin kuin Esko sitä toimitusta 
kutsuu, mutta mitä hittoa, vetskari ei 
AUKEA, KÄÄK! Puvussa oli perinteinen 
messinkivetoketju jota ei saa taittaa mutta 
miten melot jos et voi istua, kysyn vaan. 
Onneksi ei ollut vatsa löysällä ja Leatherman 
mukana. Pienen asiaan paneutumisen 
jälkeen sain kuin sainkin tarpeet hoidettua ja 
pidettyä asusteen siistinä.

Hetken vetoketjun tilaa tuumittuani 
soitin myyjälle ja kerroin huoleni ja sain 

Kuvassa oleva kuivapuku ei liity juttuun millään 
tavalla.



MIKSI KAJAKIN KULKU ON VÄLILLÄ KEVYTTÄ 
JA VÄLILLÄ NIIN TAHMEAA?

Heikki Kalve

 2) Merikajakkien prismaattisen kertoimen (Cp) tulisi olla 0,54–0,57 (Winters 2005:  
 71). Prismaattinen kerroin kuvaa kajakin keulan ja perän vedenalaisen osan tila-  
 vuutta. Mitä tilavammat ne ovat, sitä suurempi on oheinen kerroin.
   

   
Cp =

∇
AxLWL

 missä:    ∇ [m3] on rungon vedenalaisen osan tilavuus eli uppouma, 
   Ax [m2] on suurin poikkileikkaus-ala (suurin kaariala) ja LWL [m]  
   on vesilinjan pituus
 

 3) Melottaessa syntyy kajakkiin momenttia eli rotaatioliikettä. Sitä pyritään   
 vähentämään suunnittelemalla kajakki siten, että sillä on suhteellisen alhainen 
 reagointi kääntävään momenttiin. Kääntävään momenttiin vaikuttaa kajakin   
 blokkikerroin (Cb) (Winters 2005: 71). Blokkikerroin voidaan laskea seuraavasta   
 kaavasta

   
   

Cb =
∇

LWLBT

 missä:    ∇ [m3] on rungon vedenalaisen osan tilavuus eli uppouma,
   LWL [m] on rungon vedenalaisen osan pituus, B [m] on rungon 
   vedenalaisen osan leveys ja T [m] on kajakin syväys

 Useimmilla kajakeilla on matala blokkikerroin. Kajakeilla blokkikerroin on yleensä  
 0,35–0,5. Matala blokkikerroin kuvaa kajakin rungon V-muotoisuutta; mitä 
 pienempi luku, sen enemmän V-muotoa on rungolla.

 4) Kajakin nopeus on riippuvainen sen pituudesta. Runkonopeus on nopeus, joka  
 saavutetaan ”suhteellisen helposti”, tällöin Frouden luku on noin 0,4. Uppoamarun-
 koisella aluksella Frouden luvun arvoa 0,45 ei käytännössä juuri voi ylittää. 
 Selkokielellä, runkonopeus on nopeus, jossa kajakin tekemän aallon pituus on ve- 
 silinjan mittainen. Vesilinjan pituus mitataan kajakin keskilinjasta. Tätä suuremmas-
 sa nopeudessa keula nousee ja perä uppoaa kajakin oman aallon ”monttuun”.  
 Suurempia nopeuksia voidaan toki saavuttaa, saamalla runko edes osittain liu-
 kuun, näin tapahtuu aina melottaessa ”täysillä” tai vaikkapa surffissa. Runkono-  
 peutta suurempi nopeus vaatii kuitenkin huomattavaa tehon lisäystä suhteellisen  
 marginaalisin tuloksin. Käytännössä on siis hyvin työlästä ylläpitää vauhtia yli run- 
 konopeuden. Esimerkiksi vesilinjaltaan 5 metrisen kajakin runkonopeus on:
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KAJAKIN HYDRO- JA AERODYNAMIIKKAA

