
MITÄ ON KANOOTTIPOOLO

SUOMEN SEURAT
Kajak, Tampere

Merimelojat ,Helsinki
Melan Vääntäjät, Lohja

Meloiloa, Jyväskylä
Hiidenveden Purjehtijat, Nummela

Kanoottipoolo on maailman vauhdikkain vedessä pelattava pallopeli. 
Kanoottipoolossa kaksi viisihenkistä joukkuetta ottaa mittaa toisistaan kesällä 
avoveteen tai talvisin uima-altaaseen tehdyllä kentällä. Pelivälineinä on 
pallo, mela, ja ketterä kajakki, jolla voi ottaa rajustikin yhteen pelikaverin 
kanssa.

Ottelussa pelataan kaksi nopeatempoista kymmenen minuutin erää. 
Tavoitteena on saada pallo melalla tai kädellä heittäen vastustajan 
maaliin, joka on kaksi metriä vedenpinnan yläpuolella. 
Puolustava joukkue yrittää torjua heitot meloillaan, ja riistää 
pallon itselleen esimerkiksi katkaisemalla vastustajan syötöt, 
tai kaatamalla palloa hallitsevan pelaajan nurin. 
Eskimokäännös kuuluu lajin perustaitoihin. 

Puolustavan joukkueen päädyssä, ns. “kuuden metrin 
alueella,” pelaajat saavat kajakeillaan kamppailla 
keskenään pelipaikoista, muualla kentällä ainoastaan 
pallolliseen pelaajaan saa törmätä. Puolustavan 
joukkueen maalivahtiin osuminen on kielletty, mutta 
maalivahdin erityisasema lakkaa heti, kun pallo 
siirtyy puolustavalle joukkueelle tai maalivahti 
alkaa tavoitella pelaamalla palloa. 

Kanoottipoolossa kamppaillaan pallosta voiman ja 
kajakin hallinnan avulla. Poolokajakit on luotu nopeita 
kiihdytyksiä, tiukkoja käännöksiä, ja keulan ja perän 
upottamista varten. Se vaatii pelaajalta kuitenkin taitoa ja 
fyysistä voimaa. Yksilötaidot ovat siis tärkeitä, kuten 
kaikissa pallopeleissä. Kanoottipoolo on kuitenkin ennen 
kaikkea joukkuepeli, jossa kuvionsa hionnut joukkue 
peittoaa helposti ilman yhteistä suunnitelmaa pelaavat taiturit. 
Kanoottipoolo on niin naisten kuin miestenkin laji ja Suomessa 
suuri osa joukkueista on sekajoukkueita.
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KAJAKKI

Kajakki on varustettu 
puskureilla. 
Maksimipituus on 3m. 
Kajakin minimipaino 
on 8,5Kg.

Kisakajakin hinta 
vaihtelee 1500-2500€ 
välillä.

MELA

Melan maksimipituus 
on 2,2m. 
Mallivahdilla on usein 
kentän pisin mela.

Hyvän, kevyen ja 
kestävän melan hinta 
on noin 350€. 9

KYPÄRÄ
Ristikko on pakollinen

PALLO
Sama kuin vesipallossa

SUOJALIIVIT
Suojaavat taklauksissa

PELIAIKA

Peliaika on
2x10 minuuttia
3min tauolla

PELIKENTTÄ

Kentän mitat
35m x 23m

PUOLUSTUSALUE

Puolustusalueella toisen 
joukkueen pelaajan 
estäminen omalla kajakilla 
on sallittua

MAALIVAHTI

Maalivahti voi olla kuka 
tahansa joukkueen 
pelaajista. Vastustaja ei 
saa siirtää maalivahtia

VAIHTOPELAAJAT

Joukkueessa saa olla 
enintään 3 vaihtopelaajaa. 
Vaihdot tehdään lennosta

MAALI

Maalin mitat
1x1,5m

Maali on 2m
korkeudessa

HEITTOKELLO

Joukkueella on 60 sekuntia
aikaa tehdä heitto maalia 
kohti. Virheestä ja heitosta 
kello nollataan


