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Tapahtumakalenteri 2008
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Emäsalon lenkki

HTPS

Ranking

14.6.

SCTL 40v.

SCTL

Juhla Pihlajasaaressa

27.-29.6

Åland Runt

ÅSS

Ranking

19.-20.7.

Päijännepurjehdus

Jyväskylä-Padasjoki

Ranking

2.8.

Sulkaniemen Rapuseiluu

M

Ranking

6.9.

Henri Lloyd Race

HSK

Ranking

Ranking-loppupisteiden laskennassa jätetään pois kahden huonoimman
kilpailupäivän tulokset.
HUOM!

Tarkemmat ilmoittautumistiedot Suomen Purjehtijaliiton sivuilla:
http://www.purjehtija.fi/

Venerekisteri laajenee
sctl 40 vuotta!

Ylläoleva on leike maamme ensimmäisestä Monirunkovenelehdestä,
joka ilmestyi vuonna 1972. Nyt liittomme juhlii 40-vuotista taivaltaan
14.6.2008 Pihlajasaaressa. Tervetuloa juhlimaan veneellä tai ilman.
Lue lisää infoa liittomme nettisivuilta ja seuraavasta Monirunkovenelehdestä.
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– aiemmin rekisteröityjen tiedot ON täydennettävä ja 				
myös purjeveneet ON merkittävä rekisteriin.
Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät
purje- tai moottoriveneet tulee nykyään rekisteröidä. Myös moottoriteholtaan vähintään 15 kilowatin eli
yli 20 hevosvoiman veneet on merkittävä venerekisteriin. Uusi laki tuli voimaan lokakuussa 2007. Ennen
rekisteröimättömät veneet on ilmoitettava rekisteriin vuoden 2008 lokakuun alkuun mennessä. Veneen
omistajan on huolehdittava rekisteröinnistä ja tehtävä tarvittava ilmoitus maistraattiin. Ilmoituslomakkeen
saa osoitteesta www.maistraatti.fi.
Jos vene ei aiemmin ole ollut rekisterissä, omistajalta peritään 27 euron
suuruinen rekisteröintimaksu. Myös
ennestään rekisteröityjen veneiden
tiedot täydennettävä Myös ennestään

rekisterissä olleiden veneiden tiedot
pitää saattaa uuden lain mukaisiksi,
määräaikana on lokakuun alku 2010.
Tiedot voi täydentää maksutta lokakuun alkuun 2008. Laki edellyttää
muun muassa, että omistaja ilmoittaa rekisteriin henkilötunnuksensa.
Lainmuutos tuo rekisteröintivelvollisuuden piiriin noin 30 000 uutta venettä. Rekisteröintivelvollisuus koskee myös valtion ja kuntien omistamia veneitä. Lainmuutoksen valmistelua edelsi laaja lausuntokierros, jonka aikana veneilyalan järjestöt pääsivät kertomaan kantansa asiaan. Pääosin rekisteröinnin laajennusta kannatettiin. Rekisteröintikäytännön muutoksilla tuetaan markkinavalvontaa. Jos esimerkiksi tietyssä

venetyypissä havaitaan vakavia puutteita, tieto asiasta saadaan rekisterin
avulla tehokkaasti veneiden omistajille. Uusi laki myös auttaa poliisia vene- ja konevarkauksien selvittämisessä. Pitkällä aikavälillä muutos myös
vähentää byrokratiaa. Kerran annettu rekisteritunnus säilyy veneellä koko sen käytössäoloajan, ja rekisteröintiilmoituksen voi tehdä mihin tahansa maistraattiin. Muuttavan veneenomistajan ei myöskään enää tarvitse
tehdä rekisteriin ilmoitusta; aiemmin
kunnasta toiseen muuttaessa piti tehdä ilmoitus, vaikka veneen säilytyspaikka ja käyttötarkoitus olisivat pysyneet samoina.
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Minna Ryynänen

Soru Sadama
koordinaadid on 58°41" N 22°31" E.

Lokikirjan merkinnät:
21.7. NW 5-6 Triigi – Soru 43 mpk.
Triigissä ei palveluja, Sorussa mm.
uusi museo, jossa Viaporin tuoppi
–näyttely. Tullimies tangoissa. Kaupunki olisi 3 km päässä.
Lähdimme Triigin vaatimattomasta vierassatamasta kohti Sorua ilman
sen kummempia odotuksia. Viimeisimmän turistioppaan perusteella arvioimme Sorun melkoisen ankeaksi
paikaksi. Soru on siis se satama Hiidenmaalla, josta on säännöllinen laivayhteys Saarenmaalle, Triigin satamaan. Välimatka näiden kahden sataman välillä on 43 mpk. Strategisesti Soru sijaitsee suosiollisella paikalla,
onhan se portti Soelan salmeen. Hiidenmaata lähestyttäessä maisema on
tyypillinen Viron rannikkomaisema;
rannat ovat matalia, keskimäärin 3-10
8

m, ja metsän peitossa. Satamaan tultaessa kannattaa myös täällä seurata
tarkasti rantautumista ohjaavia viittoja, sillä merenpohja on hyvinkin arvaamattomia muhkuroita täynnä. Lisäksi Viron vesillä kalastusverkot pääsääntöisesti eivät ole merkatut. Tuulen lisäksi venettä vievät myös virrat,
erityisesti eteläinen virta Saarenmaan
ja Hiidenmaan alueella, jonka suuruus vaihtelee ½ solmusta aina Soelan salmen 4 solmuun. Itse Sorun satama on suojainen kaikilla tuulilla.
Sorussa pysähtymisen päämääränä
oli hoitaa rajamuodollisuudet. Rannikkovartion lisäksi Sorussa on meripelastuksen tukiasema. Tullimies oli
jo sinänsä nähtävyys violetin värisissä tangoissaan. Esitteli itsensä tullipiirin päälliköksi.Ystävällisesti hän olisi tarjonnut myös kuljetusta lähim-
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ja vettä on saatavilla
myös. Sataman nettisivut kuvaavat Sorua
klassiseksi vierasvenesatamaksi, joka on
myös rannikon kalastajien kotisatama. Sorun satama on perustettu arviolta 500-600
vuotta sitten. Vuonna
1999 "Save Estonian
Sea" –järjestö valitsi Sorun vuoden parhaaksi pieneksi satamaksi. Sorua voi kyllä
suositella lämpimästi varsinkin monirunkoveneille.

pään kauppaan. Meillä oli kuitenkin
sen verran kiire jatkaa matkaa kohti
Gotlantia, että tyydyimme sataman
ravintolan antimiin. Innokkaimmat
miehistön jäsenet tutustuivat vasta
valmistuneen näköiseen, erittäin tyylikkääseen taidemuseoon. Näyttelyn
aihe oli tunteita herättävä, Viaporin
tuoppi. Esillä oli korkealaatuinen kokoelma kuvia Viaporin tuoppiin osallistuvista veneistä kisan tuoksinassa.
Museon yhteydessä on myös näköalatorni, josta lakeudet levittäytyivät
hauskasti ympärille. Kaupunki sijaitsi
tullimiehen kertomana 3 km päässä,
mutta turistioppaan mukaan kauppa ja postilaatikko olisivat jo 700 m
matkan takana. Satamassa on 1520 satamapaikkaa, maksimissaan 15
m veneille 2,5 m syväyksellä. Erinomainen puinen laituri monirunkoveneen kylkikiinnitykseen. Sähköä
Monirunkovenelehti 1/2008
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Valtteri Rahkonen

