ISSN 0784 - 2503

6,-

1/2014

Suomen ainoa monirunkoveneilyn erikoislehti

PUHEENJOHTAJAN palsta

Kesä on jo ovella ja monen venekin jo vesillä.
Monirunkovenelehti ilmestyy tänä vuonna näin
kesän kynnyksellä. Lehdessä on listattuna kesän
tapahtumat eli kisat ja kaudenpäättäjäiset. Päättäjäisten ohjelma julkaistaan myöhemmin ainakin
SCTL:n nettisivuilla. Tapahtumaan voi ilmoittautua SCTL:n nettisivuilla (vaatii kirjautumisen) tai
sähköpostitse osoitteessa info@sctl.fi. Muistathan
ilmoittautua ja kertoa seurueesi koon, jotta ruokaa
riittäisi kaikille tulijoille.

oli mukana suunnitteluissa vähän myöhemmässä
vaiheessa. ÅSS:n kanssa yhteistyö ei lopulta onnistunut tälle vuodelle ja kun tämän saimme selville
oli jo liian myöhäistä järjestää tapahtumaa muuta
kautta. Pyrimme tapaamaan ÅSS:n ja SCTS:n
väkeä syksyllä ja saamaan yhteistyön käyntiin Åland
Runtin osalta. Mikäli se ei onnistu, niin otetaan
ajoissa toiseen tahoon yhteyttä ja sovitaan järjestelyt heidän kauttaan. Pyrimme joka tapauksessa
sopimaan vuosittain tai joka toinen vuosi toistuvat
järjestelyt monirunkojen Åland Runtille.
Pahoittelut kaikille siitä, ettei Åland Runt toteutunutkaan tänä vuonna. Toivottavasti kesäsuunnitelmanne eivät kärsineet.
Moni monirunkoilija suuntaakin kokan kohti
Gotland Runtia ainakin Ruotsin puolelta. Gotland
Runtin eli ÅF Offshore Racen yhteydessä järjestetään
myös Inshore Race 28.6, joka lähtee Tukholman keskustasta ja palaa myös sinne. Lisää tietoa kilpailusta
löytyy osoitteesta www.ksss.se

Åland Runt
Päätimme luopua Åland Runtista tältä vuodelta.
Tapahtumaa työstettiin puoli vuotta SCTL:n toimesta. Myös SCTS (Ruotsin monirunkovene liitto)
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Odysseia
– epätavallinen naisten tutkimusmatka
ja seikkailu!
Viime syksynä ryhmä huippu-urheilijoita kipparinaan Nathalie Ille päätti pitää kuukauden
vapaata osallistuakseen tutkimusretkelle. Tavoitteena oli tutkia Välimeren ihmeitä maalla ja
merellä, tutustua sen luonnonsuojelualueisiin ja biologiseen monimuotoisuuteen Lagoon 39
katamaraanilla purjehtien.

Tämän urheilullisen seikkailun taustalla oli naisten halu toteuttaa unelmansa, jakaa intohimonsa, ymmärtää
alueen ympäristöä sekä nähdä itsensä
osana kokonaisuutta: he ovat tämän
urheilullisen seikkailun pääosassa.
Tutustutaanpas aluksen lokikirjaan...

18. syyskuuta 2013, Cannes –
18. lokakuuta 2013, Antibes
Edessämme on kuukausi seikkailuja:
mielenkiintoinen reitti, paljon purjehdusta ja onneksi myös monia tuntemattomia asioita. Seikkailu alkakoon!
Lagoon 39 ”Iliade” aluksen kannella on kuusi naista, joilla on hyvin
erilainen tausta, mutta kaikilla kuitenkin yksi yhteinen piirre: intohimo
ulkoiluun. Mukana ovat: Nathalie kippari, Carole – sukellus- ja kiipeilyohjaaja, Raphaëlle - vuoristo-opas ja
geologi, Laureen - ekologi, Francine vapaasukeltaja ja Krystle - seikkailuvalokuvaaja.
Mikä on tavoitteemme? Osoittaa, että seikkailu voi koska tahansa
olla lähellä. Se on myös erilainen tapa
tutustua elämään ja asioihin. Päätimme liikkua meritse ja tutkia erilaisia
tapoja tarkastella maailmaa ympärillämme.
Mikä meitä yhdistää? Köydet,
skuutit, johdot, kaapelit ja monet
muut jakamamme välineet. Mutta jokainen veneessä on aloittelija, oman
erikoisalansa ulkopuolella. Tämä antaa monia mahdollisuuksia ihailla, op4
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pia, antaa ...
Seikkailumme vie meidät yli maiden ja merien. Kierrämme Korsikan,
Sardinian ja Elban löytääksemme
luonnonsuojelualueiden rikkaudet ja
tutustuaksemme merenpohjan henkeäsalpaavaan maailmaan sukelluksilla. Teemme fantastisia kalliokiipeilyjä ja yhdistämme kaikki aktiviteetit
toisiinsa Iliade aluksellamme purjehtien. Veneillä ja purjehduksella on kyky tuoda ihmisiä lähemmäksi toisiaan
ja sitoa ihmiset yhteen ikuisesti: Kiitos
Iliade tästä upeasta inhimillisestä seikkailusta!
Pääsimme Cannesista Korsikalle odotettua nopeammin, mutta ylitys oli melko myrskyinen! Joillekin oli
varsin energisoivaa löytää omat ”merijalat” ja oppia liikkumaan kannella.
Calvista purjehdimme etelään Korsikan länsirannikkoa pitkin. Ensimmäinen tavoitteemme on tavata Pierre Lejeune, merentutkimusasema Stareson
johtaja, jolle 25 Calvin lahdella vietettyä vuotta ovat opettaneet paljon meriympäristöstä ja sen evoluutiosta.
Korsikan rannikolta matkamme
jatkuu purjehtien kohti Scandolan
luonnonsuojelualuetta, sitten Rocapinaan, Bonifacio salmeen ja Lavezzin saarille. Matkaa rytmittävät tapaamamme suurenmoiset ihmiset, jotka
suhtautuvat intohimoisesti ympäristöön, jossa he työskentelevät. Purjehdukseemme tuovat lisämaustetta
myös henkeäsalpaavat sukellukset ja

upeat kiipeilyt. Sää on edelleen ihana, se vastustaa lokakuun tuloa...

