Kajakin / kanootin säilytys talvella
Avalon kajakit, niin myös kuin muutkin lujitemuoviset kajakit, ovat helppoja ja
huolettomia säilyttää ulkosalla talvisin. Lujitemateriaaleista tehdyt kajakit säilyttävät
muotonsa niin pakkasessa kuin auringonpaisteessakin sekä kohtuullisen lumikuorman
alla.
Kansiluukut on pidettävä avoinna samoin kuin istuinaukko. Sitä ei saa kattaa sokko- tai
aukkopeitteellä.
Paras paikka kajakille on kylmä sisätila, mutta se ei ole lainkaan välttämätöntä.
Sitä voidaan säilyttää talven ajan muun muassa räystään alla roikkumassa
kuljetusremmeissä kyljellään, avoimet luukut seinäänpäin. Tai verannan alla tms. tai jopa
ihan pukeilla taivasalla.
Räystään alla säilytettäessä istuinaukko on oltava alaviistoon rakennuksen seinää
vasten. Tällöin kajakkin sisälle ei pääse satamaan vettä, joka sitten pakkasella jäätyy.
Oiva kajakin säilytyspaikka on esim. autotalli tai autokatos. Kajakin voi laittaa
roikkumaan kattosta esim. remmien tai hihnojen varaan.
Pukeilla olokin on ihan ok, kunhan talven aikana käydään luomassa turhan isot
lumikuormat kajakin päältä pois.

Jos säilytät kajakkia taivasalla, muistapa nämä asiat:
1. Kajakki pitää säilyttää maasta irti, vähintään puolen metrin korkeudella
2.
3.
4.
5.
6.
7.

maanpinnasta, istuinaukko alaspäin ja kansiluukut avoinna. Korkeus sellainen, että
lumenpinta jää alemmaksi.
Pukkien paikat yksiköissä välilaipioiden kohdalla, kaksikossa lähempänä (Avalon
Avec:ssa n. 20 cm etumaisen istuinaukon kohdalta eteenpäin ja takimainen
välilaipion kohdalla)
Avalon Sanissa pukkien paikat ovat noin 70 cm päässä keulasta ja perästä.
Jos kajakissa on eväkotelo, se on peitettävä muovilla. Itse olen vetänyt eväkotelon
päälle esim. halkaistun muovipussin, kiertänyt sen koko kajakin ympäri ja teipannut
sen reunasta siten, ettei teipin liima ota kajakkin pintaan kiinni.
Parhaiten säilytykseen soveltuu pukit, joissa kajakki ”keinuu” noin 5 cm leveiden
hihnojen varassa. Kajakin tuuletus toimii, kun aukkopeite ja sokkopeite eivät ole
paikoillaan. Näin sisätilat pysyvät kuivana.
Ennen ulkosalle jättämistä olisi hyvä, jos kajakin saisi pestyä ja vahattua.
Huolehditaan, että lumikuorma ei tule liian suureksi.

Vinkkejä säilytykseen:

Ulkosalla säilytettäessä kajakkiin kannattaisi tehdä esim.
suihkuverhokankaasta suojuspussi, joka on alta avoin.
Reunaan ommellaan kiristetty kuminauha. Tällöin suojuspussi pysyy tuulessakin paikoillaan.
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