Formula 16 luokka
F16 luokan suunnittelu alkoi vuonna 2001 F18 luokan menestyksen innoittamana. Luokan tavoitteena oli
luoda kevyt joko yksin- tai kaksinpurjehdittava moderni ja suorituskykyinen kilpakatamaraani Australiassa suosiossa olleiden Taipan 4.9
ja Mosquito luokkien pohjalta. Uutena ominaisuutena edellämainittuihin yksityyppiluokkiin lisättiin mm.
genaakkeri. Ensimmäiset erityisesti
F16 sääntöön suunnitellut katamaraanit olivat Stealth F16 vuonna 2002
ja Blade F16 vuonna 2003. Nykyisin
suosituimmat mallit ovat sääntöön
modifioidut Taipanit, Stealth, Blade
ja uusin tulokas Viper (F18 luokan
Capricornin pikkuveli).
Luokan alkuperäinen tavoite on edelleen sen paras markkinavaltti, sillä yksin- ja kaksinpurjehdittavat vaihtoehdot ovat suorituskyvyltään hyvin lähellä toisiaan. F16 luokkasäännöissä
ei ole miehistöpainoissa rajoituksia,
joten luokka onkin saavuttanut suosiota yksinpurjehtijoiden, gastiongelmaisten ja kevyempien sekamiehistöjen parissa. Suorituskyvyltään
F16 on hyvin lähellä esimerkiksi F18
luokkaa. Hieman painavampien miehistöjen kannattanee kuitenkin valita
enemmän kelluvuutta tarjoava F18.

Tällä hetkellä suurin F16-keskittymä on Singaporessa (~ 30 F16 kattia). Suomessa seilaa ensi kesänä kolme vanerista tehtyä Blade F16 katt

Projektin taustat (eli
mopo karkaa käsistä)
Suomen ensimmäisen F16 katamaraanin rakennusprojekti alkoi
syksystä 2005 päätöksellä hankkia
mökille halpa Laser-jolla. Lyijyn (Albin Express) kuljettelun lisäksi veri
veti vauhdikkaamman purjehduksen
pariin, olinhan palannut purjehduksen pariin hankkimalla H16 katin
ja päivittänyt sen myöhemmin H18
Formulaan. Markkinoilla olevat
Laserit tuli kartoitettua. Kaikki
tuntuivat olevan kilpailukelpoisia
pelejä ja sen mukaisesti hinnoiteltuja. Ajattelin, että melkein samalla
rahalla saa käytetyn F18 katin ja
samalla huomattavasti enemmän
hauskuutta käytettyä euroa kohden.
Olin myös haaveillut joskus osallistuvani Archipelago raidiin. Sopiva
peli löytyi, mutta gastia ei. Kaikki
purjehtivat tuttuni vastasivat, että
tulevat mielellään satunnaisesti kyytiin, mutta eivät sitoudu mihinkään
projekteihin. Seuraavaksi projekti

F16 sääntöjen yhteenveto:
Maksimipituus:
5.0 m
Maksimileveys:
2.5 m
Maston korkeus:
8.5 m
Maston + isopurjeen ala: 15 m²
Fokka (vain kaksin-						
purjehdittaessa):
3.7 m²
Genaakkeri:
17.5 m²
Minimipaino:
104 kg yksin- ja 			
107 kg kaksinpurjehdittaessa
Lisätietoa luokan kotisivuilta: http://www.formula16.org/
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vaihtui Tornadoksi, kun alkuvuodesta 2006 huomasin myynnissä olleen
käytetyn Tornadon, mutta en saanut
siihenkään sitoutettua gastia.
Neljäs vaihe käynnistyi, kun helmikuussa 2006 surffailin amerikkalaisen Catsailor-lehden foorumeilla ja eksyin F16 luokan foorumille.
Tutustuttuani luokkaan tarkemmin
huomasin sen soveltuvan loistavasti omaan tilanteeseeni: mahdollisuus
purjehtia yksin tai kaksin, jos joku
mukaan haluaa. Aluksi ajattelin ostaa tehdaspaistetun haarukan, mutta
tiedon karttuessa itse rakentaminen
alkoi kiehtoa enemmän ja enemmän.
Lopulta vaimo näytti projektille vihreää valoa (ei oikein ymmärtänyt mihin suostui) ja maaliskuussa laitoin
Blade F16 katamaraanin suunnitelmat tilaukseen, minimissään takkiin
olisi tullut siis 165 euroa, mikä oli piirustusten silloinen hinta. Blade tuli
valittua, koska rakennusohjeet sisälsivät monisivuisen vihkon, jossa selitettiin tarvittavia materiaaleja ja prototyypin rakentamisessa käytettyjä menetelmiä sekä käsin piirretyt kaavakuvat. Toisin sanoen rakentamisen vaatimuksena oli, että ei lintsannut yläasteella veistontunneilla (rakennusmateriaali kun on puu) ja että osaa
tavata englantia (pärjää suunnitelmien kanssa). Suunnittelija Phill Brander varoitteli liian ruusuisista unelmista ja totesi, että aikaa kuluu.
Johtuen myös suunnitelmien laadusta, eli soveltuvat myös amatööreille,
ne eivät sisällä rakennusohjeita eville. Myöhemmin keskustelin suunnittelija Phillin kanssa asiasta ja hän
totesi, että jos joku haluaa ne rakentaa, hän osaa myös itse katsoa sopivan NACA profiilin ja tehdä muotit. Phillin mielestä rantakatin foilit
ovat kuulemma sen verran vaikeat rakentaa riittävän kestäviksi ja kevyiksi, että se ei luonnistu jokaiselta ama-

tööriltä. Tällä hetkellä myös Norjassa
tehdään muutamaan Blade F16 katamaraania strip plankkauksella. Norjalaiset olivat sopineet, että Phill tekee
heille rimarunkoihin hieman erilaiset kaavat (rima on paksumpaa kuin
vaneri).

Valmistavat 		
toimenpiteet
Alustavan materiaalin kartoituksen
jälkeen päädyin hankkimaan seitsemän levyä Marine grade Okume vaneria 4mm paksuutena. Ohjeiden
mukaan puoliin bulkheadeista ja
kansista olisi pitänyt käyttää 3mm
vaneria (eli kaksi levyä), mutta sitä
ei tuntunut löytyvän mistään. Kokonaan 4mm vanerista rakennettuina
runkoihin tuli hieman lisäpainoa. Lisäksi löysin armottoman metsästyksen ja suomennuksen jälkeen Puukeskuksen saunaosastolta western red cedaria jäykistyksiä varten. Pari lautaa
maksoi puolet vanerien kustannuksista. Muu puutavara eli pari levyä
vaneria ja kakkoskakkosta jigeihin ei
sitten juurikaan enää mitään maksanutkaan.
Epoksia ja tarvittavat kuidut tilasin
Kevrasta. Ohjeet eivät listanneet tarvittavaa kilomäärää epoksia, joten tilasin varmuuden vuoksi tarpeeksi yhteen runkoon. Lasikuidunkin hankinnassa mopo karkasi käsistä ja ostin
jämä rullan (20m?). Tässä vaiheessa
tuli hankittua myös K-raudasta muutama levy styrofoamia vaahto-bulkheadeja varten. Ne tarjoasivat kelluvuutta, mikäli runko täyttyisi vedellä. Työkaluista löytyi jo valmiiksi sirkkeli, pistosaha, sähköhöylä ja akkuporakone, eli tarvittavien työkalujen
listalle kuului ainoastaan käsihöylä ja
ruuvipuristimia. Tarpeettomiin laiskuuden vaatimiin työkaluihin lukeutui vannesaha, johon tosin yllytin isäni lupautumaan 50% osuudella mukaan.
Styrofoam bulkheadit leikattiin heinäkuun lopussa mökillä ja toimitettiin muiden tavaroiden ohella rakennuspaikalle vanhaan navettaan Vihdissä. Projektin oli tarkoitus aloittaa
vajan puolella ja taivutuksen jälkeen
siirtyä itse navetan puolelle, jota voi-

taisiin talvella lämmittää. Jotain hyötyä siitäkin siis on, että vanhemmat
muuttavat maalle.