26. syyskuuta - Sardinia
Korsikan jälkeen saavumme Sardinian rannikolle. Ankkuroimme sen
pohjoispäässä Cala Spinosassa. Vietämme kolme päivää Capo Testassa
ja Lunan laakson ihastuttavassa ympäristössä. Ympäristö on samalla sekä leikkisä että mystinen, graniittilohkareiden ja seinämien rajaama niemimaa. Tämä on taivaallinen leikkipaikka kiipeilijöille, Bonifacion majakan
vartioidessa aluetta. Toisella puolella
salmea ... tuolla näkyy Korsika!
Matka jatkuu kohti Sardinian itäosia: purjehdimme kohti Olbia päästäksemme kuuluisalle La Tavolaran
saarelle. Bonifacion salmessa puhaltavat jopa 15-18 m/s tuulet, jotka antavat meille upean mahdollisuuden
opetella luovimista keskellä Madalenan saaristoa!

1. lokakuuta - Tavolara
Iso valkoinen saari, jonka purjehtijat
tunnistavat jo kaukaa, on seuranamme pitkien vahtivuorojemme aikana.
... Meidät toivottaa tervetulleeksi Tavolan meriluonnonsuojelualueen johtaja Augosto Navone. Suurella innolla
tutustumme tähän ”niemennokkaan”,
joka on kuin merestä ulos pistävä iso
hammas, jonka pelottavat massiiviset
kalkkikivikalliot ympäröivät oranssisia graniittirantoja... Ainutlaatuinen

geologinen luonnonoikku. Luonnonsuojelualueen oppaiden Massimon ja Pierren johtamina kiipeämme
200 metrin nousun huipulle, josta tulee yksi Odysseiamme huippuhetkistä. Jatkamme Tavolaraan tutustumista
vapaa- ja laitesukelluksella luonnonsuojelualueella, joka on tunnettu kauniista koralleistaan ja kaloistaan.

5. lokakuuta - Suuntana
Cala Gonone, Itärannikko.
Sardinian rannikolta suuntaamme
kohti etelää ... tuuli on 15 m/s kaakosta. Teemme vastakäännöksen
ja laitamme Iliademme koetukselle. Löydämme Sardinian itärannikon ihanat kalliot. Tervetuloa kiipeilijöiden mekkaan: pienen pientä satamaa, Cala Gononea, joka on vanhan tulivuoren juurella, ei ole listattu Bloc Marine- pilottikirjassa, mutta se on todellakin pysähdyksen arvoinen paikka. Cala Gonone suojaa
meitä myös suurilta mainingeilta, jotka ulkona merellä meitä keinuttivat.
Vietämme useita päiviä Cala Gono-

nen ja Cala Goloritzè’n välillä ankkuroiden paratiisimaisiin, lumoaviin
paikkoihin, kiipeillen meren yläpuolella ja tutustuen turkoosin meren syvyyksiin. Rannikko on jylhää 200500 metrin korkeuteen ulottuvaa kiviseinämää, jota rikkovat lukuisat luolat, monoliitit ja hiekkasärkät. Meri
täällä on täynnä elämää, kaunis, usein
turkoosin värinen ja joskus myös erittäin tumman sininen.

11. lokakuuta klo 22
Viimeisenä iltanamme teemme rannalle nuotion ja yritämme sopeutua
ajatukseen, että meidän täytyy aloittaa
30 tunnin paluumatka Bastiaa kohden. Otamme kaiken irti mistraalin
viimeisimmistä tuulista ja säädämme
purjeita muuttuvien tuuliolojen mukaan. Meillä on purjeet ylhäällä melkein koko paluumatkan.
Vahtivuorot seuraavat toisiansa ja
kilpailemme siitä, kuka valmistaa parhaimman aterian purjehduksen aikana. Bastia ja sen genovalaisen historian vaikutteet ilahduttavat meitä, em-

