Laituri sakara-osilla, jotka helpottavat kajakin paikoillaan pysymistä. Kuva: Toini Seppälä 2021.

Ideakortti 25 - Melonta
Perustietoa
Melonta on monipuolinen harrastus, joka on tasaisesti 1980-luvulta asti kasvattanut
suosiotaan. Laji sopii monen ikäisille. Melontaa voi harrastaa kajakilla tai kanootilla,
yksin tai yhdessä. Melontalajeja on useampia. Virkistysmelonta on lähivesillä
liikkumista ja luontoon tutustumista. Siinä vauhti, reitti ja reitin pituus muotoutuvat
melojan mielialan sekä käytössä olevan ajan mukaan. Kuntomelonnalla tarkoitetaan
reipastempoista liikkumista, jolla pyritään fyysisen kunnon kehittämiseen ja
ylläpitämiseen. Retkimelonnalla yhdistetään melontaa ja retkeilyä. Melontaretket
voivat olla useiden päivien tai viikkojen mittaisia ja pituudeltaan kymmeniä tai satoja
kilometrejä. Melonnan kilpalajeja ovat esimerkiksi ratamelonta, maratonmelonta,
koskimelonta, kanoottipurjehdus ja kanoottipoolo. Melontaseurat ylläpitävät usein
varastoja, joista on mahdollista lainata melontavälineitä tai säilyttää omia varusteita.
Seurat myös järjestävät erilaista toimintaa, kuten melontakursseja ja -retkiä.

Saavutettavuus ja turvallisuus
Melomaan on mahdollista lähteä lähes miltä tahansa rannalta, mutta sitä varten
on myös mahdollista rakentaa erillisiä melontalaitureita- ja varastoja. Näillä
rakennelmilla voidaan helpottaa melontaharrastusta ja houkutella uusia harrastajia
sen pariin. Melontalaitureita- ja varastoja ei kuitenkaan voi sijoittaa ja suunnitella
sattumanvaraisesti, vaan ne edellyttävät harkittuja ratkaisuja.
Melontalaiturin- tai varaston sijaintia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueen
suojaisuus tuulen, aallokon, melun ja muun vesiliikenteen osalta. Veden syvyys, laajuus,
puhtaus ja mahdolliset virtaukset on myös syytä huomioida. Lisäksi tulee huomioida,
että harrastusmelonnan eri muodot edellyttävät erilaisia vesistöjä. Sijoituspaikan tulee
olla saavutettavissa erilaisin kulkuyhteyksin ja kohde tulee rakentaa esteettömästi.
Eteenkin jos melontalaituri ja/tai -vaja sijaitsee kaupungin läheisyydessä, on kohteeseen
oltava myös sujuvat kevyen liikenteen yhteydet. Mikäli tarkoitus on rakentaa sisä- ja

ulkotiloja, on niiden muodostettava yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus, joka on
turvallinen ja jota voidaan valvoa. Ranta-alueen pelastustiet on suunniteltava riittäviksi
ja helposti ylläpidettäviksi. Paikassa, johon melontalaituri sijoitetaan, rannan tulisi olla
loivasti syvenevä ja riittävästi valaistu.
Melonta on liikuntasuorituksen lisäksi myös luontokokemus, joten melonnan rakennetut
olosuhteet tulee sijoittaa ja suunnitella siten, että kokemus on myös mahdollisimman
sujuva ja elämyksellinen.