Rakentaminen vaihe 1
(rungot)
Blade F16 katin rungot on tarkoitus
rakentaa tavuttetusta vanerista. Varsinainen runko-osa koostuu kölipaneelista sekä kahdesta kylkipaneelista. Koska mistään ei juuri saa sopivanmittasia vanerilevyjä, rakentaminen alkaa vanerilevyjen toisiinsa liittämisellä. Seitsemästä okume vaneri
levystä yhteensä neljä kuluu jo tässä vaiheessa, eli viisteliitoksella muodostetaan kaksi 4.96 m pitkää levyä.
Liitoksen kovettumisen jälkeen mitataan ja piirretään paneelien muodot
ja leikataan paneelit irti. Kylkipaneeleihin liimataan vahvike rimat yläreunaan ja keskelle runkoa. Vahvike rimat tarvitaan jäykistämään runkoa ja
tukemaan kantta. Rimojen liimaamisessa kannattaa olla huolellinen, eikä
liimauksessa apuna käytettyjä ruuveja
kannata ehkä innoissaan poistaa vielä tässä vaiheessa. Tähän seikkaan palaamme vielä myöhemmässä vaiheessa tarinaa.
Paneelit liitetään toisiinsa alustavasti kuparilanganpätkilla ja peräosasta, johon kohdistuu suurin rasite, 1
mm paksulla purjelangalla. Paneelien muodot vaikuttavat siihen, että peräosaan kohdistuu todella kovat
voimat, kun liitetyt paneelit taivute-

paneelien leikkausta

paneelit leikattuna

taan auki ja siksi sitä purjelankaa ei
kannata korvata millään muulla, mitä saa hieman ennen kuutta lauantai-iltana rautakaupasta. Lopputulos
on minimissään 1 cm rako paneelien välillä. Itse jouduin nöyrtymään ja
menemään maanantaina veneliikkeeseen hakemaan purjelankaa. Vastaavissa Turussa rakennetuissa rungoissa
käytettiin nippusiteitä ja tuntui sekin
metodi toimivan.
Paneelien muotoon taivuttamisen jälkeen alkaa varsinainen hauskuus: liimataan täplittäin epoksia ja täyteaineita liitoskohtien väliin, poistetaan
liittoksissa olevat kupari- ja purjelangat tai nippusiteet, kuidutetaan liitossaumat kolmella kerroksella lasikuituteippiä ja lopuksi käännetään run-

paneelit liitetty toisiinsa
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got ympäri ja kuidutetaan köli ulkopuolelta. Kuulostaa yksinkertaiselta,
mutta itse onnistuin kompuroimaan
ja tiputtamaan toisen rungon pois tueltaan kesken sauman kuidutuksen.
Tämähän tietysti tarkoitti sitä, että pisteliimaukset epoksia pettivät ja
paneelit olivat taas omassa muodossaan kolmessa osassa. Tämä taisi olla
suurin ja oikeastaan ehkä ainoa todellisen masennuksen hetki koko projektin aikana. Sinä iltana tuli sitten
hiukan siivottua ja ajettua kotiin juomaan olutta. Viikkoa myöhemmin
hanskat nousivat tiskistä ja kulutettiin pisin uudestaan teko vaihe, likimain 20 h työtä. Ulkopuolelta kuiduttaminen sujui jo kuin lasten leikki, eikä edes taivutuksessa ollut mitään ongelmia. Phillin ohjeissa oli
kuitenkin virhe materiaalilistauksessa. Niistä sai kuvan, että saumoihin
pannaan vain yksi lakuituteippi, vaikka myöhemmin tekstissä vihjailtiinkin useamman lasikuitunauhan käytöstä. Oikeasti olisi pitänyt käyttää
kuutta kerrosta teippiä. Tämä aiheuttikin Turun esimmäisten runkojen
kanssa sen, että runko taipui höyrystyksessä saumasta eikä vanerista. Turussa taisi tulla tässä vaiheessa ensimmäinen uudelleen teko vaihe eli rungot takaisin levitykseen ja sitten lisää
lasikuitua köliin.

Itse taivutusprosessi pitää sisällään
kiehuvaa vettä, pyyhkeitä ja rauhallista narujen ja/tai liinojen kiristämistä.
Lopuksi, kun rungot ovat taipuneet
riittävästi, ne pannaan ylösalaisin
olevaan jigiin, jolla hoidetaan lopullinen kiristäminen. Kun jigi on kiristetty loppuun, se käännetään ympäri ja siihen liitetään jalat. Vielä ennen
runkojen kuivumista asetetaan paikalleen perälauta, jonka avulla rungot
saadaan lopulliseen muotoonsa jigiä
kiristettäessä. Omassa projektissani
ensimmäisen rungon kanssa tuli hieman hätäiltyä taivutuksessa ja sain irrotettua yläpaneeliin liimatut jäykisterimat. Todennäköisesti hieman rauhallisemmalla otteella (ja jos en olisi
poistanut rimojen liimaus ruuveja aiemmin), tätäkään ylimäärästä viiden
tunnin liimausurakkaa ei olisi tarvinnut tehdä. Taivutuksessa potentiaalinen ongelma on myös se, että vanerin
laatuvaihtelut saattavat aiheuttaa taivutuksen aikana paikallisia murtumia
runkoon. Mahdolliset murtumakohdat on kuitenkin helppo myöhemmin hioa ja kuiduttaa.

runkojen taivutus alkamassa

rungot taivutettu

valmis epoksoitavaksi sisäpuolelta
ensimmäinen keula liimattuna

vahvikkeiden uudelleen liimausta

Runkojen kuivumisen jälkeen kiinnitetään poikittaisjäykisteet eli bulkheadit, keula, kölilaatikko, vanttien kiinnitys helat sekä palkkien tuet. Osa jäykisteistä leikataan vanerista ja osa vaahdosta. Meillä vaahto jäykisteiden leikaamisella aloitettiinkin
siis koko projekti. Kölilaatikko tehtiin kuidutetusta vanerista. Helat rikiä varten tehtiin yksinkertaisesti
happoteräslaatasta, johon porattiin
reikiä ennen paikoilleen pakkelointia ja kuidutusta. Sisuskalujen liimauksen jälkeen rungot epoksoidaan sisältä muutamalla ohennetulla epoksikerroksella.

molemmat keulat liimattuna

Ennen kansien liittämistä kansien tuet ja runkojäykisteet höylätään muotoonsa. Tässä jälleen sähköhöylä on
huomattavan kiva työkalu. Kansiin levitetään kaksi kerrosta epoksia. Kannen ja runkojen liitoskohtiin
levitetään epoksipakkelia ja kannet
ruuvataan kiinni runkojäykisteisiin.
Jos tätä vaihetta on tekemässä yksin,
kannet saa parhaiten taivutettua kiinnitysliinoilla. Viimeinen metri keulakannesta tehdään vaahdosta tai balsasta ja höylätään muotoonsa, sillä vaneri ei enää kestäisi taivutusta. Kansien kuivumisen jälkeen kansien ja
rungon liitoskohdat pyöristetään.