mekä olisi voineet löytää parempaa satamapaikkapaikkaa kuin vanhan sataman sydämestä, lähellä markkinoita ja
hurmaavia pieniä katuja.
Saavumme 13. lokakuuta viiden
tunnin purjehduksen jälkeen Fetovaiaan, Elban saarelle. Olemme ankkurissa turkoosin meren ympäröimänä.
Ilmassa on eukalyptuksen, rosmariinin, viikunan ja sitruunan tuoksua.
Edessämme on luonnon kauniisti
muovaamia graniittikallioita. Mistraali alkaa puhaltaa odotettua aiemmin ja joudumme jättämään saaren,
joka on kuin Fellinin elokuvasta. Viimeinen osa matkastamme on jokaisen
purjehtijan unelma: Mistraali vie meitä vauhdilla Cote d’Azuriin saakka.
18. lokakuuta - saapuminen Antibesiin
28 tuntia siivousta poistaa kaikki retkemme jäljet hyvästä matkakumppanistamme. On aika hyvästellä... Toivotan sinulle paljon lisää fantastisia
purjehduksia pieni Iliade. Kiitos!
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Huomioita ILIADEsta, 				
Lagoon 39 purjeveneestämme
Huolimatta veneen suhteellisen pienestä koosta, Iliade on
todella tilava. Säilytystilat, joita riitti kaikille henkilökohtaisille tavaroillemme sekä varsinkin sukellus- ja kiipeilyvarusteillemme, valokuvaus- ja videolaitteille, ovat erittäin vaikuttavat. Säilytystiloihin ei kuitenkaan ole aina
helppoa päästä.
Ohjaamo ja salonki toivottavat tervetulleeksi, ne ovat
erittäin mukavia. Jos jotain kritiikkiä pitäisi esittää, kohdistuu se pentteriin. Meitä oli aluksella kuusi naista ja vain
kaksi mahtui valmistamaan ruokaa samaan aikaan.
Elämä laivalla on uskomattoman yksinkertaista, jos
et käytä hiustenkuivaaja tai silitysrautaa. 2 aurinkopaneelia riittää lataamaan tietokoneet, kamerat ja videokameran päivittäin. Enää ei tarvitse käyttää moottoreita kahta
tuntia päivässä akkujen lataamiseksi!
Polttoaineen kulutus: Yhden kuukauden purjehduksen aikana tankkasimme polttoainetta vain kerran: 400
litraa dieseliä ja ehkä 2 litraa bensiiniä kumiveneemme
moottorille. Purjehdimme paljon, vaikka meillä oli usein
vastatuuli.
Purjehdus: Pystyn helposti hallitsemaan purjehdusta ohjaamosta, yksin tai yksi naisista vierelläni. Code 0
-purjeella Iliade meni kuin valon nopeudella. Vastatuuleen purjehtiessa noin 7,5 -10 m/s tuulessa oli nopeutemme keskimäärin 7 solmua. Joskus käytimme moottoria alhaisella käyntinopeudella apuna. Alle10 m/s tuulessa purjehdusnopeutemme oli kuuden solmun paikkeilla..
Lagoon 39:n plus-pisteitä? Itsejalustavan keulapurjeen ansiosta kaikki naiset oppivat nopeasti toimimaan itsenäisesti ohjaamossa.
Hyviä kohtia: Tila, helppo tehdä manööverejä, estetiikka: puhtaat linjat, harkitut säilytystilaratkaisut, itsenäisyys energian osalta: kun aurinko paistaa, on hyvin helppoa käyttää kaikkia laitteita (paitsi radiota, jos näin voi
sanoa ;-)) Vene on erittäin mukava purjehduksen aikana.
Istuintyynyjen kangas on likaa hylkivää ja miellyttävän
tuntuista.
Ei niin hyvää: Keittiön koko (mutta toisaalta tämä on
vain 39 jalkainen vene), merivesipumppu oli hieman kaukana pesualtaasta, isopurjeen vinssi ohjauspisteessä on ehkä hieman kaukana, kun huomioidaan ohjaajan pieni koko. Ohjaamo tuntui joskus hieman ahtaalta, kun siinä oli
kaksi henkeä samaan aikaan. Se on kuitenkin normaalia,
kun puhutaan tämän kokoisesta katamaraanista.
Yhteenvetona pitää todeta, että Iliade oli täydellinen
katamaraani, kun miehistönä oli pääasiassa kokemattomia
purjehtijoita. Osa meistä oli tottunut olemaan suurissa ja
avoimissa tiloissa (veden alla tai vuoristossa), mutta kaikilla oli yhteinen halu osallistua purjehtimiseen. Katamaraanilla olossa on upeaa, että siellä on todella valinnanvaraa: voi purjehtia, laittaa ruokaa, kalastaa, olla vahdissa ja
kaikille on tilaa olla oma itsensä!

Tapahtumakalenteri
Pvm

Tapahtuma

24.- 25.5.

Emäsalon lenkki - Ranking

6.- 8.6.

Slam Suursaari Race - Ranking

17.- 20.7.

Päijännepurjehdus - Ranking

2.8.

Sulkaniemen Rapuseiluu - Ranking

23.8.

Emsalö Runt - Ranking

30.-31.8.

Kauden päättäjäisjuhlat

Juhlista tulee lisätietoja nettiin lähempänä ajankohtaa.
Katso viimeisimmät uutiset osoitteesta www.sctl.fi/fi/

Monirunkopurjehtijoiden
kuukausitapaaminen
Ravintola Haraldissa
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.
Tervetuloa mukaan!

Käännös englanninkielisestä lähdetekstistä:
Timo Salminen, CCN Cruising Catamarans Oy
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Kiiruspakolainen

Apupyörillä aloittelua
eli tunnelmia vaihdettaessa
monopurresta trimaraaniin

Tuuli humisee mäntyjen
latvoissa loistavaa
purjehduspäivää lupaillen.
Vietimme rauhallisen yön ja
upean aamun saaren suojaisessa
hiekkapoukamassa, jonne
illalla ennen auringon laskua
rantauduimme.
Jännitys illalla saarta lähestyessämme oli turha, tuossa pienessä suojaisessa pohjukassa ei ollut muita veneitä. Meille sopii mainiosti se, että veneilijät Saimaallakin ovat alkaneet
urbanisoitua. He kerääntyvät mieluiten rantoihin, joissa on laituri, poijut, grillikatokset - ja kaikkea muuta paitsi oma rauha. Tässäkin saaressa hieman isommassa pohjukassa on
laituri ja grillikatos sekä Pidä Saaristo
Siistinä Ry:n käymälät ja jätepisteet.
Siellä näyttikin aamulenkillä saaren
poikki kävellessämme veneitä olevan
melkoinen määrä kylki kyljessä. Mutta toisaalta ilmeisesti yksikään niistä
veneistä ei olisi pystynyt hyödyntämään tätä meidän ”omaa” rantaa, johon ei pääse kuin alle 50 cm syväyksellä.

Lähdön tunnelma
Päästän peräköyden irti rannan männystä ja astun kuivin jaloin sivuponttonin kautta kannelle, myhäilen tyytyväisenä itsekseni: näin helppoa
edes soutuveneellä lähtö rannasta ei
taida olla. Keulasta ankkuriliinaa vedellessä huomaan, kuinka saaren yli
tuleva tuuli tarttuu mastoon ja vene
alkaa kääntyä holtittomasti kuin uimapatja. Varsinkin köli ja peräsin yl-
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häällä trimaraani tuntuu olevan melko ”suunnaton” etenijä. Mutta nyt se
ei haittaa. Kun syväystä on riittävästi,
peräsin ja köli alas, ankkuri ja isopurje nopeasti ylös ja matka pääsee alkamaan ilman apumoottorin pörinää.