MERIKAJAKIN RUNGON MUOTO

Merikajakki voidaan kannen ja aukkopeitteen takia suunnitella melko matalaksi, mikä          
vähentää tuulenvastusta ja mahdollistaa alhaisen painopisteen, toisin sanoen meloja                 
istuu lähellä kajakin pohjaa. Tämä mahdollistaa suhteellisen pitkän ja kapean runkomuo-
don, mikä on edullista kevytkulkuisuuden näkökulmasta. Merikajakit ovat kajakeista kevyt-
kulkuisimpia, mutta niissäkin on eroja, koetan ohessa valaista tähän liittyvää asiakokonai-
suutta. Oheisessa jutussa rungolla tarkoitetaan pääasiassa kajakin vedenalaista osaa. 

Kajakin rungon suunnittelussa täytyy valita kajakilta haluttujen ominaisuuksien väliltä.       
Vastinpareja ovat esimerkiksi: suuntavakaus - ohjailtavuus tai nopeus - vakaus. Lopputulos 
on usein kompromissi haluttujen ominaisuuksien väliltä. 

Ensin muutama perusasia kajakin rungon muodosta:

 1) Frouden luku (Fn) on nesteosaseen vaikuttavan inertiavoiman ja painovoiman  
 suhteen neliöjuuri. Laskutoimitusten jälkeen se saa oheisen muodon. Reippaalla  
 matkanopeudella on merikajakilla Frouden luku noin 0,3.

   Fn =
V
gLWL  

 
 missä:   V [m/s] on nopeus, g [m/s2] on maan vetovoiman kiihtyvyys ja   
   LWL [m] on vesilinjan pituus

KoMentaja ilmestyy jälleen 
pitkän tauon jälkeen. Nykyinen     
toimitus oli juttujen tarpeessa, 
sen ja oman mielenkiinnon        
innoittamana syntyi oheinen                   
artikkeli. Siinä on lähestytty kaja-
kin kulkua teoreettisesti, fysiikan 
ja matematiikan keinon. Tosi-
asiahan on, että luonnonilmiö 
noudattaa jotakin lainalaisuutta 
eli luonnonlakia. 



 
V = Fn g1)LWL = 0, 4 9,82 m

s2
5m = 2,8m

s                               
tai 5, 4

mpk2)

h
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

 
 ”Vakiot yhdistämällä” runkonopeus on:

 V =1,25 LWL  [m/s] V = 4,51 LWL  [km/h] V = 2, 44 LWL  [mpk/h]2)

 1) g:n arvoon vaikuttavat: sijainti pituuspiirillä, tiheyden vaihtelut, yms. tekijät, Suomessa g on noin 9,82 m/s2
 2) yksikkö on perinteinen alusten nopeusyksikkö: meripeninkulmaa tunnissa eli solmua

 

VASTUS ELI RESISTANSSI

Kajakkiin vaikuttavien vastusten kokonaisvastusta kutsutaan resistanssiksi. Hydrody-
naamiset voimat vastustavat jokaista kajakin liikettä. Vastustavia hydrodynaamisia voim-
ia ovat mm. aaltovastus, kitkavastus, pyörrevastus ja painevastus. Käsiteltäessä kajakin       
vedenalaisista osia, ovat kitka ja aaltovastus merkittävimmät vastukset, mitkä vaikuttavat 
kajakin kulkuun (Winters 2005: 16). Jokaiselle melojalle tuttu vastatuuli eli tuulivastus on 
veden vastuksiakin merkittävämpi, ainakin kovalla vastatuulella, siitä myöhemmin.
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Kitkavastus

Usein kuvitellaan harhaanjohtavasti, että veden ja kajakin pinnan välinen kitka on kitkaa pin-
tamateriaalin ja veden välillä. Tarkkaan ottaen näin ei ole, vaan kitka syntyy rungon ympärillä 
liikkuvien vesimolekyylien välillä. Vesimolekyylikerros kiinnittyy kajakin rungon pintaan, 
kitka on näiden kiinnittyneiden molekyylien ja ohi virtaavien vesimolekyylien välistä kitkaa 
(Winters 2005: 17). Kitka syntyy siis virtaavan veden ja kajakin pintaan kiinnittyneen veden 
välillä. Kitkavastus on suoraan verrannollinen rungon märkäpinta-alaan. Kitkavastus (Rf) 
voidaan laskea oheisella kaavalla:

  Rf =Cf 0,5ρV
2Sw

 

 missä:  kitkakerroin: Cf =
0,075

logRn − 2( )2
 Reynoldin luku Rn =

VLWL
ν

 
 ρ   [kg/m3] on nesteen tiheys, V [m/s] on nopeus, LWL [m] on vesilinjan pituus,    
     ν [m2/s] on kinemaattinen viskositeetti, SW [m2] on märkäpinta-ala

Voiko vahaamalla pienentää kitkaa? Oheisen kaavan kitkakertoimeen ei vahaamisella ole 
vaikutusta. Ehkä hiukan märkäpinta-alaan siten, että vaha tasoittaa pohjaa, mikäli se on 
hyvin epätasainen. Sileässä pohjassa on märkäpinta-alaa vähemmän ja siten tartuntakohtia 
vesimolekyyleille vähemmän. Sileän pohjan vahaaminen ei käytännössä pienennä kitkaa. 
Vesimolekyylien tartuntapintana vaha tuskin poikkeaa olennaisesti gelcoat-pinnasta, sillä 
vesimolekyylin halkaisija on alle nanometrin eli millimetrin miljoonasosan. 

Vahamainoksien lupaama jopa 40 % vähennys kitkaan tuntuu siten täysin epäuskottavalta. 
Vahauksen pitäisi vähentää vesimolekyylien kiinnittymistä! Uskokoon ken haluaa. Leik-
kisästi ajatellen, vahatun kajakin pohjan pitäisi olla vedestä nostettaessa selvästi kuivempi 
kuin vahattoman. Onko näin? Asiasta kiinnostuneet tehkööt kajakeillaan empiiristä tutki-
musta. Kirjoittajan näkemyksen mukaan vahaus on perusteltua pääasiassa ulkonäkösyistä.           
Vahakerros antaa kiiltoa, ja suojaa lian pinttymistä vastaan.

Kitkavastukseen vaikuttavia tekijöitä ovat siis kajakin nopeus ja märkäpinta-ala. Kajakin 
keula ja perä ovat kapeat, niissä on suuri pinta-ala, mutta pieni tilavuus. Nämä osat vai-
kuttavat kajakin hallittavuuteen ja aallonmuodostukseen. Päiden muodot vaikuttavat myös 
prismaattiseen kertoimeen. Kajakin keulassa ja perässä olevista osista käytetään nimity-
stä Deadwood. Vähentämällä Deadwood-osaa kajakin keulassa voidaan vaikuttaa kajakin 
suuntavakavuuteen vain hieman, mutta kitkavastuksen vähenemiseen tällä voi olla suuri 
merkitys. Toisaalta kajakin perässä olevan Deadwood-osan vähentämisellä on suurempi 

10,1km
h

⎡

⎣⎢
⎤
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tukseen vaikuttaa kajakin pituus (Winters 2005: 20 - 21). Muita tekijöitä ovat kajakin keulan 
ja perän muoto sekä kajakin keskiosan muoto. Pitkillä ja keveillä aluksilla, siis kajakeilla, 
aaltovastus kasvaa hitaammin ja on riippuvainen rungon muodosta. 

Kajakin pituuden lisäämisellä on vaikutusta aaltovastukseen vain, kun Frouden luku (Fn) 
on yli 0,24. Tämä johtuu siitä, että vain kitkavastuksella on merkitystä nopeuden ollessa 
alle Fn 0,24. Kajakeilla, joiden tilavuuskerroin (Cv) on alle 0,7 aaltovastus saavuttaa hu-
ippunsa Frouden luvun ollessa noin 0,47. Tällöin aaltovastus kasvaa vain vähän tai jopa 
vähenee nopeuden lisääntyessä. Kun kajakeilla on tilavuuskerroin alle 0,7, voidaan niiden 
hallitsevana vastuksena pitää kitkavastusta. Karkean keskimääräisesti voidaan todeta, että 
kitkavastus on noin nelinkertainen aaltovastukseen verrattuna. Tilavuuskerroin (Cv) kuvaa 
aluksen tilavuuden suhdetta pituuteen (Winters 2005: 21). Tilavuuskerroin voidaan laskea 
seuraavan kaavan avulla:

  
CV =

∇

0,1LWL( )3

missä:    ∇ [m3] on rungon vedenalaisen osan tilavuus eli uppouma, LWL [m] on   
  rungon vedenalaisen osan pituus

Kokeellisesti on todettu, että suurilla nopeuksilla keulan ja perän suuri tilavuus vähentää 
kajakin aaltovastusta. (vrt. laivojen BULB-keula). Nopeuden vaikutuksen syy johtuu siitä, 
että pienemmillä nopeuksilla kajakin keula ja perä ovat vaikutuksessa aallonmuodostuk-
seen. Nopeuden kasvaessa aallot pitenevät ja aaltovastukseen vaikuttaa enemmän kajakin 
rungon keskiosa. Suunniteltaessa kajakkia tulisi ottaa huomioon päiden muodot suhteessa 
suunniteltavaan nopeuteen, koska sillä on aaltovastukseen vaikutusta. Koverat vesilinjat 
mahdollistavat pienemmän aaltovastuksen nopeuden ollessa Froude (Fn) alle 0,30. Suorat 
vesilinjat tuottavat pienemmän aaltovastuksen Frouden luvun (Fn) ollessa yli 0,30. William 
Froude on todennut edelleen, että U-muotoinen keulaosa ja V-muotoinen peräosa tuottavat 
pienemmän aaltovastuksen. Toisaalta voimakas V-muotoinen peräosa pienentää tilavuutta 
perässä, mikä vaikuttaa heikentävästi surffausominaisuuteen. (Winters 2005: 22). 

Kajakin painopisteen vaikutus aaltovastukseen

Kajakit jaetaan kahteen kategoriaan niiden pitkittäisen painopisteen (LCB) suhteellisen      
sijainnin (%LCB) perusteella.  %LCB kuvaa sitä, onko kajakin rungon muoto fish- vai swede-
muotoinen. Fish-muotoisilla kajakeilla pitkittäinen painopiste (LCB) on vähemmän kuin 50 
% vesilinjan pituudesta (painopiste puolen välin keulapuolella) ja swede-muotoisilla enem-
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vaikutus suuntavakavuuteen, mutta pienempi vaikutus kitkaan. Tähän on syynä turbulent-
tinen virtaus perässä. (Winters 2005: 18) 

Yksi kitkavastukseen vaikuttava tekijä on kajakin poikittaismuoto. Poikittaismuodolla voi-
daan vähentää kajakin märkäpinta-alaa. Kun kajakkien leveyden ja syväyksen suhde on 
noin 2,8:1, voidaan saavuttaa pieni märkäpinta-ala kajakille. Kajakit saavuttavat harvoin 
täysin ideaalia leveys-syväysarvoa. Ideaali (Cx) kerroin kajakeilla on 0,88–0,94. Kerroin 
voidaan laskea oheisesta kaavasta (Winters 2005: 18, 13):

  
Cx =

Ax

BT  

missä:   Ax [m2] on suurimman poikkileikkauksen ala (suurin kaariala), B [m] on   
  leveys ja T [m] on syväys

