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Tätä kirjoittaessani ulkona sataa vettä ja
lämpötila on 7 astetta. Muutama päivä
sitten, vielä toukokuussa, oli T-paitapurjehduskeli, jopa luoviessa. Tuntuu siltä, että
purjehduskausi on pidentynyt viime vuosina,
aurinkoista ja mukavantuulista säätä tuntuu
olevan erityisen paljon myös alkukesästä ja
loppusyksystä.
Moni meistä odottaa innolla kesäkauden
huipennusta, tapaamista kilpailun ja/tai
cruising-tapahtuman merkeissä Ahvenanmaalla viikko Juhannuksen jälkeen.
Ilmoittautunut on yli 20 monirunkovenettä!
Tämän lisäksi kesä tarjoaa monta muutakin
tapahtumaa, johon toivomme monirunkoveneiden osallistuvan sankoin joukoin.
Otamme mielellään vastaan juttuja ja
kuvia tapahtumien kulusta.
Hyväntuulista kesää kaikille
Martin Hildebrand
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4

Monirunkovenelehti 2.2009

Monirunkovene-lehti
25 vuotta sitten

Monirunkovenelehti 2.2009

5

Monirunkoveneiden tulokset:
Veneen nimi venetyyppi

kippari

seura purjehdittu aika

Big Dick

Hobie Tiger F18 Pete Karto

HSK

8:57:50

vieras1

Hobie Tiger F18 Roope Tervo

HSK

9:28:03

Kaatu'
Sailing team

Hobie Tiger F18 Kristian Karru

HSK

10:10:55

Flyver'n

Trident 27/31

HSK

11:16:42

Martin Hildebrand

Emäsalon Lenkki
Emäsalon Lenkki on Suomen vanhimpia
matkapurjehduskilpailuja ja se purjehdittiin
ensimmäisen kerran kesäkuussa 1949.
Monirunkoveneet ovat perinteisesti osallistuneet
Emäsalon lenkkiin 60-luvulta alkaen.
Kilpailun 60v juhlavuotena kyseessä oli tavallistakin upeampi tapahtuma.
Järjestävä pursiseura (HTPS) oli panostanut tapahtumaan
todella paljon. Tyylikäs 60-vuotishistoriikki jaettiin kaikille osallistujille, lyhyt satamakilpailu lähdön jälkeen tarjosi nähtävää katsojille ja kaiken huipuksi veneiden edistymistä koko kilpailun ajan pystyi seuraamaan netin kautta
reaaliaikaisesti!
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Heikko tuuli piinasi kilpailijoita alkumatkasta, mutta Kustaanmiekan jälken
tuuli heräsi ja vähitellen voimistui.
Paluumatka oli vauhdikas, pääasiassa
sivutuulessa. Monirunkoveneinä olivat
mukana yksi trimaraani ja kolme
Hobie Cat Tigeriä.
Kuva yllä:
Juuri ennen starttia,
kuva Nico von Flittner
Vieressä:
Auringonnousu Emäsalossa,
kuva Martin Hildebrand
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Jukka Henttu

Shuttle 31

mittatilaustyönä
One-off matkakatamaraanin
rakentaminen on pitkä prosessi,
jonka aikana tilaaja tekee
loputtoman määrän päätöksiä.
Vaivan palkkana on vene,
joka on räätälöity pienintäkin
yksityiskohtaa myöden
omia tarpeita vastaavaksi.

Ohlson 29 oli
rauhallinen ja
painava avomeripursi, mutta jäi
perheen kasvaessa
pieneksi.

Kun Oululaisen Pasi Häggin perhe kasvoi viisihenkiseksi, alkoi heidän purjeveneensä Ohlson 29 käydä pieneksi. Kaikille perheenjäsenille ei löytynyt enää tarpeeksi rauhallisia nukkumatiloja, vaikka Ohlson
onkin rauhallisena veneenä perhepurjehdukseen sopiva. Pasi tutki markkinoita ja harkitsi jopa uuden puuveneen teettämistä, mutta huomasi pian, että jos yksirunkoiseen veneeseen
haluaa sopivat tilat, sen kokoa täytyy kasvattaa huomattavasti ja samalla kasvavat veneen paino ja purjeet.
Tämä tekee veneestä hankalasti käsiteltävän lasten kanssa purjehdittaessa. Toisaalta Häggit kuitenkin pitivät
nimenomaan purjeilla liikkumisesta,
eikä mukavan, mutta painavan ja hitaan moottoripurren hankkiminen
houkuttanut. Ohlsonin kanssa diese-
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lin kahva oli tullut turhankin tutuksi. Tavoitteena oli siis hyvin purjehtiva avomerivene, jossa olisi painoonsa
nähden hyvät asuintilat. Purjepintaalan tuli olla kohtuullinen, jotta purjeita olisi helppo käsitellä, mutta silti veneen piti edetä hyvin kevyessäkin
tuulessa.