Hyvää tuulta
Saaren suojasta poistuessa huomaamme, että turhaan ei humina kuulunut
puiden latvoissa, tuuli tarttui varsin
napakasti purjeisiin kiihdyttäen Kiirulaisen oivalliseen vauhtiin. Tavoitesuunta oli kohtisuoraan tuulta päin,
joten päätimme pukea veneilyliivit
roiskesuojaksi (ja tietysti turvallisuuden tähden). Lämpötila itsessään oli
sellainen, ettei vaatetus olisi ollut tarpeen. Pientä pärskyttelyä tiukka luovi
aiheuttikin, mutta monopurjehdukseen verrattuna ilmeisesti päärungon
muoto ja trampoliini tekee pärskeistä
vain sumua verrattuna siihen, että vet-

tä olisi lentänyt kuin sangolla heitellen. Nopeus luovissa oli entiselle monopurjehtijalle uskomaton kokemus,
ja edellämme moottorilla kohtisuoraan vastatuuleen ponnisteleva moottoripurjehtija lähestyi meitä jokaisella luovilla.

Vauhtia, ei
vaaratilanteita
Muistelin mielessäni veneen valmistajan ohjeita; hetkellinen sivuponttonin
painuminen veden alle on sallittua.
Ison reivaus olisi varmasti ollut ihan
asiallinen teko, mutta eipä sitä tietysti ollut harjoiteltu ja tuossa vauhdissa ja menossa harjoittelu ei kiinnostanut. Jatkuva jaluksessa ”roikkuminen”
ja puuskissa paineen lasku vanhasta ja
venähtäneestä isopurjeesta alkoi poltella jo melkoisesti käsissä. Tuuli pysyi napakkana tai jopa lisäsi voimaan-

sa, mutta reittimme suunta armahti
ja väylä kääntyi n. 60 astetta, jolloin
tuuli asettui meihin nähden enemmän sivuun. Kokemus oli huikea,
navigaattorin lukemat kasvoivat silmissä; 12, 13, 14, 15 solmua. Ensimmäinen kerta tuollaisella nopeudella
purjevoimalla on unohtumaton kokemus! Edellämme menneen moottoripurjehtijan ohitus oli hämmentävä kokemus niin meille kuin moottoripurjehtijankin miehistölle. Heidän
kasvoiltaan saattoi lukea kysymyksen:
”Mikä tuo on ja mistä se tuli?”
Hymy herkässä
Olin kyllä lukenut aikaisemmin ”multivitamiinista”, mutta nyt sain todellisuudessa sen tehoaineen ja vaikutuk-

sen kokea! Ei haitannut yhtään, vaikka sivuvaikutuksena leukaperien ja
hymylihasten verryttelyyn meni melkoinen tovi seuraavassa satamapaikassa. Tätä pitää saada lisää!

Miksi trimaraani
Mikä sai vaihtamaan trimaraaniin yli
20 vuoden monopurjehduksen jälkeen? Kuten usein on tapana, erinäiset sattumat ja tapahtumat kohtaavat
ja lopputulos on jotain, mitä ei olisi vaikkapa vuosi sitten osannut kuvitellakaan tapahtuvaksi. Näin jälkikäteen ajatellen meissä oli ehkä pientä multihulluutta ilmennyt jo pidemmän aikaa, mutta emme vain osanneet antaa oireille nimeä - eikä oikeaa lääkettä. Olimme vuosia kaihoisasti
katselleet Saimaan upeita hiekkarantoja, jotka köliveneellä oli vain ohitettava etsiytyen johonkin jyrkkään kalliorantaan. Toisena kiusallisena piirteenä köliveneilyssä pidimme keväisin
ja syksyisin tapahtuvaa veneen laskua/
nostoa ja siihen liittyvää aikataulutusta nostureiden, satamajärjestelyjen ja
omien kiireiden tai mielihalujen kannalta. Unelmoimme tilanteesta, että
voisimme olla omavaraisia ja suorittaa
veneen vesille laskun ja vesiltä noston
juuri silloin kun se meille sopisi. Mo-

nenlaisia systeemeitä tuli mietittyä telakoinnin apuvälineeksi olemassa olevalle köliveneelle. Vasta vaimon yksinkertainen kysymys: ”Eikö sellaista purjevenettä ole, jolla pääsisi hiekkarannalle ja joka olisi helppo nostaa
mökkirannasta ylös?” antoi vastauksen. Nostokölinen monovene ei täyttäisi purjehdusominaisuuksillaan vaatimustasoamme, joten jäljelle jäi trimaraani. Niinpä syksyllä 2010 aloin
tutustua trimaraanien tarjontaan.

Dragonfly 800
Dragonfly 800 näytti olevan melko yleinen mm. Tanskassa, Saksassa, Hollannissa ja Englannissa. Tuo
kokoluokka sopi loistavasti meidän
tarpeisiin, traileroitavuus ja maston
korkeus noin 12 metriä. Traileroitavuus tarkoittaa meille sitä, että mökkirannasta vene vesille ja ylös onnistuu omavaraisesti. 12 m masto soveltuu Saimaalle erittäin hyvin: jos masto on yli 12 m niin sitten on melko
sama, vaikka korkeus on 24 m. Pääväylät on 24 m alikorkeudeltaan, ja
mereltä pääsee vaikkapa Kuopioon tai
Joensuuhun alle 24 m korkeudella. 12
m alikorkeus mahdollistaa huomattavan määrän lisää pienempiä reittejä ja
antaa valinnanvapautta.
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Sisätilat testissä
Trimaraanin sisätilat, tai enemmänkin sisäahtaus, köliveneeseen verrattuna on trimaraanin heikkous. Oli
satumainen tuuri, että saimme mahdollisuuden tutustua elävässä elämässä kyseiseen venemalliin. Muutoin trimaraanin hankinta olisi todennäköisesti jäänyt tekemättä. Purjehdus Kotkasta Pekka Aallon Trimmulla asuinkuntamme Pyhtään Kaunissaareen ja
takaisin viiden hengen miehistöllä loi
uskoa, että oikealla asenteella tilaa olisi juuri ja juuri sopivasti meidän tarpeisiin.