Miten naarmut vaikuttavat kitkavastukseen? Epätasaisuus pinnassa kasvattaa veden ja   
pinnan rajakerroksen paksuutta paikallisesti, lisää pyörteilyä siinä ja kasvattaa kitkavas-
tusta. Alle 0,1 mm epätasaisuuksilla ei ole kuitenkaan suurta merkitystä vastuksen lisääjänä. 
Nyrkkisääntönä: mikä on sileä kädelle, on sileä vedelle. Syvät ja selvästi tuntuvat naarmut, 
kannattaa täyttää, hioa ja kiillottaa pois. Sen sijaan ei taida olla väliä, onko naarmu poikittain 
tai pitkittäin, jos sen märkäpinta-ala on sama. Poikittainen naarmu kajakin takaosassa saat-
taa kyllä aiheuttaa virtauksen ennenaikaisen irtoamisen, pienentää perän painetta, lisää 
syväystä, ja sitä kautta lisää vastusta ja huonontaa jopa suuntavakavuutta, ainakin periaat-
teessa (Halme 2012). Syvän naarmun pinta-ala voi olla kaksinkertainen sileään pintaan 
nähden! Jos pohja on täynnä syviä naarmuja, voi kitkavastus lisääntyä merkittävästi. Naar-
muilla on siis merkitystä kajakin kulkuvastukseen.

Aaltovastus

Kajakin liikkuessa vedessä muodostuu keula- ja peräaaltoja, näiden seurauksena nopeus 
hidastuu. Kajakin kulkiessa vedessä muodostuu itse asiassa kaksi isoa erillistä aaltosarjaa, 
mitkä molemmat lähtevät kajakin keulasta ja perästä. Ensimmäistä aaltosarjaa kutsutaan 
vaikkapa sivuaalloiksi, ne eivät ole kovin merkitseviä kokonaisaaltovastukseen. Toista aalto-
sarjaa kutsutaan poikittaisiksi aalloiksi tai peräaalloiksi, jotka asettuvat kohtisuoraan kajakin 
runkoon nähden. Kajakin kokonaisaaltovastusta voidaan arvioida kajakin nopeuden ja muo-
don perusteella, sillä ne vaikuttavat peräaallon kokoon ja nopeuteen (Winters 2005: 20). 

Kokonaisaaltovastus syntyy kaikkien muodostuvien aaltojen summasta. Eniten aallonvas-



män kuin 50 % (painopiste puolen välin peräpuolella). Swederunkomuoto syrjäyttää vettä 
paremmin, pienentäen aaltovastusta. Siksi swede-muotoiset kajakit ovat nopeampia, kuin 
fish-muotoiset, mitkä ovat suuntavakaampia. Artisan Millenium on tyypillinen fish-muotoinen 
kajakki ja saman firman Marlin swede-tyyppinen. Kajakin hallittavuutta voidaan säädellä 
kölilinjan rockerruudella (pohjan keinutuolijalan muoto). Swede-muotoisilla kajakeilla on 
myös etuna fish-muotoon verrattuna pienempi eteenpäin kallistuva liike aallokossa ja hyvä 
hallittavuus, kun aallot tulevat kajakin takaa.

            fish           swede

	       kulkusuunta  	  

          	       
 

Pyörteiden vaikutus 

Painovoima (g) ja veden viskositeetti vaikuttavat kajakin nopeuteen. Nopeuden ylittäessä 
tietyn pisteen veden virtaus kajakin ympärillä tulee mahdottomaksi, ja tämä aiheuttaa 
pyörteiden syntymisen (Winters 2005: 22). Pienemmillä nopeuksilla hallitseva vastus 
on     kitkavastus. Kitkavastus aiheuttaa erikokoisten pyörteiden syntymisen, joihin häviää 
energiaa rungon perässä. Pyörrevastus lisääntyy suhteellisen hitaasti nopeuden kanssa. 
Pyörteiden aiheuttama vastus on noin 5 % kajakin kokonaisvastuksesta. Kajakin suunnit-
telussa   pyritään rungon muodolla minimoimaan pyörteiden syntymistä. Vesiallastestien     
perusteella on todettu, että myös kulmista terävät peräevät voivat vähentää pyörteiden        
syntymistä. (Winters 2005: 22 - 23).