keulavantin kiinnityksen liimailua

viimeistelyä vaille valmis kansitukseen

kansitettu

kannet kuidutettu

Rakentaminen vaihe 2
(palkit, pintakäsittely)
Kansien liimauksen jälkeen alkaa ehkä kaikista pitkäveteisin urakka eli
pakkelointi. Taivutetut rungot eivät ole täysin muodossaan. Niissä on
kuoppia ja korkeampia kohtia, jotka pitää pakkeloida tasaiseksi. Tähän
puuhaan meni itselläni aikaa kaksi
viikkoa kesälomasta ja samalla katosi
kuusi kiloa elopainosta. Ensimmäisten kerrosten jälkeen rungot muuttivat mökille ja loppu pakkelointi tapahtui mökin terassilla. Voihan sitä
kesälomansa noinkin kuluttaa, aamulla hionta ja illalla lisää pakkelia.

ensimmäinen runko pisteliimattu
kölilaatikoiden sovittelua

runkojen taivutusta jigissä

keulan kansien taivutus
pohja valmis kuidutukseen

jäykisteiden sovittelua
sivuvanttien kiinnike
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ensimmäinen kerros pakkelia
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ensimmäinen kerros hiottu

Runkojen väliin tulevat palkit valmistuvat yksinkertaisesti 80x2 mm
6082-T6 alumiiniputkiprofiilista.
Pienen etsiskelyn jälkeen putkea löytyi tukkusta. He joutuivat laskuttamaan minimiveloituksen 120 euroa,
mitä myyjä kovasti pahoitteli. Etupalkkiin tarvitaan jäykisteeksi happoteräslaatta ja alumiinitolppa mastonjalkaan. Tämän pitäisi tukea mastoa ja jäykistää runkojen liikkuvuutta. Kun palkit on leikattu oikean mittaisiksi, ne kääritään muoviin. Rungon ja palkin liitoskohtaan pannaan
paljon epoksipakkelia ja palkit lasketaan märkään pakkeliin. Suoruus tarkistetaan vatupassilla. Palkkien liitoksen muotoilun jälkeen porataan reiät pulteille.

Runkoihin vedeltiin muutama kerros epoksiprimeria ja polyuretaanipintamaalia. Pohdin pitkään, tekisinkö maalauksen tyynyllä vai ruiskulla, koska aikaisempaa ruiskumaalauskokemusta ei ollut. Lopulta päätin maalata ruiskulla potentiaalisen
paremman lopputuloksen takia. Ja
potentiaaliseksi se jäikin, sillä jälki ei
todellakaan ollut kummoinen, uusiksi menee siis pintakin. En kuitenkaan
syksyllä ruvennut uudestaan maalaamaan, koska testipurjehdusmahdollisuudet olisivat käyneet muuten vähiin. Positiivista tässä uusintamaalauksessa on se, että voi samalla vaihtaa
väriä. Punaiseksi menee, koska harmaa oli tylsä. Talven puuhaksi jäi siis
runkojen kevyt hionta ja uuden pintamaalin levitys.

primeroitu

palkkien sovittelua

pintamaalattu

Vielä ennen maalausta leikataan auki trampoliinin putki ja kölilaatikon
kannet. Kölilaatikoihin muotoillaan
köliä muottina käyttäen epoksipakkelista reunus, joka pitää kölit paikoillaan. Omassa projektissani loppuosa laatikosta täytettiin polystyreeni vaahdolla, jotta epoksipakkelilla ei
tarvitse täyttää koko laatikkoa. Tämä
ei ehkä ole kaikkien siistein ratkaisu
ja suunnitelmissa onkin tehdä kunnolliset laatikot kuidusta alipaineella
laminoiden tänä talvena.

Rakentaminen vaihe 3 (evät, helat, rikit, purjeet, traileri aka alihankkijat)
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Evien rakentamista en itse tässä vaiheessa pohtinut. Sopivaa NACA profiilia ja muottia käyttäen sellaiset kyllä varmasti järjestyisi. Mutta ottaen
huomioon, kuinka paljon yleensä uusien kattimallien kölit paukkuvat ensimmäisen erän kanssa, päätin tilata
myös ne valmiina. Erilaisia vaihtoehtoja tutkittiin pitkin ja poikin maailmaa. Lopulta tarjousten perusteel-
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la päätettiin tilata kahdelle F16 katille purjeet Italiasta (Ullman Italy) sekä evät ja masto Hollannista (Catamaranparts). Catamaranparts toimii
tehdasvalmisteisten Blade katamaraanien Euroopan edustajana ja toimittaa valmiskatamaraanien evät myös
rapakon taakse. Catamaranpartsin
Hans Klok on muuten hallitseva F16
Global Challengen haltija. Samalla
siis tilattiin Turun Sydvästin katamaraaniin varusteet, kimppatilauksella
saatiin ihan hyvät alennukset.
Maahantuonnin suurin ongelma liittyi siihen, että toinen mastoista oli
saanut kolhun kuljetuksessa. Onneksi lähetys oli vakuutettu, mutta uutta
mastoa saatiinkin sitten vakuutustaisteluiden takia odottaa viitisen kuukautta aina uuden vuoden puolelle.
Loppupeleissä yhtiöllä ei juuri ollut
mitään nokan koputtamista, koska
olin vastaan otettaessa vaatinut, että
vahinko merkitään ylös papereihin.
Vioittunut masto lojuu edelleen kotitalomme päädyssä odottamassa takaisin Hollantiin matkustamista.
Spinnun puomi tehtiin Kevrasta ostetusta hiilikuituputkesta. Spinnupuomin kiinnikkeitä varten runkojen keulaan porattiin reiät, josta dyneemanarun voi pujottaa läpi ja sitoa
solmun päähän. Ihan keulojen kärkeen on laminoitu vahvikkeet kestämään spinnupuomin aiheuttamat
voimat. Kaikki helat liitettiin ruuveilla, eli talven aikana voisi laminoida ne
hiilikuidulla kiinni. Ison puomi tehtiin aluksi hieman ohuemmasta hiilikuituputkesta, mutta se oli mitoitettu
hieman lyhyeksi ja löysi uuden kodin
Expressin antenni mastona. Korvaava
alumiininen 40x1.6 mm profiili haettiin K-raudasta.

Testipurjehdukset
Syyskuun puoliväliin mennessä viimeiset osat oli saatu ja rungot maalattu. Oli siis päästävä äkkiä vesille. Lauantai kulutettiin rikaamisessa
ja mutkien oikomisessa. Nyt ei tehty enää kaunista tai huolella, olihan
talvella aikaa korjailla. Mastorotaation ja levangin hallinta tulikin tehtyä toiveella, että toimisivat edes sinne päin. Sunnuntaiksi Blade saatiinkin siihen kuntoon, että isopurjeella päästiin kokeilemaan kelluvuutta. Harmi vain, että sunnuntaina keli
oli laihtunut kevyeksi henkäykseksi.
Tunnelma oli kuitenkin kohtuu matava, ihan itketti.
viimeiset tarkistukset

taitaa kellua ja siksi ihan naurattaa

Seuraava viikko viriteltiin spinnun rikausta jälleen asenteella, että talvella

Onhan toki rikin kehityksessä tapahtunut edistymistä viime vuosikymmeninä. Kantavuuttakin oli moninkertaisesti ainakin H16 katamaraaniin verrattuna.

korjataan. Spinnu saatiin ylös ja viritykset todettiin huonosti toimiviksi.
Laskettaessa spinnu jäi puoliksi ulos
snufferista. Yhteensä ehdin purjehtia
parin viikon aikana hieman yli kymmenen tuntia, joista
kolme yksin. Kelit
olivat pääasiassa kevyet eli täyttä
suorituskykyä ei vielä
saatu selville viime syksynä. Kuitenkin verrattuna aikaisemmin
omistamiini H16 tai
H18 katamaraaneihin Blade kiihtyy
selkeästi eri tavalla. Puuskan sattuessa ampaistaan vauhtiin ja meno on
muutenkin ärhäkkäämmän oloista.