Kiirulainen kotona
Marraskuun viimeisinä päivinä noin
15 asteen pakkasessa peiteltiin Saimaan mökkirannassa Tanskasta yksityiseltä ostettu Finnlinesin laivarahtina saapunut trailerilla oleva trimaraani. Uuteen purjehduskauteen valmistautumisessa oli jälleen vähän samaa
intoa kuin reilu 20 vuotta aikaisemmin, jolloin kevytveneestä siirryttiin
köliveneilijöiksi. Talven aikana tuli
tehtyä pientä sisätilojen räätälöintiä
paremmin meidän tarpeisiin sopivaksi. Asensin myös lämmittimen ja uudistin hiukan sähköjärjestelmää. Keväällä jäiden lähdettyä oli Kiirulaiseksi kastettu trimaraanimme valmis vesille.

Meri vai järvi
Miksi valitsimme purjehdusvesistöksi
Saimaan, vaikka asumme itäisen Suomenlahden rannalla? Tiedän, että tuohon kysymykseen vastaukseksi ei kelpaa pelkästään multihulluus. Olemme nähneet Saimaalla ainoastaan yhden trimaraanin meidän lisäksi ja
vain muutaman katamaraanin. Silkkaa hulluutta sitä vastoin olisi väittää,
että Saimaa on kaikella tapaa parempi paikka purjehtia kuin Suomenlahti. Ei ole kovin fiksua ylipäätään vertailla Saimaan ja Suomenlahden välistä paremmuutta. Jokunen seikka
lienee syytä mainita, miksi kuitenkin
viitsimme ajaa autolla veneelle noin
120 km, kun Suomenlahdella lähin
mahdollinen venesatama on 1,5 km
päässä.
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Mahdollisuuksien
aarrearkku

Purjehdus-		
olosuhteet

Meille Saimaa on mahdollisuuksien
aarrearkku, johon ei vain tunnu kyllästyvän. Trimaraanilla yli 60 mpk
päivämatkat sopivalla säällä ovat loman ”arkipäivää” myös perhemiehistöllä koiran kanssa. Mutta samalla,
olitpa mihin suuntaan hyvänsä menossa, voit aina keskeyttää matkanteon ja löytää muutaman mailin etäisyydeltä suojaisan luonnonsataman,
noin 10 mailin etäisyydeltä retkisataman ja noin 20 mailin etäisyydeltä palvelusataman. Jo pelkästään Pidä Saaristo Siistinä Ry:n ylläpitämiä
retkisatamia on yli 70 ja lähes kaikissa on jätepisteen lisäksi vähintäänkin
käymälä ja grillikatos. Vertailun vuoksi itäisellä Suomenlahdella vastaavia
paikkoja PSS Ry:llä on 5 kpl ja Saaristomerellä reilu 30 kpl.

Saimaan aallokko pysyy navakallakin tuulella kooltaan varsin maltillisena ja trimaraanille helppona. Aaltojen terävyys ei pahemmin menoa häiritse, vaikka saarien välissä olisi muodostunut ikävää ristiaallokkoa. Olemme purjehtineet reivatuin purjein ohi
noin 25 jalkaisesta moottoriveneestä,
joka ei ristiaallokossa pystynyt pitämään venettä liukunopeudessa. Vasta seuraavan saaren suojassa kyseinen
vene pystyi ajamaan meistä ohi. Huonon sään takia ”rantapäiviä” Saimaalla on normaalisti siis todella vähän jos ollenkaan. Ukkosia ilmenee hellejaksoilla melko runsaasti, mutta ne
ajoittuvat yleensä iltapäivään. Taivaan
tarkkailu antaa sopivasti aikaa valmistautua ja hakeutua suojaan tarvittaessa.

Lempeää lämpöä

Tavoite saavutettu

Saimaan vesi lämpiää jo alkukesästä, ja lämmin vesi tarkoittaa yleensä
lämmintä yleisilmettä koko purjehdukseen. Veden ja rantojen puhtaus
houkuttelee pulahtamaan uimaan tämän tästä. Luonnonrauha ja yksityisyys on helposti järjestetty sitä kaipaavalle - vapaita rantoja on käytännöllisesti katsoen rajattomasti.

Kolme purjehduskautta trimaraanilla
on nyt takana ja kaikki kolme merkittävää trimaraanin valintaan johtanutta asiaa ovat toteutuneet. Nopeus oli
alun perin pienimmällä painoarvolla,
mutta sen vaikutus hauskuuden tuojana on kasvanut merkittäväksi. Veneen vesille lasku ja nosto sujuu ennakoidun helposti ja mahdollistaa halutun pituisen purjehduskauden. Mie-

leenpainuvaa oli valmistautua kauden
viimeiseen purjehdukseen harjaamalla enimmät lumet veneen päältä pois.
Koko reissun aikana lumi ei sulanut,
ja yöllä 8 asteeseen kiristynyt pakkanen piti huolen siitä, että lämmityslaitteen termostaatti oli turha painolasti. Kun pyörittelin leiripaikkamme rannasta lähtiessä keula-ankkurin liinan kelalle, totesin, että seuraavan kerran se aukeaa vasta seuraavana

keväänä - ihan kirjaimellisesti. Kotisatamaan päästyämme traileri auton
perään ja peruutus rantaveteen, vene trailerille ja siinä se. Telakointi on
melkein yhtä helppoa ja nopeaa kuin
kiinnittäytyä laituriin.