Melontarotaation vaikutus 

Yksi kajakin vastuksista on melontaliikkeestä muodostuva mutkittelu. Kun kajakkia melo-
taan kaksilapaisella melalla kajakin keskeltä, kajakkiin syntyy momenttia eli rotaatioliikettä. 
Jo pienillä liikkeillä mutkittelu voi aiheuttaa jopa 5 % kokonaisvastuksesta. Kajakin rungon 
muodolla ei ole merkitystä mutkitteluvastukseen, sen sijaan melontatyylillä on. Rotaatio-
vastuksen kannalta edullisin melontatyyli olisi vetää mela aivan kajakin vierestä. Melojan 
tehontuoton kannalta se ei ole kuitenkaan paras tyyli, tehontuotto ja sen suuntaus ovat siis 
ristiriidassa toisiinsa nähden. Tehokkain melanveto lähtee edestä kajakin vierestä, josta veto 
erkanee suoraviivaisesti (tai lopussa hiukan kaartaen) sivulle (vrt. kilpamelontatyyli). Veto on 
tehokkainta aivan alussa loppuen lantiolinjaan. 

Tuulivastus

Tuulivastus on kovaan vastatuuleen melottaessa merkittävin vastus. Paneudutaan tähän 
asiaan vähän syvällisemmin. Kannattaako meloa luovimalla, jos määränpää on suoraan 
vastatuulessa? Tuulivastus tai laajemmin ilmanvastus (Fv) lasketaan Newtonin vastuskaa-
valla: 

   
Fv = 0,5ρv

2ACv

missä:  ρ [kg/m3] on ilman tiheys, v [m/s] on tuulen nopeus, A [m2] on tuuli 
  poikkipinta-ala kohtisuoraan tuulta vasten ja Cv muotokerroin

Poikkipinta-ala tuuleen nähden muodostuu kahdesta komponentista, kajakin ja melojan 
pituussuuntaisesta (A1) ja sivusuuntaisesta (A2) poikkileikkausaloista. Näiden suhde on 
noin 2 sivusuuntaisen ollessa suurempi. Huomioiden tämä, saadaan kajakin pituussuun-
taiseksi tuulivoimaksi eli –vastukseksi:
   
    

F = Fv cosα = 0,5ρv2 (2sinα + cosα)A1Cv( )cosα

 

	  

 
missä:     on tuulen ja kajakin välinen kulma, muut kuten edellä, jos oltaisi oikein  
  tarkkoja, niin molemmille poikkileikkauksille pitäisi olla oma muotokerroin, 
  mutta antaa sen nyt olla

Suurin vastus saadaan derivoimalla lauseke     :n suhteen, kulmaksi tulee 32 astetta. Tarkka 
arvo kulmalle on  tanα = 0,5 5 −1( ) . Tulos on varsin sopusoinnussa Wintersin tuloksen kans-
sa, sillä hänen mukaansa tuulivastus on suurin 30 asteen kulmalla kajakin kurssiin nähden. 
Meloja voi pienentää tuulivastusta pitämällä kajakin ja tuulen kohtaamiskulmaa yli tai alle 30 
asteen (Winters 2005: 23). Näin asia onkin pelkän tuulivastuksen näkökulmasta, silloin kun 
määränpään sijainti ei vaikuta kurssin valintaan.  

Tuulivastuksen syntymistä voidaan vähentää suunnittelemalla kajakki matalaksi. Siinä tulee 
kuitenkin ottaa huomioon kajakille sopiva, käyttötarkoituksen mukainen, tilavuus. Melottaes-
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sa tuulta vasten syntyy vastus käytännössä pinta-alan ja muotokertoimen vaikutuksesta. 
Mitä pienemmän poikkipinta-alan kajakki, meloja, kansivarusteet ja mela muodostavat, sitä 
pienempi vastus. Melojan istuma-asennolla ja melan lapojen kulmalla on siis merkitystä 
tähän asiaan. Melonta-asentona lievä etunoja on edullinen. Melan nollakulma ei ole eduksi, 
eikä kansilasti.

Muotokerrointa kuvaa parhaiten oheinen laskuvarjoesimerkki. Lentokoneesta kannattaa    
hypätä laskuvarjolla, sen muotokerroin on noin 2, eikä halkaisijaltaan samankokoisen pallon 
varassa, minkä muotokerroin on 0,34. 