Yksi vai kaksi runkoa?
Pasi oli jo aiemmin tutustunut monirunkoveneilyyn ystävänsä Arttu Heinosen trimaraanin kyydissä. -Silloin
en sen enempää monirunkoveneistä
kiinnostunut, muistelee Pasi. -Mutta
jossain vaiheessa hoksasin, että katamaraani voisi olla fiksu ratkaisu.
Aikansa netissä surffailtuaan ja asiaa
opiskeltuaan Pasi alkoi miettiä matkakatamaraanin hankkimista. Alusta asti turvallisuus ja merikelpoisuus

Monirunkovenelehti 1.2009

olivat tärkeitä kriteereitä veneen valinnassa. Häggit asuvat Oulussa, missä ei ole aalloilta suojaavaa saaristoa ja
tarkoitus oli purjehtia pienten lasten
kanssa. Ohlsonin tyyppisten raskaiden yksirunkoveneiden turvallisuus
merenkäynnissä perustuu kokoon ja
painoon, kun taas monirunkoveneessä nopeus ja keveys tuovat turvallisuutta. Myös matala syväys puolsi katamaraania, koska Perämeri on matala ja karikkoinen.
- On tavallaan huvittavaa,
kuinka samoista tarpeista voi päätyä
seuraavassa veneessä täysin vastakkaiseen konseptiin, Pasi miettii. -Raskas
ja syvä v-runko vaihtuu mahdollisimman kevyeen katamaraaniin. Ilman
kontakteja monirunkoveneilijöihin
olisin tuskin tullut edes harkinneeksi katamaraania.

Suunnitelma alkaa
hahmottua.
Maailma on pullollaan veneitä, jopa
monirunkoisia, eikä sopivan mallin
löytäminen ole helppoa. Ensin täytyy
valita haluaako uuden vai käytetyn.
-Oulussa ei ole käytettyjä monirunkoveneitä juurikaan tarjolla, huomauttaa Pasi. - Ja näin tarkkaan rajatun
mallin hakeminen kauempaa Suomesta tai ulkomailta on myös ongelmallista, koska hyvät yksilöt menevät
niin nopeasti ettei niitä ehdi edes katsomaan. Ja huonoa en halunnut. Olin
jo vuosien varrella korjannut vanhoja
veneitä tarpeeksi ja siksi päätin satsata
helppohoitoiseen, uuteen veneeseen.
Yllättäen markkinoilta ei
löytynyt valmista venettä Pasin miettimään kokoluokkaan. Useimmat

mallit ovat liian isoja, eli raskaita ja
kalliita. Mutta one-off venesuunnittelijoiden katalogeissa oli enemmän
valinnanvaraa. Pasi tutki mm. Woodsin, Schionningin ja Lerougen mallistoja, mutta löysi lopulta John Shuttleworthin sivuilta Shuttle 31:n. Shuttleworth on panostanut suunnittelussaan juuri asuttavuuteen ja purjehdusominaisuuksiin. Pasi laski, että veneessä oli kaksi kertaa isommat
asumistilat, kuin Ohlsonissa, mutta se
ei painanut yhtään enempää ja keulapurje oli jopa pienempi! Puhumattakaan syväyksestä joka oli ihan toista
luokkaa. Toki kahden rungon rakentaminen on kalliimpaa kuin yhden ja
siksi 31 -jalkainen matkakatti maksaa
helposti 38-40 -jalkaisen yksirunkoveneen verran.

Asiat loksahtelevat
paikoilleen.
One off-matkapurren rakentaminen
on omakotitalon rakentamiseen verrattavissa oleva hanke, eikä siihen
kannata lähteä hetken päähänpiston
perusteella. Pasi oli siitä hyvässä asemassa, että em. ystävänsä Arttu oli jo
tehnyt saman päätöksen ja rakensi parasta aikaa itselleen isoa proaa yhteistyössä Jukka Hentun Antiloop VeneBoats Oy;n kanssa. Näin Pasi saattoi
seurata prosessia läheltä, eikä ajatus
oman veneen rakennuttamisesta tuntunut enää niin oudolta. Pasi tutustui Artun kautta Jukkaan ja kävi ilmi,
että tämä oli jo aiemmin rakentanut
yhden Shuttleworthin katamaraanin,
tosin kokoluokkaa pienemmän. Jukka kehui Shuttleworthia yksityiskoh-
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Jukka höylää/paklaa/hioo
uutta runkoa.
Antiloop Vene-Boats Oy
rakentaa veneet CE-huvivenedirektiivin mukaisiksi.