Näillä mennään
Trimaraaniin yleisesti liitetty haitta
laituripaikkojen löytymisestä/kalleu-

desta ei ole koskettanut meitä millään lailla. Vierassatamissa olemme
aina löytäneet muille kelpaamattoman paikan laiturista eikä ole tarvinnut käyttää B-vaihtoehtoa ja vetää sivuponttoneita kylkiin kiinni. Tuulisessa paikassa trimaraanin hallinta laituriin tullessa ja pois lähtiessä on köliveneeseen verrattuna selvästi vaikeampaa. Vaikka trimaraanin sisäahtaus oli
tiedossa, on se silti selvä haitta etenkin
useamman sadepäivän sattuessa kohdalle. Onneksi reilut ulkotilat ja istumalaatikon toimiva teltta korvaavat
ainakin osittain sisätilojen puutteellisuutta. Koiran kanssa purjehtivalle trimaraania parempaa purjevenettä tuskin voi löytää. Koira pääsee rantautumaan ja takaisin veneeseen yhtä
helposti kuin kotikynnyksen yli hyppäisi. Purjehtiessakaan koiran elintila ei rajoitu köliveneen tapaan vain
kalteviin sisätiloihin, vaan ulkona on
ruhtinaallisesti tilaa haistella tuulta tai
vain ottaa rennosti. Eikä sisätiloihin
mennessä tarvitse pudottautua ”perunakellariin”.
Mitä uutta mahtaa seuraava purjehduskausi tuoda tullessaan – aika sen
näyttää.
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Kirjoittanut Tommi Lassila (houbaaja nuoruudessa,
lyijymyrkytyksestä kärsivä tällä hetkellä)

Uusi F-22
sporttinen trailertri

Ian Farrierin huolella suunnittelema
traileroitava trimaraani Uudesta Seelannista

F-22 on Ian Farrierin suunnittelema
uusi, kompakti, taitettavilla palkeilla
varustettu trimaraani. Kehittelystä ja
nyt myös valmistuksesta vastaa uusiseelantilainen Farrier Marine Ltd. Kyseinen näppärä konstruktio osui silmääni verkossa surffatessa. Vene vaikutti toteutukseltaan erittäin huolellisesti suunnitellulta, nopealta, mutta
kuitenkin jonkinmoiset sisätilat lyhyempään kruisailuun omaavalta.
Otin yhteyttä suoraan Ian Farrieriin viime vuoden syksynä kyselläkseni hintoja, mutta tuotannon valmistelu oli vielä tuolloin kesken. Nyt
ensimmäiset tuotantoveneet on pakattu kontteihin ja lähteneet tilaajilleen. Myös verkkokauppa www.f-boatmart.com on avattu, jossa voi speksata oman veneensä ja laittaa tilauksen vetämään. Yritin nyt toukokuussa
saada Ianilta haastattelua, mutta vastasi nopeasti todeten, että on parasta
käyttää verkosta löytyvää materiaalia,
koska kaikki aika menee nyt tuotannon kasvattamiseen. Positiivinen ongelma siis. Tilauksia on jonossa useita,
koska tuotannon aloittaminen on kestänyt pitkään. Tuontia myös Eurooppaan käynnistellään jatkossa.
F-22 suunniteltiin alun perin itse rakentajia varten. Saatavissa oli joko pelkkiä piirustuksia, mutta myös
esim. palkkijärjestelmiä ja eviä sai valmiina. Nyt piirustusten myymisestä
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on kokonaan luovuttu ja venettä myydään eri valmisasteisina ja myös purjehdusvalmiina.
Farrierin ensimmäiset ajatukset
uudesta, edullisesta ja traileroitavasta trimaraanista syntyivät jo 90-luvun lopussa. Ensimmäinen konsepti julkaistiin 2001. Muut projektit
kuten F-32/F-33 olivat kuitenkin jo
käynnissä ja priorisoitiin. F-22 oli aina ajateltu olevan aivan uusi, mullistava konstruktio, jonka lopullisten yksityiskohtien hiominen vaatii suunnitteluaikaa. Esimerkiksi F-27 veneen
kehitys ideasta tuotantoon kesti aikoinaan 7 vuotta. F-22 veneen kehitys näyttää vieneen yhtä kauan. Ensimmäiset pelkät piirustukset ostaneet
itserakentajat saivat veneensä veteen
2008 ja ensimmäinen tuotantovene
toimitettiin vasta 2014 alussa. Farrier
on suunnitellut ja dokumentoinut
veneen pienimmätkin yksityiskohdat
uskomattomalla huolellisuudella. Farrier Marinen sivuilta löytyy kattavasti
suunnittelu- ja valmistuprosessin kuvallista dokumentointia vuosien varrelta.
http://www.f-boat.com/pages/
News4/FM-Factory2014.html
Tavoitteena on todella ollut tehdä kokoonsa nähden mahdollisimman tilava, kevyt, suorituskykyinen, mutta
edullinen konstruktio ilman liian extereme ratkaisuja. Myös veneen turvallisuudesta on haluttu varmistua.

Design-yksityiskohtia
Tällä hetkellä tuotannossa on vain isolla
kajuutalla varustettu malli, jossa makuupaikat jopa neljälle. Jatkossa on luvassa
myös pienemmällä kajuutalla ja isommalla avotilalla varustettu ”cuddy cabin” versio. Myös takakajuuttaversio saattaa olla valikoimissa niin kuin jossain omavalmisteissa on tehty. Sisätilan speksattavuus
on veneen kokoon nähden hyvä, joskin
kaikkiaan spratalainen mukavuuksiltaan.
Esim. istuimet on irroitettavissa tarvittaessa esim. kisaa varten.
Runko: Rungon linjoja on optimoitu
suuremman kantavuuden saavuttamiseksi. Samalla märkäpintaa on saatu pienennettyä. Plaanaavuutta on parannet-

tu tasaisemmalla pohjalla ja pienemmällä rockerilla.
Sivuponttoonit: Ponttooneiden tilavuus
on huomattavasti aiempaa suurempi. Tilavuutta on kasvatettu erityisesti keulassa
ja alempana rungossa. Muutoin tuotantoveneiden ponttooneiden suunnittelussa on haettu modernia linjaa ja pienempää vastusta.