Testipurjehdukset sattuivat hyvään
aikaan, sillä pari viikkoa kasteesta perheeseemme syntyi esikoislapsi
ja vaimo piti tiukasti kiinni siitä, että isyysloma tarkoittaa kotona vauvan hoitoon osallistumista (on oppinut jo jotain). Pojan syntymä itketti
muuten vähemmän kuin veneen kastaminen.

Loppusanat
Rakennusvaiheen tekstistä tulee näin
jälkikäteen lukien jotenkin negatiivinen kuva rakentamisesta. Ehkä pienet epäonnistumiset jäivät selkeämmin mieleen opetuksina kuin onnistumisen tunteet. Tosiasia kuitenkin
on, että saatiin siinä menemään yksi
talvi ja kyllä tälläisesta harramisesta
nauttii moninkertaisesti työntekoon
verrattuna.
Itse rakentamisessa näin jälkikäteen
harmittaa se, että aluksi tuli kokemattomuuttaan käytettyä epoksia
liikaa. Tästähän ei juuri muuta haittaa ole kuin ylimääräinen paino. Kun
ylimääräiseen epoksin painoon lisätään muutama levy 4mm paksuista vaneria 3mm sijasta (2.5 kg / levy
painoeroa) ja tumpeloinnit maalausvaiheessa, niin päästään lopputilan-

Heloitus tilattiin kotimaasta Marnelasta. F18 purjehtijana Pete osasi antaa hyviä neuvoja ja paketista saatiin
varmasti toimiva. Spinnuun ja ison
skuuttiin hankittiin Ronstanin automaattisesti toimivia jarrublokeja.
Spinnun nosto tapahtuu yhdellä köydellä, eli falli kulkee tack lineen liitetyn blokin kautta lukkoon. Toivottavasti tämä on hyvä ratkaisu yksinpurjehdittaessa. Fokan heloitusta ei vielä
ehditty syksyllä virittelemään.
Monirunkovenelehti 1/2008
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Apacan
hakureissu,
osa 2

purjehdusta kevyessä kelissä

teeseen, jossa kumpikin runko painaa 32 kg. Myös kallein yksittäinen
komponentti (alumiininen siipimasto) osoittautui 19 kilon painoiseksi,
joten koko katin ylipaino luokan minipainoon on siis 20 kg. Vertailun
vuoksi kerrottakoon, että normaali
alumiinimasto painaa likimain 14 kg
ja Stealthin hiilikuituinen masto painaa 9 kg. Seuraavista painoista puuttuu fokka 1 kg ja fokan rikaus, mutta
koska fokan rikausta ei vielä ole tehty,
sitä ei ole voinut punnita.
Aikaa on palanut tähän mennessä yli
450 tuntia. Uudet rungot tekisin varmaan alle 250 tunnissa. Suurin nopeuttava tekijä olisi, että tietäisi, koska suosiolla pyytää kavereita talkoisiin ja osaisi välttää tietyt pikku typeryydet. Nyt apua käytettiin käytännössä vain runkojen taivutuksessa.
Alkuperäisen projektin budjetti ylittyi roimasti, kun tonnin Laser-pommi vaihtui 10 000 euron kattiin, sisältäen toki trailerin. Maston hankinnassa olisi myös voinut säästää, kun
vanhoja alumiinisia Tornadon mastoja saa jo Ruotsista kohtuulliseen
hintaan. Myöskin evät voisi tehdä itse. Tehdasvalmisteisen minipainoisen F16 katin saa kisavalmiina jo li16

kimain 13 000 eurolla (Stealth), joten
ei voi paljon väittää säästäneensä.
Loppukaneettina voisi todeta, että
veneen rakentaminen itse ei ole lainkaan järkevää, suorastaan typerää, ainakin jos laskee hinnan omalle ajankäytölleen. Rohkeus (ja ehkä taitokin) tehdä itse korjauksia omiin veneisiinsä on kuitenkin parantunut
roimasti. Tekisi mieli aloittaa joku uusi projekti. Ehkä komposiitista, tällä kertaa, voisi pojalle rakentaa
vaikka F12 katin. Ei olisi edes aikataulupaineita seuraavaan kahdeksaan
vuoteen. Ehkä pitää kuitenkin ensin
tänä talvena tehdä omaan kattiin uudet kölilaatikot (alipaineella hiilikuidusta), uusiksi maalaus (punaiseksi)
ja viimeistellä rikaus.

Osien painot:

Masto:
Spinnu:
Iso + latat:
Vantit, plokit ja köydet:
Kölit (yht):
Peräsimet + pinna:
Ison + spinnun puomit:
Etupalkki + trampoliini:
Takapalkki + levanki:
Rungot:
Yhteensä:
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19 kg
1 kg
6.2 kg
7.5 kg
3.7 kg
5.6 kg
2.2 kg
10.8 kg
5.3 kg
32 kg
125.3 kg

Runkojen materiaalit
(ulkomuistista):

• Epoksia: 14 kg  (Turussa 10 kg
+ pakkeli erikseen)
• Täyteaineita: Fenolipalloja,
lasipalloja ja piituhkaa
• Kuitua: 150 m 40 mm leveää
lasikuitunauhaa, 50 m 25 mm
leveää nauhaa, 10 m 160 gr/neliö
mattoa, pieniä määriä 40 mm
hiilikuitunauhaa ja pienet lätyt
kevlaria
• Okume-vaneria: 7 levyä 4mm
(5 *4mm ja 2*3mm oikea määrä)
• Western red cedar: 3 lautaa
• Maalit: 3 L astia epoksi primeria,
3 L astia polyuretaanipintamaalia

Lisäksi:

• Tavallista vaneria: 2 levyä 12 mm
koivuvaneria jigejä varten
• Satunnaista puutavaraa jigin
jalkoihin ym

Harri Temonen
Ostin keväällä 2007 Englannin
Emsworthista Aquilon 800 -katamaraanin, jonka siirtopurjehduksen alkuosasta Jaakko Lipasti
kirjoitti numerossa 3/2007. Jaska
jäi Amsterdamissa pois veneestä
kotikiireiden vuoksi, ja jatkoimme
sieltä Antti Lehtosen kanssa.

Yhdeksäs päivä (25.4)
Aamupalan ja bensakävelyn jälkeen
starttasimme Amsterdamista lähes tyvenessä klo 10.30. Suuntana oli makeat vedet Markelmeer ja Isseljmeer.
Aurinko porotti ja bensaa paloi. Vihdoin iltapäivällä tuuli nousi ja päästiin luovimaan pohjoissululle. Matalassa Isseljmerissä 10 m/s tuuli nosti
terävän aallokon, joten saatiin makean veden suihkua samalla!