Jukka Hentun rakentaman
Shuttle 28:n linjoista näkee,
että suunnittelija on paneutunut
purjehdusominaisuuksiin.

taiseksi ja tinkimättömäksi suunnittelijaksi, jonka kaikki ratkaisut tähtäävät hyviin purjehdusominaisuuksiin ja toiminnallisiin tilaratkaisuihin.
Vaikkakin virtaviivaiset muodot lisäävät työn määrää ja sitä kautta hintaa.
- Siinä vaiheessa en ollut vielä ihan
täysin toisissaan liikkeellä, Pasi muistelee.
-Kävimme kuitenkin Artun
kanssa katsomassa Jukan rakentamaa
28-jalkaista Shuttlea, ja sekä vene että työn laatu vakuuttivat minut lopullisesti. Yhdeksän vuotta sitten rakennettu vene oli kokoisekseen tilava ja erinomaisessa kunnossa. - Yhtäkkiä huomasin tulleeni haaveeni kanssa
pisteeseen, josta ei voinut enää palata,
Pasi naurahtaa.
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Vuoden 2007 jouluna Pasi tilasi piirustukset Shuttleworthilta ja sopi Jukan kanssa sen rakentamisesta.

Päätöksiä päätösten
perään.
Kaupasta ostettu vene on valmis paketti, mutta one-off-veneessä tilaaja
pystyy vaikuttamaan lopputulokseen
paljon. Hyvänä esimerkkinä Pasin veneeseensä lisäämä kansisalonki. Jo rakentamispäätöksen tehtyään hän kävi
Norjassa tutustumassa toiseen Shuttle
kolmiykköseen, joka oli juuri palannut kolmen vuoden maailmanympärysmatkalta. Omistaja oli rakentanut
itse veneeseen istumakorkuisen kansisalongin, josta oli kuluaukot runkoi-

Monirunkovenelehti 2.2009

hin. Idea miellytti Pasia heti: hytti toisi suojaa huonoilla keleillä ja yhdistää runkojen tilat toisiinsa, mikä on
plussaa lasten kanssa purjehdittaessa.
Pasi tilasi kansisalongin suunnittelun
Shuttleworthilta pitääkseen ilmanvastuksen minimissä. Rakennelma lisää
istumakorkuisenakin hieman tuulipinta-alaa ja painoa, ja se täytyy kiertää mastolle mennessä, mutta Norjalainen vene todisti, ettei hytti haitannut liikaa veneen purjehdusominaisuuksia.
Jukka ja Pasi ovat tehneet
myös muita pienempiä modifikaatiota, kuten vaihtaneet etupalkin alumiinista hiilikuituun. Jukan rakennusfilosofiaan kuuluu, että asiakas on veneensä rakentamisessa tiiviisti muka-

na. Näin projektista tulee miellyttävä
ja lopputuloksesta uniikki ja tilaajansa näköinen.
-Ja tietysti omilla päätöksillä voi
vaikuttaa myös hintaan, lisää Pasi.

Projekti etenee.
Shuttlen rungot tehdään modernina
komposiittirakenteena epoksista ja lasi/hiilikuidusta joko PVC vaahto -tai
puurima-ytimellä. Rimaepoksirakenne valittiin, koska se kestää hieman
paremmin kolhuja ja Jukka totesi rimojen taipuvan Shuttlen pyöreisiin
muotoihin helpommin kuin foam,
jonka joutuisi paklaamaan muotoonsa. Joihinkin veneen sisäpintoihin jä-

tetään myös puuydin näkyviin tunnelmaa luomaan. Tällä hetkellä veneen
toinen runko on valmiina ja toista rimoitetaan. Vesillelasku on suunniteltu kesälle 2010. Ikänsä veneilleen Pasin on välillä vaikeaa odottaa vesille
pääsyä, nyt kun vanha Ohlsonkin on
jo myyty.
-Olin jo lähellä ostaa keväällä väliaikaisen kesäveneen, mutta maltoin mieleni, Pasi naureskelee. -Kaikki rahat ja aika menee kuitenkin tulevaan veneeseen. Välillä pitää oikein
pakottaa ajatuksensa irti veneprojekstista, että saisi muutakin tehtyä.
Tuleva vene tuntuu Pasista
jo omalta, vaikkei siitä ole kuin puolet rungoista tehtynä. Hän arvelee sen

johtuvan juuri siitä, kun on itse päässyt pohtimaan kaikkia ratkaisuja yhdessä rakentajan kanssa. Kun vene
sitten projektin päätteeksi lasketaan
veteen, on se varmasti jokaista yksityiskohtaansa myöten juuri sellainen
kuin Häggin perhe haluaa.
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www.yachtworld.com
Roger Lohman

Hankkisinko käytetyn
monirunkoveneen
ulkomailta?