Palkit: F-22 palkit on jo aiemmin
hyväksi hioutuneen Farrier Folding
System™-kontruktion viimeisin 3.0
versio, kuten uudessa F-33 mallissa.
Verrattuna F-24/C24/Sprint750 veneisiin, F-22 palkkien etureunan tuulipinta on 18% pienempi, palkit ovat
korkeammalla vedestä ja huomattavasti kevyemmät (vain 10 kg kappale). Yhdistettynä F-22 suurempiin sivurunkoihin tekee tämä veneestä nopeamman ja huomattavasti kuivemman;-)
Riki: On yksinkertainen, kääntyvällä
mastolla, synteettisillä vanteilla ja hiili kiinnityspisteillä rungoissa. Kaikki
ylimääräiset metalliosat on pyritty eliminoimaan silloin kun mahdollista.
Myös hiilikuitumasto optio on valittavissa. Mastonjalka on hiilikuitua.
Purjeet: Standardiratkaisuna on kolme purjetta. Puomiton isopurje, fokka ja screacher.Puomiton iso tuo keveyttä ja säästää kustannuksia. Ian
Farrier on kehittänyt myös rullareivausmekanismin puomittomaan isoon.
Rullafokan rulla on asennettu täkin
alle fokan alaliikin saamiseksi lähelle kantta. Screacherin puomikonstruktio on haluttu pitää yksinkertaisena ja edullisena ilman sisäänvetomahdollisuutta. Muita purjeoptioita
toki on. Veneestä on olemassa myös
korkeammalla (10,7m) rikillä varustettu performance versio F-22R, joka
on nopeampi kuin F-24. Ian Farrier
varoittaakin, että R-versio ei sovellu
cruisaajille.
Köli ja peräsin: Pisto- ja kääntökölivaihtoehdot on saatavissa. Myös hiilikuituevät voi valita lisämaksusta. Esimerkiksi hiiliperäsin on rakenteineen
hienosti toteutettu.
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Hallituksen jäsen esittäytyy

Tiedot
Pituus
Leveys
Vesilinjan pituus
Leveys taitettuna
Arvioitu tyhjäpaino

7,0m
5.52m
6.78m
2.5m
590 - 680kg mallista riippuen

F-22 maston korkeus
F-22R maston korkeus
F-22 purjepinta-ala
Iso ja fokka
Screacher

9.6m
10.8m
30.5m2
24.34m2

F-22R purjepinta-ala
Iso ja fokka
Screacher
Spinaakkeri

36.14m2
29.26m2
56.76m2

Syväys köli ylhäällä
Syväys köli alhaalla
Sisäkorkeus
Kajuutan leveys

0.31m
1.51m
1.64m, 1.88m pop-top optiolla
2.19m

Nettikauppaan tilaamaan:
http://www.f-boatmart.com/
F-22 Stage 1 hinta
F-22 Stage 2 hinta
F-22 Stage 3 hinta

alk USD 32,900
alk USD 40,900
alk USD 55,900

Timo Salminen
Katamaraani – kotisi merellä
Salminen on kotoisin Porista, mutta
muutti Espooseen jo 1983, kun aloitti opinnot TKK:lla. Tällä hetkellä hän
asuu Espoon Laajalahdessa. Yrittäjänä Salminen on päässyt tutustumaan
laajalti monirunkovenemarkkinoihin,
kuuluuhaan yrityksen toimenkuvaan
katamaraanien maahantuontia sekä
varauspalveluliiketoimintaa. Ensisijaisesti yritys keskittyy kuitenkin tietotekniikanalan ja liikkeenjohdon konsultointiin.

Timo Salminen on
SCTL:n hallituksen
aktiivinen jäsen
nyt kolmatta kautta.
SCTL:n jäseneksi
Salminen liittyi
pian ensimmäisen
monirunkoveneen
hankittuaan, eli
noin 10 vuotta sitten.
Purjehduksen kanssa vapaaajasta kilpailee golf.
16
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Ura monirunkopurjehtijana
Salmisen monirunkoura alkoi melko yllättävällä tavalla; hän nimittäin osti ensimmäisen katamaraaninsa, vaikkei ollut koskaan aikaisemmin purjehtinut monirunkoveneillä: ”Kuulostaa ehkä hämmästyttävältä, mutta ensimmäisen kerran lähdin purjehtimaan monirunkoveneellä, kun starttasimme uudella Lagoon 410:llä vuonna 2001
Port Gruissanin satamasta. Ostin
siis kaverin kanssa ison katamaraanin, vaikka en ollut edes koskaan
sellaisella purjehtinut. Se oli silti erittäin hyvä päätös”,
täsmentää Salminen, selvästi tyytyväisenä ratkaisustaan.
Tämän jälkeen
Salminen on purjehtinut pääasiassa
erilaisilla Lagooneilla, jonkin verran myös kevyemmillä Hobie Catillä ja Dartilla. Salminen kokee, että Lagoonilla purjehtiessa tuntuma
on aika erilainen kuin kevytveneillä.

Tällä hetkellä Salminen purjehtii yhtiönsä ”demoveneellä”, Lagoon 400:lla, kohtuullisen
paljon;”Melko paljon kesän mittaan on esittely- ja koepurjehduksia sekä chartereita” , valaisee Salminen.
Salmisen nykyinen vene, Lagoon 400, on hänen edellistä Lagoon katamaraania pykälän pienempi. Salmisen ajatuksena oli,
että hieman maltillisemman kokoinen katamaraani voisi houkutella enemmän suomalaisia ostajia.
Suurin osa myydyistä Lagoon katamaraaneista menevät usein Välimerelle ja isommillekin vesille; tavoitteena olisikin saada asiakkaita purjehtimaan veneillään myös
täällä Itämerellä.
Salmiselta ei saa helposti kaivettua esiin nykyisen veneensä huonoja puolia; ainoana negatiivisena
asiana on ehkäpä hinta. Tosin Salminen kokee, että vene itsessään
on erittäin hyvä vastine rahalle.
Venettä on erittäin helppo käsitellä ja omistajan mielestä se purjehtii
hyvin. Salminen on itse muokannut nykyistä venettään vain vähän,
koska vene on uusi. Sähköjärjestelmää on hieman paranneltu laturilla ja invertterillä.