Kymmenes päivä (26.5)
Aamulla sulusta läpi ja tihkusateessa
Vattimerelle. Merialue on matalaa ja

laskuveden aikaan väylät kuivuvat kapeiksi ojiksi. Aallokko ja virrat muovaavat pohjaa jatkuvasti, ja alueen
merikartat vanhenevat vuodessa tai
allekin sen. Paperikarttoja meillä oli
alueelta, mutta ne eivät olleet aivan
tuoreita. Seurasimme karttaplotterin
ohjeita, sähköinen merikartta kun
oli aivan tuliterä. Väylä teki siksakkia
hiekka- ja mutasärkkien välissä, laskuveden aletessa tuntui kuin purjehtisi suomalaisella tulvapellolla!
Tarkasta navigoinnista huolimatta
kölit tuntuivat tarranneen mutaan
pari kertaa, ja epäilyt kartan oikeellisuudesta heräsivät. Samalla keksimme selityksen ”pellon reunassa” kasvaville parimetrisille koivuille, ne olivatkin tämän väylän viitoitus! Kun ei
ollut tietoa miltä puolelta ne pitäisi kiertää, ajettiin aivan risujen vierestä. Eroa merikartassa merkittyyn
väylään oli jopa muutamia kymmeniä metrejä.
Myöhemmin osuimme keskelle vanhojen purjelaivojen regattaa, letkassa

oli useita kymmeniä paikallisen näköisiä vanhoja aluksia.
Kun pääsimme Pohjanmeren puolelle, Terchellingin edustalla Hollannin
tulli kiinnostui meistä, ja yritti nousta
kumiveneellä kyytiimme, mutta aallokko esti yrityksen. Keskustelimme
heidän kanssaan huutamalla hetken
matkareitistämme ja lastistamme,
mutta jupakka ei kärjistynyt siitä sen
enempää. Jostakin syystä VHF-puhelimen käyttö ei kiinnostanut näitä merten urhoja.
Luovimme kohti koillista rannikon
suuntaisesti, ja yöllä tuuli pikkuhiljaa nousi. Virta oli kuitenkin suotuinen ja matka joutui. Puolenyön aikaan virta kääntyi vastaan ja tuulikin
oli reipastunut. Edelleen karttaa seuraten läksimme ajamaan sisääntuloväylää n.10 M päässä rannikosta. Tällä kertaa väylän valaistus ei täsmännyt
alkuunkaan kartan kanssa! Nyt jouduimme pimeässä arvuuttelemaan
oikeaa sisääntuloväylää pelkkien valojen perusteella. Tuuli oli noussut
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Neljästoista päivä (30.5)

Kahdeskymmeneskolmas
päivä (7.6)

Läksin aamulla taksilla kanavan suulta Kieliin ostamaan GPS:ä. Saksassa
etenkään taksikuskit eivät osanneet
englantia, joten kielimuuri teki matkaan mutkia. ’Das venetarvikeliike
bitte’ ei tuottanut tuloksia, mutta jotenkin oikea kauppa löytyi. Kun lopulta päästiin matkaan, tuuli oli 7 m/
s sivumyötäistä. Genaakkerilla vauhti oli parhaimmillaan 15 solmua, ja
saavuimme Tanskan Korsöriin puolelta öin.

Viidestoista päivä (31.5)
Big Twin

Kahdestoista päivä (28.5)
n. 15 m/s ja oli taas laskuvesi, joten
virheisiin ei oikein ollut varaa. Väylä
kuitenkin löytyi, ja aamulla klo 3.30
saavuimme iljettävän näköiseen kalasatamaan. Ainoa valopilkku satamassa oli iso matkakatti, jonka kylkeen
kiinnityimme. Herätimme samalla sen kipparin, joka tuli häätämään
meitä kauemmas! Hetken keskusteltuamme hän kuitenkin rauhoittui ja
pystyimme jäämään katin kylkeen
loppuyöksi.

Yhdestoista päivä (27.5)
Herättymme klo 10.20 tuuli oli laantunut ja ilmassa oli tasainen tihkusade. Heti kun pääsimme kannelle,
naapurikippari tuli pyytämään anteeksi yöllistä töykeyttään, ja tarjosi
meille vielä aamukahvit katissaan.
Oikein ystävällinen alkuasukas, jonka
olimme herättäneet kesken painajaisen - olimme Antin kanssa ne pahat
möröt sieltä hänen unestaan! Kaveri oli itse rakentanut tuttavansa kanssa veneen, ja se näytti lähinnä vauhdikkaalta avomerikilpurilta, mutta iso koko mahdollisti myös mukavuudet.
Läksimme liikkeelle klo 12 ja tuuli
oli mukava, pääsimme hyvällä vauhdilla Borkumiin illaksi. Jäi epäselväksi
kuuluiko saari Hollannille vai Saksalle, molempien liput heiluivat näyttävästi. Satamasta löytyi vihdoin kaivattu pesukone! Paikallinen Tiki 26 kaveri kävi illalla tutustumassa meihin
ja oli kovasti kiinnostunut veneestä.
18

Borkumin satama tyhjeni aamupäivällä virtojen kannalta suotuisan laskuveden alkaessa. Ajelimme lähes tyynessä moottorilla muun letkan mukana kapeaa ja mutkaista väylää, joka oli
taas risuilla merkattu. Pieni kölivene
jäi yhdessä mutkassa pohjaan kiinni
kun eksyi hieman sivuun ojasta. Tuuli
nousi pikkuhiljaa ja päästiin purjehtimaan illaksi Elben suulle. Ehdimme
juuri sopivasti että päästiin myötävirtaan ylös. Hurjia pyörteitä ja aallokkoisia kohtia siellä täällä lähestyttäessä jokea, mutta ne olivat vain paikallisia. Päästiin puolenyön aikaan Brunsbütteliin suluista läpi. Oltiin Kielin
kanavassa!

Kolmastoista päivä (29.5)
Sateinen aamu, ja kruunasimme sen
jälleen bensakävelyllä. Bensiini tuntuu olevan kovin harvinainen hyödyke venesatamissa. Tällä kertaa hakumatkaa taisi tulla yhteensä 6 km.
Tarvitsimme vahvistavan rommitujauksen huoltoasemalla tankatessamme, ja autoilevat saksalaiset hieman
kummastelivat meitä.
Mutta sitten matkaan, ja maisemat
olivatkin kauniita ja navigointi helppoa. Hieman ennen Kieliä karttaplotteri kuitenkin hyytyi, eivätkä mitkään yritykset saaneet sitä enää henkiin. Onneksi paperikartat olivat ajan
tasalla ja kanavassa muutenkin vaikea
eksyä. Jälkeenpäin selvisi että plotteri
itsessään oli kunnossa, mutta laturi ei
ollut kestänyt matkan rasituksia.
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Herätys oli tasan klo 8.00 kun viereisessä sotasatamassa jyrähti tykki. Antin osalta matka jatkui autolla isän ja
siskon tullessa noutamaan häntä Suomeen. Kiitokset Antille. Pidin välipäivän ja siivosin veneen läpikotaisin, sekä täydensin muonavarastoja.
Odottelin samalla jatkomiehistöä.

Kuudestoista päivä (1.6)
Miehistölle tuntui tulleen viime hetken pakottava este. Niinpä jouduin
turvautumaan varasuunnitelmaan, ja
muutaman soittokierroksen jälkeen
vanha konkari Mikko Saukko lupautui tulemaan loppumatkalle miehistöksi. Siirsin veneen yksinpurjehduksena Vordingborgiin.