Venekuume iskee meihin pahimmillaan yleensä keväällä ja alkukesästä.
Mitä pitää tehdä, jotta taudin saa hoidetuksi kuntoon?
Helpoin ja halvin tapa parantaa kuume, tai ehkä toisinpäin, kuumeen
nostaminen, käy istumalla tietokoneen ääreen ja aloittamalla sopivan
veneen haku.
Tässä puuhassa ei tarvitse olla realisti, mutta asiaa helpottaa, jos ensin käy nettipankissa tarkastamassa oman pankkitilinsä saldon. Jos se
näyttää surkealta, on olemassa EU:n
myötä tulleita uusia rahoitusmuotoja, joista lopussa enemmän.
Ensiksi kannattaa käydä SCTL:n sivuilla, www.sctl.fi- Tarkista sieltä
myynnissä olevat katamaraanit ja trimaraanit. Jos ei löydy sopivaa, niin
siirry netissä sivulle www.yachtworld.
com.
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Jos sinulle aukeaa suomenkielinen valikko, mene ylhäällä olevaan
”VENEET”-kohtaan. Paina ”Tarkennettu haku”-kohtaa. Syötä ”Avainsana” kohtaan esimerkiksi ”Catamaran” ja ”Veneen tyyppi” ”+Monirunko”. Täytä muut kohdat sitten tarpeesi mukaan, kuten pituus, vuosi ja hinta. Jos et halua ostaa venettä vaikka
esimerkiksi Tahitilta, niin rajoita haku ”maailmanlaajuiset alueet” ja sieltä
”Eurooppa”. Englanninkielisessä valikossa löydät samat asiat Lontoon kielellä…

ki/Malli” -painikkeen avulla, niin esimerkiksi Lagoon-merkkisiä katamaraaneja löytyy 180 kpl, Fountaine-Pajotin eri versioita on 174 kpl, Proutmalleja on 97 kpl, sekä kaikkia mahdollisia muita paljon. Hintahaitari on
laaja; Prindle 16 maksaa 1.302 euroa
ja 40 metriä pitkä Yapluka maksaa 16
miljoonaa euroa.

Tätä kirjoittaessa, kesäkuun alussa löytyy pelkällä Catamaran-hakusanalla 1.043 kpl myynnissä olevaa
katamaraania, eli hieman enemmän
kuin SCTL:n kotisivuilta! Joukkoon
on kyllä eksynyt muutama yksirunkovene ja moottorivene, mutta ne on
helppo sivuuttaa.

Mihin kannattaa 		
kiinnittää huomiota?

Kun järjestää tämän määrän ”Merk-
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Sitten vaan klikkaat kuvaa ja valitse
”Kuvagalleria” tai ”Kaikki tiedot” ja
alat päästä hintatasosta, kunnosta ja
ulkonäöstä perille.

Tällä sivustolla oleva vene on useimmiten kaupallisen välittäjän listoilla,
harvempi vene on yksityisen kauppaama.
Suuri osa veneistä on vanhoja charterveneitä, joissa kunto on usein kyseen-

alainen, vaikka ulkonäkö kuvassa onkin hyvä. Yli 1.500 tuntia ajetut dieselmoottorit saattavat olla kunnostuksen tarpeessa, elektroniikka on vanhaa. GPS- tutka-, ym. muita laitteita
ei kannata korjata, koska uusi maksaa vähemmän. Akut ovat usein tiensä
päässä. Patjat saattavat olla nuhruiset
ja littanat, lattiat kuluneet, vesivessat
eivät toimi kunnolla, purjeet ja köydet
ovat loppuun kuluneet jne.
Olemme täällä kotimaassa onnellisessa asemassa, koska suolavesi ei ole kovin suolaista, eikä aurinko porota joka päivä kirkkaalta taivaalta. Etelän
käytetyissä veneissä ovat kaikki alumiiniosat, kuten kansiluukut hapettuneet rikki, jonka seurauksena vesi
usein pääsee valumaan sisälle ja tekemään pikku hiljaa tuhojaan seinämateriaaleihin.
Siksi on ensiarvoisen tärkeätä selvittää itselleen ensiksi veneen yleiskunto,
ennenkuin sitä menee katsomaan.
Toisaalta tarjonta on runsasta ja siten
hintataso usein edullisempi kuin kotimaassa. Joukossa on paljon hyvin pidettyjä veneitä, ja nyt yleismaailmallisen laman aikana on mahdollisuus
tehdä edullinen kauppa. Jos tyytyy
vanhempaan, noin kymmenen vuotta tai yli olevaan veneeseen, voi tehdä
hyvinkin edullisia löytöjä. Tee-se-itse
mies voi säästää kymmeniä tuhansia
ostamalla vanhan charterveneen edullisesti.
Nyrkkisääntönä sanoisin, että noin
100-200 tuhannen veneen muuttaminen käytetystä siistiksi omaksi helmeksi maksaa lisäkustannuksena noin
30-70 tuhatta euroa. Tällä summalla korjauttaa moottorit, uusi purjeet,
uusii hieman elektroniikkaa ja siistii
paikkoja noin yleisesti
Pyyntihinnat ovat sitten aivan eri asia
kuin myyntihinnat. Kysyin asiaa selvittääkseni hintaa muutamasta käytetystä, kevyemmästä, paremmin purjehtivasta ja siten vähemmistönä tällä
listalla olevasta veneestä. Kun pyyntihinta on 165.000 euroa, olisi veneen saanut heti näkemättä venettä 130.000 eurolla, joten tinkiminen
kannattaa.