Purjehtimisesta
Salminen on aloittanut purjehdusharrastuksen melko luonnolliseen
tapaan eli optarilla, yhdeksänvuodenikäisenä. Salmisen perheen kesämökin lähellä Luvialla oli aktiivinen Säpin Seudun Purjehtijat, joka
järjesti nuorille kesäisin purjehdusleirejä, joihin Salminen osallistui
innostuneena useana kesänä. Perhe tuki Salmisen purjehdusharrastusta ja 10 -vuotiaana hän saikin
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oman optimistijollan. Omalla optimistijollallaan Salminen harjoitteli viitisen vuotta aktiivisesti, kunnes kasvoi veneestä ulos. Tämän
jälkeen purjehdusharrastus jatkui
köliveneillä.
Salminen kokee, ettei ole erityisesti kilpapurjehtija, vaan panostaa
enemmän mukavuuteen purjehtimisessa. Matkapurjehdus on lähinnä sydäntä. Salminen kertoo, että
kokemus purjehduksesta monella
erilaisella veneellä ja purjehdusalueilla (Itämeri, Pohjanmeri, Atlantti, Välimeri, Karibia) on antanut
hyvää kokemusta. Purjehdushaaveena on vielä Atlantin ylitys, sitä
Salminen ei ole vielä kokenut. Sen
aika lienee tulevaisuudessa.
Ikimuistoisin purjehduskokemus oli marraskuinen purjehdus
Helsingistä Kieliin, koko matka
vastatuuleen kryssien. Tuuli oli 1618 m/s ja äityi pahimmillaan 23
m/s, aallokko oli valtava, ja välillä
tuli mieleen, miten tästä selvitään?
Toisaalta koko ajan oli luottamus
veneeseen, että se kyllä jaksaa tämänkin myrskyn. ”Kun sieltä mereltä päästiin aivan ehjänä, oli hieno fiilis. Vene ja miehistö kesti hyvin. Kun päästiin myrskystä satamaan, oli helpottunut olo. Mutta
kun yksi yö satamassa oli nukuttu,
miehistö halusi taas merelle”, Salminen tiivistää kokemustaan.
Viimeisimpinä vuosina Salmi-

nen on nauttinut
erityisesti myös
SCTL:n tapahtumista, jossa on
voinut jakaa ajatuksiaan muiden
samanhenkisten purjehtijoiden kanssa. Erityisesti kokoontumiset Lassen
mökillä ja kerran Glada Laxenin
satamassa ovat jääneet mieleen.
Salminen ei ole kisannut paljonkaan monirunkoveneillä, mutta köliveneillä sitäkin enemmän;
hän on osallistunut mm pari kertaa maineikkaiseen Gotland Runtiin ja useita kertoja Pyytinkari Raceen Turussa. Monirunkovenekilpailuista suurin saavutus oli,
kun voitto tuli kotiin Lagoonin
Owner’s tapahtuman regatasta; silloin luokassa oli noin 10 venettä.

Monirunkoveneistä ja
niiden tulevaisuudesta
Salminen kokee, että monirunkoveneissä on parasta hyvät tilat niin
merellä kuin satamassakin ja koosta huolimatta helppo käsiteltävyys.
Nämä ovat ominaisuuksia, joita
matkaveneilijä erityisesti arvostaa.
Ei myöskään haittaa, että vauhti
on riittävää ja kyyti tasaista.
Salminen uskoo, että monirunkoveneiden osuus matkaveneissä

kasvaa varmasti paljon tulevaisuudessa. Niiden osuus kansanvälisillä markkinoilla on jo 25 % kaikista purjeveneistä. Salminen arvelee,
että myös kisakäytössä suosio tulee kasvamaan entisestään; sen takasi viimeisin America’s Cup, jota oli äärimmäisen viihdyttävää ja
jännittävää katsoa.
SCTL:n toiminnassa Salminen
näkee ensisijaisena sen, että jäsenkuntaa pitää yrittää kasvattaa. Tämä tavoite saavutetaan aktiivisella työllä; toiminnassa tulee etenkin korostaa yhteistyötä eri tahoilla ja voitaisiin järjestää esimerkiksi
koepurjehduspäivä muille purjehtijoille, josta on jo ollut puhettakin.
Salminen viihtyy itse SCTL:n
jäsenten seurassa, joita hän kuvailee ”mukavaksi jengiksi”, ja voi
suositella muillekin osallistumista
SCTL:n aktiviteetteihin!

SCTL:n
monirunkovenetunnistuskilpailu
2014 kevätkokouksessa

SCTL

FINLAND

SCTL

FINLAND
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Kisan idea syntyi Tuulilasin aikoinaan harrastamista Suomen
autontunnistusmestaruusmittelöistä. Kyse oli siis tällä kertaa
kymmenen SCTL:n jäsenen veneiden tunnistamisesta.
Kuvat löytyvät SCTL:n WWW-sivuilta. Kilpailun voittajajoukkue koostui seuraavista henkilöistä: Jukka Henttu,
Kari Karpio ja Pekka Miettinen, voitto tuli 11. pisteellä.
Pisteitä sai 1,5 veneen mallin ja merkin täydellisestä muistamisesta, veneen merkistä sai 1. pisteen. Hyvänä kakkosena
oli tasapisteillä Antti Kanninen ja Reiska Laine. Kilpailu
ratkaistiin lisätiedoilla veneiden suunnittelijoista. Näistä ensin
mainittu joukkue osasi 8 ja jälkimmäinen 4.
Voittajille liitto tarjosi kierroksen. Kiitos kilpailuun osallistuneille!
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