Ilmavirran aiheuttamat pyörteet kajakin pinnassa ja melojassa lisäävät vastusta. Vaatetuk-
sella ja kansilastilla voidaan vaikutta muotokertoimeen, ainakin teoriassa. Kannen virtavii-
vaisuutta rikkova kansilasti ja vaikkapa niskassa hulmuava anorakin huppu lisäävät muo-
tokerrointa ja sitä kautta tuulivastusta. Muuten aukkopeitto vähentää pyörteitä eli pienentää 
muotokerrointa ja siten vähentää tuulivastusta. 

Vielä on yksi mielenkiintoinen ”tutkielma” tuulivastuksesta. Kuinka kovaa tuuli vie kajakkia 
eli kuinka paljon tuuli hidastaa vauhtia? Probleemaan pääsee käsiksi, kun ajattelee melojan 
istuvan kajakissa melomatta ja keula on vastatuuleen. Tällöin tuuli kuljettaa kajakkia. Tilanne 
on oheisen tasapainoyhtälön mukainen. Hiukan joudutaan arvailemaan, lähinnä melojan 
ja kajakin muotokertoimia. Tulosta voi pitää, ainakin ”suuntaa antavana”. Kokonaisvastuk-
sen kerroin n. 3,9 pätee Artisan Millenniumille ja muille melontavastukseltaan samanlaisille 
kajakeille. Tuulivastuksen kerroin 0,050 pätee kirjoittajan kokoiselle henkilölle melottaessa 
kohtisuoraan vastatuuleen.

  

kaavoissa:  D [N] on veden kokonaisvastus, missä V [m/s] on kajakin nopeus
  Fv [N] on tuulivastus, missä v [m/s] on tuulen nopeus

Oheisesta kuvaajasta voi lukea kajakin nopeuden vähenemisen vastatuulen vaikutuksesta 
(tai kääntäen myötätuulen lisäävän vaikutuksen). Eikö matikka olekin mukavan käytännön-
läheistä.

Huumorilla voidaan edelleen todeta, että kesähelteillä tuulivastus on pienempi kuin kylmällä 
säällä, koska ilman tiheys on kesällä pienempi!

Kokonaisuutta voisi vetää yhteen siten, että sisäsaaristossa, jossa on pienehkö aallokko, 
navakassakin tuulessa, kannattaa meloa kohtisuoraan tuulta vasten, edellyttäen tietenkin, 
että suunta on muuten sopiva. Isohkossa aallokossa sen sijaan kannattanee hiukan luovia. 
Vastalaineen pituus ja korkeus vaikuttavat edullisimman luovimiskulman löytymiseen, tällöin 
kajakin keula nousee aallon mukana eikä enää sukella sen sisään.  Vastatuulen ollessa reilut 
12 m/s melontavauhti hidastuu n. 5 km/h! 

Matalan veden vastus

Melojille tuttu ilmiö on vauhdin nopea hidastuminen tultaessa syvästä vedestä yhtäkkiä 
matalaan. Esimerkiksi Lehmäsaaren montun jälkeen, melottaessa etelään, tämän huomaa 
selvästi. Mistä ilmiö johtuu?

Syvässä vedessä aallon nopeus on suoraan riippuvainen aallon pituudesta, ts. aallon 
nopeus on aallon pituuden funktio. Matalassa vedessä aallon nopeus on sen sijaan riip-
puvainen veden syvyydestä. Kriittinen syvyys on (D) (Winters 2005: 23).

missä:   V [m/s] on kajakin nopeus ja g [m/s2] on maan vetovoiman kiihtyvyys 
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D = Kf (Rn,Fn )ρV
2SW ⎯→⎯ Kf (Rn,Fn )ρSW ≈ 3,9