Tarkista 		
arvonlisävero!
Tärkeä asia on kohta ”Vero”.
Jos tässä lukee, että verot maksettu, niin saatat säästää 22 %
arvonlisäveroa, jonka joutuisit
muuten maksamaan.
Tässä kohtaa pitää olla tarkkana! Verottaja määrittelee
uuden veneen seuraavilla sivuilla: http://www-vero.fi/nc/
doc/download.asp?id=691;52361.
Uuden vesialuksen ollessa kysymyksessä, siitä maksetaan 22 prosenttia
arvonlisäveroa sen hankintahinnasta,
vanhasta ei, jos se on jo maksettu.

Ostopaikka?
Mitä kauempana vene on, sen hankalampi ja kalliimpi sen kotiuttaminen on. Välimereltä kestää helposti 4
– 7 viikkoa tuoda vene kotisatamaan.
Isomman katin tai trimaraanin kuljetus laivalla maksaa mannaa.

CE-hyväksytty vene?
EU:n huvivenedirektiiviissä luetellaan
Euroopan maissa voimassa olevat turvallisuusominaisuuksia koskevat lait,
säädökset ja asetukset. EU-maissa on
saanut kesäkuun 1998 jälkeen rakentaa ja myydä vain direktiivin mukaisia
veneitä. Direktiivin mukaan valmistetut ja CE-merkinnällä varustetut veneet ovat sellaisinaan myyntikelpoisia
muissakin EU-maissa.
Ennen 16.6.1998 EU:ssa valmistetussa veneessä ei tarvitse olla CE-merkintää, mutta muualta, vaikkapa USA:sta
tuotavissa, vuoden 1950 jälkeen rakennetuissa se on oltava. Tämän kanssa on oltava tarkkana, jotta ei tule yllätyksiä. Jos ostaa vaikkapa Etelä-Afrikkalaisen veneen, jossa ei ole CE-hyväksyntää, niin tulee ongelmia.
Katso lisää: http://portal.fma.fi/sivu/www.veneily/rakennevarusteet/ce
merkinta.

Monirunkovene Tongalta,
vielä käytössä!

Rahoitus?
Jos pankista ei saa lainaa, kannattaa
tarkistaa muita mahdollisuuksia täältä: www.cgmer.com jawww.sgbfinance.com. Sieltä on mahdollisuus liisata uusi tai käytetty vene, systeemillä
jossa vene toimi vakuutena. Sopimuksen päättyessä veneen voi lunastaa itselleen nimelliseen hintaan, 0,01 %
veneen hinnasta!.
Veneen ostohintaan lisätään ranskalainen arvonlisävero, mikä on tässä tapauksessa vain 9,8 %, verrattuna normaaliin 22 % veroon.
Ensimmäinen erä on noin 30-50 %
veneen arvosta, ja loppuosa voi olla
kuukausittain vaikkapa 48-180 kuukauden aikana.
Tätä vaihtoehtoa tarjoaa myös Suomen Lagoon-maahantuoja, CNC
Cruising Catamarans.

Katso myös:
www.cat-sale.de
luotettava saksalainen välittäjä
www.multisailing.com
ranskalainen välittäjä
www.sevenstar.nl
kuljettaa veneesi mistä vain minne
vain
www.multihullworld.com
myös vanhempia, edullisia käytettyjä
monirunkoveneitä
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Mika Mustakangas
Kuvat Åke Gustafsson

F12
Tulevaisuuden
”monirunko-zoom”
– täällä jo tänään
Tuntuuko siltä, että monirunkopurjehtijoiden määrä ei juuri kasva eikä
lajin parin tule uusia nuoria harrastajia? Voisiko syynä olla se, että monirunkopurjehduksen aloituskynnys
saattaa olla kaluston hinnan tai haastavuuden puolesta hieman korkea?
Ehkä näin on.
14

Nyt on keksitty uusi konsti madaltaa kokemattoman purjehtijan aloittamiskynnystä, jolloin tuleva monirunkopurjehtija pääsee mukavan ja
vauhdikkaan lajin pariin hyvällä hieman edullisemmalla ja kevyemmällä
aloittelijalle sopivalla veneellä.
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Maailmalla on viime vuosina käyty keskustelua ja kuhinaa nettipalstoilla uuden pienen katamaraaniveneluokan kehityksen ympärillä. Keskustelussa tavoitteena on ollut uuden
lapsille ja nuorille purjehduksen aloittamiseen sopivan veneen kehittäminen. Tuloksena on syntynyt jo 2007