Rakentaminen
Melontalaitureita- ja varastoja rakennettaessa,
on tärkeää kiinnittää huomiota materiaalien
kestävyyteen
ja
suunnitella
kokonaisuus
ympäristön kannalta kestävästi.
Laiturirakenteita
suunniteltaessa
tulee
huomioida tuulen ja aallokon vaikutus.
Veden vähimmäissyvyyden tulisi olla 0,8
metriä. Laituri voidaan rakentaa kiinteänä tai
ponttonirakenteisena.
Mikäli
laiturirakenne
edellyttää talvisäilytystä, myös sille tulee
suunnitella paikka. Laituri tulee rakentaa
turvallisista materiaaleista ja sen tulisi olla
käyttötarkoituksesta riippuen 2-3 metriä leveä.
Laiturin pituus määrittyy käyttäjämäärän mukaan.
Laituriin olisi hyvä tehdä kajakin levyinen lovi,
johon kajakin saa aallokosta huolimatta asetettua
paikoilleen. Soveltuva melontalaiturin korkeus on
enintään 30 cm vedenpinnasta. Suunnittelussa on
varmistettava, ettei laiturirakenteisiin voi jäädä
kiinni tai joutua niiden alle vahingossa. Laiturissa
ei saa olla pystytolppia tai muita yläpuolisia
rakenteita, joihin voi kompastua tai osua kaluston
kanssa.
Melontavaraston etäisyyden rannasta tulee
olla enintään 20-35 metriä. Melontavarusteita
säilytetään lämmittämättömissä varastotiloissa,
yleensä
kulkuasennossa
oksatai
lokerohyllyjärjestelmässä.
Säilytysjärjestelmiä
suunniteltaessa
on
huomioitava
kaluston
mitoitukset. Kalustolle varattujen varastojen tulee
olla riittävän leveitä, jotta kaluston kuljettaminen ja
siirtely onnistuu sujuvasti. Varastotilojen oviaukon
tulee olla vähintään 1, 2 metriä leveä, jolloin
kajakkia voi kantaa vieressä. Osan kalustosta voi
kuljettaa suorin käsin ylhäällä, jolloin oviaukon
on oltava 2,75 metriä korkea. Mahdollisimman
suora ja selkeä reitti hyllyiltä varaston ovelle ja
laiturille on optimaalinen, jotta pitkiä ja raskaita
kajakkeja ei tarvitse käännellä ja kolhia rakenteisiin
kannettaessa. Varastossa tulee olla myös
meloille ja airoille säilytystilaa pystyasennossa.

Matalat kajakkipukit. Kuva: Toini Seppälä 2021.

Kajakkien ja melojen lisäksi varastoon on suunniteltava tilaa myös muille varusteille,
kuten melontaliiveille, kypärille, huoltovälineille ja ensiapuvälineille. Varastotilojen
muuntojoustavuus ja laajentamismahdollisuudet on syytä ottaa huomioon tiloja
suunniteltaessa.
Tarpeen ja sijainnin mukaan melontavarastojen yhteyteen voi olla hyvä sijoittaa
myös muita tiloja. Ainakin tila vaatteiden vaihtamiseen on tarpeen. Lisäksi myös wc-,
toimisto- tai kahvilatiloja voidaan sijoittaa varastojen yhteyteen. Eri tiloihin on syytä olla
sisäänkäynti ulkokautta. Melonnalle osoitettuja tiloja voidaan yhdistää myös muiden
palveluiden kuten avantouinnin tai kuntosalitoiminnan kanssa, jolloin rakennus- ja
ylläpitokustannuksia olisi mahdollista jakaa ja rakennukset pysyisivät ympärivuotisessa
käytössä.
Varastotilojen ulkopuolella tulisi olla tilaa ja telineet (kajakkipukit) kajakkien kuivausta
varten. Jos melontavaraston yhteydessä järjestetään melontakursseja, piha-alueella
olisi hyvä olla nurmialue kuivaharjoittelua varten. Pysäköintialue on myös tarpeen,
jotta melontakaluston kuljetusautot ja trailerit pääsevät lähelle säilytystiloja. Koska
luontokokemus on keskeinen osa melontaa, on paikoitusalueiden sijoituksessa ja
suunnittelussa käytettävä harkintaa ja vältettävä maisema- ja meluhaittoja.
Vesiliikuntapaikkoja ja melonnan rakennettujen olosuhteiden rakentamista on
käsitelty RT 97-11179 Vesiliikuntakeskukset ja -tukikohdat-, RT 97-10454 Melonta- ja
soutukeskukset-, RT 97-10942 Uimarannat ja talviuimapaikat – korteissa.

Kaavaprosessi ja -merkinnät
Kun melontalaiturille tai -varastolle tehdään kaavoituksen yhteydessä aluevaraus, tulee
kiinnittää erityistä huomiota rantamaiseman näkymiin sekä ominaispiirteisiin ja pyrkiä
sijoittamaan tarvittava rakentaminen hienovaraisesti ympäristöön. Rakennukset tai
rakennelmat tulee sovittaa maisemaan, joten niiden korkeusasemiin, muotoon, väriin
ja materiaaleihin tulee kiinnittää huomiota. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää
ranta-alueille rakentaessa asemakaavaa tai rakentamista ohjaavaa yleiskaavaa.
Rakentamisen säädökset ovat kuntakohtaiset ja suunnittelualueen sijainnilla alue- ja
yhdyskuntarakenteessa on vaikutusta rakentamisen tavoitteisiin.
Yleiskaavassa melontalaiturille ja muille melontarakenteille soveltuvia merkintöjä:

Asemakaavassa melontalaiturille ja muille melontarakenteille soveltuvia merkintöjä:
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