Fv = 0,5ρv
2ACv ⎯→⎯ 0,5ρACv ≈ 0,050

⎫
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Matalassa vedessä, kajakin muodostama aalto lyhenee ja jyrkkenee. Kajakin vauhdin         
hidastumista matalassa vedessä kutsutaan squat-ilmiöksi, suomennos ilmiölle on matalik-
koimu. Aalto- ja virtaussysteemin muutoksen johdosta, kajakin syväys kasvaa. Ilmiö syn-
tyy, kun melotaan suurehkolla nopeudella matalalle vesialueelle. Mitä suurempi on kajakin 
nopeus, sitä suurempi on imun vaikutus. Kajakin rungon alta kulkeva virtaus häiriintyy.    
Keulan alla virtaus kiihtyy, sen takia keulan kantavuus vähenee. Tästä johtuen keulan edes-
tään työntämä vesimassa kasvaa (Keränen & Leinonen 2009: 17). Selkokielellä: kajakki 
painuu syvemmälle, märkäpinta-ala kasvaa ja vauhti hidastuu.

Kuten laskukaavasta huomataan squat-ilmiö kasvaa kajakin nopeuden neliössä. Kaavan 
antama syvyys tuntuu varsin uskottavalta, jos melotaan vaikkapa 8 km/h (2,2 m/s), niin 
kriittinen syvyys on 0,5 m. Ei siis ihme, että Lehmän montun jälkeen vauhti tökkää. Matalan 
veden vastus voi lisätä vedestä aiheutuvaa kokonaisvastusta huomattavasti.

Suorituskyvyn ennustaminen

Suorituskykyä voidaan ennustaa kehiteltyjen erilaisten kaavojen avulla. Ne perustuvat osin 
kokeellisiin tuloksiin fysiikan lainalaisuuksien pohjalta. Kokonaisvastuksen (D) laskukaava 
on hiukan yksinkertaistetussa muodossa oheinen. Vaadittava teho (P) saadaan kertomalla 
kokonaisvastus nopeudella.

missä:  K “joukko” kertoimia, f(Rn,Fn) ”joitakin” funktioita,    [kg/m3] on nesteen tiheys, 
 V [m/s] on nopeus ja SW [m2] on märkäpinta-ala

Nykyisin tietokoneohjelmien avulla päästään tarkempiin lopputuloksiin. Eräs suorituskyvyn 
optimointiin tarkoitettu ohjelma on nimeltään GODZILLA.

Artisan Millenniumin kokonaisvastus ja tehontarve nopeuden kasvaessa

Lopuksi vielä pari käyrää, joista näkee havainnollisesti vastuksen kasvu ja tehon tarpeen 
lisääntyminen nopeuden kasvaessa (Saari 2011: liite 5). Pähkinän kuoressa vielä, vastus 
lisääntyy nopeuden neliönä ja tehontarve kasvaa nopeuden kuutiona. Tehontarpeen ja sitä 
kautta tarvittavan energian lisäys on huikea, kun nopeus nostetaan vaatimattomasta 4,5 km/
h:ssa kaksinkertaiseksi eli nopeuteen 9 km/h. Tehontarpeen lisäys on, ei kaksinkertainen, 
vaan lähes kymmenkertainen! Ilmankos se välillä tuntuu niin rankalta! 

Johtopäätökset

Melontaa voi lähestyä myös näin teoreettisesti, harrastusmielessä ja pilke silmäkulmassa. 
Mutta monet käytännössä havaitut ilmiöt saavat nyt järkeenkäyvän selityksen. 

Vastusten minimoimista ei kannattane liikaa murehtia. Olennaisinta lienee se, että meloo 
käyttötarkoitukseen nähden oikean kokoisella ja tyyppisellä kajakilla, minkä pohja on kun-
nossa. Reitin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, suosi syviä ja tuulensuojaisia vaihto-
ehtoja. Melontatyylin tulee olla tehokas ja samalla turvallinen. Turhaa kiirettä ei kannata pitää 
ellei sitten puhtaasti kuntoilumielessä halua revitellä. Pääasia on kuitenkin se, että homma 
tuntuu mielekkäältä ja on mukavaa.
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