Lujitemuovinen
F12Tabby
työn alla

uuden luokan Formula 12:n eli F12:n
luokkasäännöt. Asialla ovat olleet venesuunnittelijat ympäri maailman
mm. Euroopasta, Australiasta, Uudesta Seelantista, USAsta, Aasiasta ja
Etelä Amerikasta Mutta mitään uutta ja mullistavaa ei nykyään synny ilman, että mukana on myös suomalainen. Mukana menossa on ollut aktiivinen suomalainen alan harrastaja,
jonka esimerkillisesti valmistamat veneet ovat herättäneet ”paperitiikereiden” piirissä huomattavaa kunnioitusta. Åke ”Gato” Gustafsson Ahvenanmaalta on rakentanut ensimmäisen
Chris Tuckerin suunnitteleman DS12
puukatamaraanin sekä Nick Billetin
suunnitteleman F12:n, Tabbyn, lujitemuovista. Hän esittelee näitä, kuten muitakin veneenrakennusprojektejaan nettisivuillaan. Monirunkovene-lehti haastatteli alan konkaria.
Voisiko F12-luokasta kehittää
uuden nuorisoveneluokan
Suomeen?
F12 luokka tulee. Se on kehitetty samalla tavalla kuin F16 luokka, eli kyseessä
on huippumoderni seksikäs kissa, kysymys on vaan jos halutaan olla mukana
alusta alkaen...
Australiassa ja Uudessa Seelannissa
luokka on jo kovassa vauhdissa ja kohta nähdään ensimmäiset veneet jo kilpailemassa. Euroopassa ollaan pikkasen
konservatiivisempia.

Mikä on F12?
Aina voidaan kyseenalaistaa tarvitaanko maailmassa enää yhtään uutta veneluokkaa, niitä kun on jo joka lähtöön. Merkittävin ero aikaisempiin
luokkiin nähden on se, että nyt tehdyn veneluokan tähtäimessä on vene
joka on helppo rakentaa ja käyttää. Se

on edullinen, mutta silti suorituskykyinen vene, joka sopii aloitteleville
nuorille purjehtijoille.
Venetyyppi on pieni ja kevyt,
jotta se olisi keveiden ja ei niin vahvojen nuorten helposti ja turvallisesti
käsiteltävissä sekä maalla että vedessä.
Pieni koko ja keveys helpottavat mm.
pystyyn nostamista kaadon jälkeen.
Turvallisuus on myös luokan päätavoitteita. Joka veneessä on 100% painoa vastaava kellukemateriaali rungossa.

Luokan mittoja ja
muita määrittelyitä
Nimensä mukaisesti veneen pituus on
12 jalkaa eli tässä tapauksessa 3,8m.
Tyypillisesti pienet katamaraanit ovat
olleet hiukan pidempiä noin 14 jalkaa
tai 16 jalkaa kuten rantakattien klassikko Hobie 16. Minimoimalla pituutta on tavoiteltu myös painon minimointia, ja mitä kevyempi sitä edullisempi. Luokkasäännöt täyttävän veneen minimipaino on 50kg, joka on
yli 30kg kevyempi kuin esim. olemassa oleva 12-jalkainen Hobie Bravo. Suorituskyvyn takaajana on 6m
masto, johon sallitaan 7m2 purjepinta-ala. Veneen maksimileveydeksi on
asetettu 2m. Näillä mitoilla ja arviolta
noin 12vuotiaan tai vanhemman, arviolta n.40-75kg:n painoisen miehistön kuormalla veneestä on saatavissa
kevyissäkin tuulissa hyvin liikkuva ja
nopea vene. Useimmiten suunnitellut
veneet mahdollistavat myös aikuisen
purjehtijan painon, kuten Tabby esimerkki osoittaa.

Materiaalit vapaat

Uuden veneluokan vauhtiin pääsee
mukaan muutamaa erilaista lähesty-

mistapaa käyttäen. Veneistä on saatavana ilmaisia piirustuksia, joiden perusteella oma-aloitteiset harrastajat
voivat tehdä oman F12:nsa joko puusta tai lujitemuovista kerroslevyrakenteisena lasi-ja/tai hiilikuitu pintalaminaateilla sekä PVC-vaahto ydinaineella. Luokkasäännöt eivät määrittele materiaalia, vaan se on harrastajien
itsenä valittavissa. Perusrakennekonseptit ovat hyvin yksinkertaisia ja sitä
kautta helposti tehtäviä. Luokan yhtenä tavoitteena onkin ollut, että nuoret
voisivat itse osallistua suuressa määrin
uuden veneen rakentamiseen esim.
kerhotyönä tai kotona. Puu/vanerirakenteisissa malleissa tämä on helppoa,
koska ei tarvita erikoisosaamista eikä
merkittäviä hankintoja kuten muotteja tai erikoistyökaluja. Pelkkä tila
ja perustyökalut riittävät runkojen ja
palkistojen sekä rikin valmistukseen.
Hankalampia komponentteja, kuten
purjeita, on saatavana valmiina olemassa olevista lähteistä. Sopivan yksikertaiset perusratkaisut ja konstruktiot myös kölien, peräsinten ja rikin
suhteen pitävät myös materiaalikustannukset matalina, minkä perusteella
kustannusten ei pitäisi olla hidasteena
uuden veneen rakentamiseen. Lujitemuoviveneitä voidaan tehdä yhtälailla helppojen perusrakenteiden avulla
käyttäen samoja ilman muotteja toteutettavissa olevia rakenneratkaisuita kuin puumateriaaleissakin.
Paljonko yhden veneen rakentamiseen meni arviolta aikaa ja rahaa?
Minulla kului aikaa Tabbyn tekemiseen viisi viikonloppua eli noin 80 tuntia. Itserakennettu purjehdusvalmis
F12 katti maksaa arviolta noin 1200
– 1500€. Olen valmis antamaan teknistä avustusta jos joku lähtee rakennusprojektiin...
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kiksi lisäämällä spinnun omaan hupikäyttöön oivallisen taskuraketin. Eihän F12:sta Archipelago raidiin ole,
mutta kyllä ne kokeneemmankin purjehtijan taidot karttuvat pienemmällä veneellä treenatessa. Aina halutessaan vauhdikasta purjehduskokemusta ei tarvitse kisoissa kaataa sitä perheen lippulaivaa – se kun saattaa tulla kovin kalliiksi…