Seitsemästoista päivä (2.6)
Mikko tuli aamujunalla Vordingborgiin. Nopeaa toimintaa häneltä, jonka avovaimon myötäsukaisuus mahdollisti! Veneen varustelua ja lähtö
ankaraan vastatuuleen, jossa kapean väylä takia ei ollut mahdollisuutta
muuhun kuin moottorilla ajamiseen.
Vauhti jäi vain kolmeen solmuun, ja
jäimme yöksi Kalvehaveen. Jälleen
tuttu bensakävely pitkin paikkakuntaa, mutta nyt saimme hienot kärryt
lainaksi satamasta.

Kahdeksastoista päivä (3.6)
Aamulla jouduimme lähtemään taas
koneella liikkeelle, mutta päivällä
vihdoin päästiin luovimaan ja illaksi saavuttiin Ruotsin Smygehamniin.
Vaihteeksi bensakävely jossa kysyim-

Aamulla heräsimme veneestä virkistyneinä, joskin hieman epäselvinä siitä kuinka paluumatka sujui.
Bensakävelyn ja ruokien oston jälkeen lähdimme koneella ajaen heikossa vastatuulessa kohti pohjoista.
Tuuli pysyy poissa koko päivän ja
yön.

tiin ajelemaan genaakkerilla sivutuuleen! Yöllä oli melkoinen liikenne aivan keskellä Itämerta. 9.6 Mikolla oli syntymäpäivä, ja pidimme
merellä juhlaseremonian miehistön
kunniaksi! Aamuyöllä ensimmäinen
Suomessa näkemämme purjevene oli
HiQ trimaraani, joka ohitti meidät
vaivattomasti. Seuraavana iltapäivänä ehdittiinkin Porkkalaan jossa avovaimot olivat vastaanottamassa väsyneitä matkalaisia!

Lopuksi
Mikko

me paikalliselta koiran ulkoiluttajalta bensa-aseman sijaintia. Asema oli
muutaman kilometrin päässä satamasta. Alkuasukas ystävällisesti tarjoutui heittämään meidät autollaan
asemalle kunhan saa koiran kävelytettyä. Jatkoimme matkaa jalan, ja kohta saimme autokyydin asemalle ja takaisinkin vielä. Esittelimme kiitollisena venettä tälle herralle, joka paljastuikin entiseksi Hobie Cat purjehtijaksi.

Yhdeksästoista päivä (4.6)
Aamulla matkaan ja yllätyksettömän
purjehduksen jälkeen illalla Simrishamniin.

Kahdeskymmenes päivä
(5.6 - 6.6)

Kirjoittaja yötunnelmissa Itämerellä

Kahdeskymmenesneljäs
päivä (8.6 - 10.6)
Aamulla saavuimme Fyruddeniin jossa tankattiin ja syötiin jäätelöt. Päätimme jatkaa suoraan Suomeen, kuitenkin niin koukaten että tyynen jatkuessa matkalle osuisi tankkauspaikkoja. Kun pääsimme saaristosta pois
tuuli virisi ja pääsimme vihdoin purjehtimaan! Oli se juhlaa kun pääs-

Vene osoittautui merikelpoiseksi matkaveneeksi, jossa tilat ja mukavuudet
ovat hyvät. Tosin se sopii paremmin
lapsiperheelle tai kahdelle pariskunnalle kuin kolmen miehen miehistölle, joka meillä oli alkumatkassa. Mutta vessan päälläkin voi nukkua kuten
Antti todisti. Suorituskyky ei ollut aivan odotettu, mutta venyneillä purjeilla ja näkkisellä pohjalla oli siihen
varmasti vaikutuksensa. Näihin epäkohtiin on luvassa parannusta.
Matka Englannista Suomeen oli jännittävä ja opettava kokemus. Vuorovedet, virrat, liikkuvat hiekkasärkät ja
kirjavat satama- ja viranomaiskäytännöt olivat uutta minulle pelkästään
Itämerellä purjehtineena, samoin kuin
miehistölle. Jokunen tiukka tilanne
matkalla sattui, mutta niistä selvittiin
kylmillä hermoilla. Kiitokset vielä
miehistönä toimineille Jaskalle, Antille ja Mikolle.

Aamulla piti odotella että sankka
sumu hälvenee Hanobuktilla. Klo
10.30 matkaan heikossa tuulessa luovien. Sitä jatkuikin yli seuraavan yön
ja päivän. Illansuussa oltiin Kalmarissa. Matkan rasitukset alkavat tuntua
etenkin kipparissa, ja niitä päätetään
lähteä lieventämään Gammal Danskilla. Paikalliset juhlivat Ruotsin voittoa jalkapallopelissä jotain mitätöntä
vastustajaa vastaan, mutta se ei haitannut illan ohjelmaa. Sama baarikin
löytyi missä Mikon kanssa toivuttiin
edellisen siirtokeikan (2002) rasituksista. Ilta kului ilmeisesti suunnitelmien mukaisesti.
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Kari Karpio

Farrier 22 R

RETKIVENEET
osa 3

Maailman menestyksekkäin trimaraanien piirtäjä ei pahemmin esittelyjä kaipaa. Mielenkiistoista sen sijaan kuinka pitkä ja kivinen tie F22
taival on ollut. Alustava suunnitelma
ilmestyi jo kymmenkunta vuotta sitten. Kovasta mielenkiinnosta huolimatta piirustukset eivät tahtoneet
millään syntyä: muut projektit piti
hoitaa ensin, 22 on haastavin suunnitelma uran aikana, motivaatio on
matalalla, ei ole tarpeeksi mielenkiintoa jne. Tuntui että halua ei koko projektiin mutta kymmenet piirustusten
ennakkotilaukset muuttivat suunnittelijan mielen. Piirustuksia on myyty
lähes sata ja ainakin 30 veneen rakennus on aloitettu.

Oikeastaan otsikkona voisi olla urheilulliset retkiveneet.
Kaikki kolme ovat suurin piirtein saman kokoisia
ja ensimmäisten veneiden pitäisi purjehtia vielä tämän
vuoden aikana. Runkojen perusmateriaali
on kaikissa sama lasikuitu/pvc-vaahto/epoksi
yhdistelmä. Hiilikuituakin esiintyy varsinkin palkeissa
ja evissä, mutta ei siinä määrin, että voitaisiin puhua
tyylipuhtaista hi-tech konstruktioista.
Tässä lyhyt esittely veneistä.

Scarab Sport

ST7¨

Suunnittelijana maailmalla melko vähän tunnettu Ray Kendrick. Aiemmin suunnitellut
mm. mallit Scarab 670 ja siitä modernisoidun
version Scarab 22:en. Sport-versio on suunniteltu Team Scarabin kanssa yhteistyössä. Käytännössä Ray piirtää veneet, Team Scarab valmistaa prototyypit ja huolehtii piirustusten
myynnistä.

ST7 on Tony Graingerin kynästä lähtöisin. Grainger on saavuttanut kotimaassaan Australiassa lähes legendaarisen maineen nopeiden multien piirtäjänä. Voidaan sanoa, että hänen suunnitelmansa ovat vieneet viimeisen viidentoista vuoden aikana ison osan maalipaukuista. Joskus jopa 4 –5 nopeinta venettä on ollut Graingerin
hengen tuotoksia.