Maailmalla puuhataan myös tämän
uuden luokan veneiden sarjavalmistusta esim. rotaatiovaletuilla rungoilla (kuten Hobie Bravo ja Wave), jotta tarvittaessa voidaan siirtyä suoraan
”hauskanpitovaiheeseen”. Alustavien
tavoitteiden mukaan tämän sarjavalmistuksen esisarjan veneiden tavoitteena on muutaman tonnin hinta sisältäen koko paketin. Vielä ei valmista
F12:ta saa ostettua mistään kaupasta,
mutta sekin päivä vielä koittaa. Tällä hetkellä piirustuksia on saatavana
suunnittelijoilta. Tärkein tietolähde,
jota kannattaa seurata, on netistä löytyvä F12 forum -palsta. Sieltä löytyvät tärkeimmät vinkit niin rakentamiseen, virittämiseen kuin purjehtimiseenkin.

Kerhotoimintaa
Mikäli olet sitä mieltä, että pursiseurasi nuorisotoiminta tarvitsisi jotakin uutta, niin tässä voisi olla mainio mahdollisuus laajentaa koulutusja kalustotarjontaa monirunkovenepuolelle. Kyseisen luokan veneen rakentaminen kerhotyönä on nykynuorillekin hyvää ja opettavaista puuhaa.
On hyvä oppia nuorena, että kaiken
ei tarvitse olla valmiina kaupasta saatavaa, vaan itse voi tehdä monenlaisia vaikealta tuntuvia asioita. Samalla voi oppia monenlaisia taitoja myös
muiltakin elämän aloilta kuin pelkästään purjehduksesta. Talven mittaan
veneprojekti on hyvin läpivietävissä ja
kesällä pääsee sitten nauttimaan oman
työnsä tuloksista. Samalla vaivalla voi tehdä useamman veneen, niin
saa nauttia monirunkopurjehdukses16

ta useamman veneen voimin. Veneilyhän ei ole pelkästään oman veneen
kanssa operointia – se on myös hauskaa yhdessä toimimista, kuten kaikki
SCTL:n mukavissa kokoontumisissa
käyneet hyvin tietävät. Nuorille yhdessä tekeminen ja toimiminen ovat
myös hyvä tapa erilaiseen oppimiseen. SCTL:n piiristä varmaan löytyy
myös päteviä ja innokkaita monirunkopurjehduksen opettajia, jotka voisivat kiertää eri pursiseuroissa opettamassa alkeet ja antamassa jatkokoulutusta kunhan veneitä on käytettävissä.
Taitojen ja iän karttuessa on F12:sta
helppo siirtyä hieman suurempiin
ja vauhdikkaampiin katteihin kuten
F16 ja F18 luokkiin.
Nettisivuilta saa hyvän kuvan
veneprojektin vaiheista. Miten
veneen tekeminen nuorisoprojektina/kerhotyönä sujuisi?
Olen toteuttanut kaksi paljon vaativampaa kattiprojektia nuorisoprojektina Sydväst Maritimessa, enkä näe mitään estettä F12 katin toteuttamiselle
nuorisoprojektina. Tabby olisi minun
mielestäni helpompi tehdä nuorisoprojektina, ja varsinkin jos tehdään useampia veneitä niin säästetään aikaa. Rakentamistani kateista Tabby oli nopeampi ja helpompi rakentaa ja vaati vähemmän työkaluja.
Toisaalta kyllähän hieman isommatkin lapset eli aikuiset voivat olla tämäntyyppisistä veneistä kiinnostuneita. Veneet soveltuvat myös aikuisille
vähemmän kokeneille purjehtijoille
hyviksi aloitusveneiksi. Veneestä saa
hieman isommilla purjeilla esimer-
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Kuinka monikäyttöisenä näet F12:n?
Yksi idea on myös ollut tehdä purjehdusretkiä (raid). Mikä olisi mukavampi
kuin nuorisoporukalla lähteä seikkailuun. Teltta sopii hyvin trampoliinin
päälle ja varusteet mahtuu mukaan.
Olen itse jo tehnyt muutamia ja kesällä
tulee lisää. F12 on nopeampi kuin köliveneet ja lisäksi helppo meloa.