Scarab on kolmikon pienin, halvin ja kevyin
versio. Luultavasti myös helpoin rakentaa.
Teamilta saa tarvittaessa tilata eri osia esim.
palkkeja ja kellukkeita. Myös täysin valmiin
veneen mikäli ei itse halua tehdä mitään. Kaiken voi toki rakentaa itse aina sarananmekanismia myöten jos vaan ammattitaito riittää.
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ST7 on vertailun nopein, aggressiivisin ja haastavin purjehdittava.
Se on suunniteltu puhdasta kisakäyttöä varten sisätilojen jäädessä vähälle huomiolle. Retkiveneissä on yleensä niukasti tilaa, tässä ei sitäkään vertaa Suunnittelemalla saranamekanismi yksinkertaiseksi on
saatu säästettyä painoa. Seuraamuksena on kuitenkin se seikka, että palkkien avaaminen/sulkeminen on tehtävä aina maissa, kahdella
muulla sen voi helposti tehdä vedessäkin.
Sopiva valinta sille, joka haluaa pienellä budjetilla mennä kovaa sekä ohitella isompia ja kalliimpia multeja/mopoja.

F22R on eräs versio 22 sarjasta. Piirustuksia saa pidemmällä kajuutalla,
takakajuutalla, pisto – tai kippikölillä sekä kilpa – tai vakiorikillä. Kannattaa huomioida että palkkeihin ja
sarananmekanismiin ei ole piirustuksia. Ne täytyy ostaa suunnittelijan valtuuttamilta valmistajilta. Tämä tietysti nostaa heti konstruktion
hintaa. Toisaalta 22:en myyntivalttina on muunneltavuus ja kohtuullisen
korkea jälleenmyyntihinta.
Edellä esitellyn kolmikon kova kilpailija on Corsair Marinen Sprint 750.
Sprintin laajempaan esittelyyn palataan syksyn aikana.

Tiedot:
Scarab

pituus
6,5 m
leveys
5,58/2,5 m
purjepinta 			
(kryssi)
26 nm
syväys
0.3/1,2 m
tyhjäpaino
450 kg

ST7

pituus
7m
leveys
5,8/2.5 m
purjepinta 			
(kryssi)
35,9 nm
syväys
0,35/? m
kilpailupaino 750 kg

F22R

pituus
6,96 m
leveys
5,51/2,5 m
purjepinta 			
(kryssi)
35,8 nm
syväys
0,31/1,51 m
tyhjäpaino
590 kg
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Katamaraani LB261

Strategiset mitat: pituus 6, 5m, leveys 3,8m, paino n. 500 kg, isopurje 17m2, fokka 7m2,
reacher 20m2, genua 11m2. Vene on nopea ja hyvässä purjehduskunnossa. Rakenne polyester
sandwich, uudet trampoliinit. Jarrullinen traileri vm 2002. Mahdollisuus ostaa uudemmat
(uudenveroiset) purjeet tarvittaessa. Hinta 5300,- ilman traileria. Hinta 6300,- trailerin
kanssa. Hinta 8000,- uusilla purjeilla. Vene on nähtävänä Nastolassa.
Kari Nordström p. 044-5542061email: wesahko@co.inet.fi

vm 2005. 9,43 x 4,55 m, paino 2,5 t, syväys 0,9 m. Runko 3-kerroksinen epoxy liimattu
vesivaneeri, ulkopinta 3-kerroksinen lasikuitu. Saranoitu hiilikuitumasto ja puomi, lazy jacks,
6 purjetta. NAVMAn loki, kaiku, tuuli, GPS, VHF. Sähköiset merikartat, sääasema ja
myrskyvaroitin, 2 kompassia. Maistaotto ja akkulaturi. Jääkaappi, painevesi, spriikeitin,
merivesi WC ja septitankki, Tohatsu 15 hv 4-taht perämoottori, kumivene + 3,5 hv
p-moottori, pelastuslautta. Tehdastakuu voimassa 15.6.2007 asti. Hinta 98.000 €.
Kts kuvat www.lbyachts.sk. Matti Pösö tel 0505 585 4301

Screacheri 38m2
etuliikki 13,26m, alaliikki 6,81m. Hp 750€. Sisäänajettu.
Fonzie/Trou Noir m93 p.0405230424

Trou Noir
Hinta 55.000 - 85.000 €. Fonzie. Puh 040-523 0424.

Tarantella, Trimaraani K8.
Vm. 1998. R&K Karpio. 8 m x 7 m 0.3/1.3m. Moottori Yamaha 4HD 4-t, vm2000. Katsastusvarustus, rantakärry, yms. Vene Päijänteellä. HP 11.000 €. Kake Kanerva 0400-434 495.

Päivänsäde, cruiser/racer trimaran
Winner of Aland Runt 2004, one-off trimaran 9.10m x 7.25m, built by professional
Reiska Laine, launched year 2000. Hulls made of epoxy sandwich, beams of carbon fiber
carbon mast,carbon boom and carbon bowsprit from Sailcenter. Sails kevlar Kinberg Sailmakers,
mainsail 40,5m2, selftacking jib 14 m2, gennaker. 61m2. Engine 8hp ob, compass, log/depth,
gps, autopilot. Sleeps 3(4), Wallas heater, Origo two flame cooker, watertoilet, solarpanel,
battery. The boat is in good condition and visible in Inkoo. New price : 59 500,-euros.
Contact Jukka Kallio, +358 40 838 2414.

Alumiinimasto

Trailertri 680,
vm. 1983. Kuljetettava ja kooontaittuva trimaraani. Mukaan tulee rek. traileri ja
uusi 4hp 4-tahti Mariner! Lisätietoja: www.nettivene.com Vene Id: 237079. Hp. 5000 €.
Ari Pärnänen, Imatra. Puh. 050-5250010.

Trou Noir trimaraanin uuden 		
etu- ja takapalkin muotit.
Hp. 1 000 €. Jukka Jousjärvi, 040-5230424

Trou Noir trimaraanin 				
etu- ja takapalkki.
7.70 m maks. leveys, lasikuitu/epoksi/Divinycell. Hp. 5 000 €.
Jukka Jousjärvi, 040-5230424

Pohjantähti

(Firebird-katin, Proctorin tekemä) pisaranmuotoinen profiili, pituus 11 m, ympärysmitta 50 cm.
Paino 69 kg vantteineen. Martti Halminen, 050-3324903.

Päijänteen nopein 2003 - 2004. Fleuret vm.88, kilpavarusteltu daycruiser,
valm. tehdastek. lujitemuovinen Tanskassa. Hintapyyntö 16 500 €.
Pentti Paatola 050-5451608. pentti.paatola@pp.inet.fi

Nacra Inter 20, vm. 2000.

Katamaraani Tiki 21,

Erittäin hyvässä kilpailukunnossa, traileri, rantakärry, 3 fokkaa, 2 genaakkeria, uusia köysiä yms.
Hp. 10.500 €. Vene on Helsingissä. Lisätiedot (in english) Michiel de Moel, 040-500 3224.

vm. 2000, pituus 6.4m, leveys 3.6m, syväys 0.35m, paino 360kg. Hinta: 5500 €.
Puhelin 019-724120 tai 040-5791248 / Seppo Suur-Askola Riihimäki
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Nopea pikku Katti JP 6.5 vm-86.
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Suomen Catamaran ja Trimaran Liitto ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Ravintola Merimakasiinissa
Hietalahdenranta 14
pe 11.4.2008 alkaen klo 19.00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Virallisen osuuden jälkeen epävirallinen osuus,
joka sisältää yleistä ilonpitoa ja pulinaa,
herkullista ruokaa ja juomaa, palkintojenjakoja ja
arvauskilpailu, arpajaiset ym.

Tervetuloa!