F12:n purjehdus-		
ominaisuudet
Entäs se kaikkein kiinnostavin
kysymys. Minkälaista F12:lla
on purjehtia?
F12 kissa on tosi helppo ja turvallinen
purjehtia. Tarkoituksena on ollut, että
siirrytään F12 kissaan suoraan Optista. Kokemuksien perusteella voidaan jopa opetellä purjehtimaan F12 katilla.
Tietysti, ennen kuin saadaan kissasta
kaiken irti, siihen vaaditaan kyllä aika paljon osaamista.
Purjehdusominaisuudet ovat ihan ok.
F12 pieksää Laaserit vaivatta ja Hobie 16 jää kryssillä toiseksi. Suhteellisen pienen purjepinnan ja lyhyen puomin ansiosta katti on helppo hallita
myös kovemmassakin olosuhteissa. 1012 m/s tuulessa katti kulkee 15 solmua
eikä tee mitään yllättävää.
F12 katti on kevyt (oma Tabby 48kg)
eli se on helppo nostaa siirtää ja kuljettaa. Sitä voisi ehkä verrata lähinnä
purjelautaan. Lyhyen maston ja keveytensä ansiosta se sopii kuljetettavaksi
auton katolla.
Se on tosi kiva mökkilelu – purjehdus
on aina 10 minuutin päässä.
Hyviä vinkkejä ja linkkejä:

www.catsailor.com
sivuilta F12 forum löytyy valikosta junior/youth
www.gust.ax
Åke Gustafssonin erinomaiset nettisivut
www.ctmd.com.au
suunittelija Chris Tuckerin nettisivut
http://ncik-gero.blogspot.com
suunnittelija Nick Billetin nettisivut

F12 forumilta löytyvät luokan säännöt ovat seuraavat:
F12 CLASS CATAMARAN MEASUREMENT GUIDELINES
Prologue: The Formula 12 class
The Formula 12 catamaran exists with the
primary purpose of introducing young, novice and disabled sailors to the thrills of sailing high performance catamarans. With this
in mind the following rules endeavor to outline a cost effective, safe and enjoyable class
of sailing boat that can also be used for close
racing across a range of designs.
The Formula 12 Design Box Rule
1. In case of doubt, the intention of the rule
makers, which is referred to as the spirit of
the rule, shall take precedence over the letter of the rule. It is the intention of the rule
makers to set a reasonably similar drag, relating to a reasonably similar saildrive, resulting in reasonably level performance over
many different makes, so as to achieve a fair
and effective formula class. For construction, all materials and methods are allowed
when these do not imply either an unacceptable risk of bodily harm or the operation of
an unseaworthy craft. It is the responsibility
of competitors to ensure their craft are safe
and seaworthy.
2. A catamaran is defined as a two-hulled
sailing boat with essentially duplicate or mirror image hulls, fixed in parallel positions.
3. Sail area shall not be more than: 7.00
square metres. There is no restriction on how
sail area is distributed. Sails must be able
to be dropped easily in all conditions while
on the water or land with mast attached to
boat, pocket luff sails may not have sidestays.
Where a pocket luff sail is not used, half the
mast area shall be included in the total sail
area. “The girth measurement shall be taken
as the distance from the centreline round the
surface of the spar to the same point on the
centreline. The resultant dimension shall be
divided by two to give the half girth measurement.”
Boom measurement is only included in the
sail area if the profile height of the boom is
more than 1.5 of the width and shall be taken as per mast measurement.
When undertaking the sail measurement the
following points should be noted.
Sail to be measured on a flat surface and laid
out in terms of IYRU Measurement & Calculation of Sail Area Instructions. i.e.
“With battens set in their pockets the sail
shall be pegged out on a flat surface with just
sufficient tension to remove waves or wrinkles from the edge rounds and to spread
the sail, as far as possible, substantially flat.
Once the sail has been pegged out in this
way all the required measurements shall be
taken and no alterations to the tensions shall
be made.”
4. Mast construction and rigging shall be
un-restricted.

A contrasting measurement band shall be located on the mast no higher than 6metres
above the top of the front beam. At no time
shall any part of the main sail with the exception of a halyard lock or shackle or pocket luff sail cap be located above this measurement band. Unstayed rigs must secure the
mast ensuring that during capsize the mast
remains attached to the boat.
5. The overall length of the catamaran shall
not be more than: 3.80 metres.
The length shall be measured between perpendiculars to the extremities of the hulls
with the catamaran in her normal trim. The
measurement shall be taken parallel to the
centre line of the craft and shall exclude rudder hangings, but if the athwartships width
of a rudder within 153mm of the bottom of
the hull is more than 76mm, the length shall
be taken to the aftermost point of the rudder.
6. The extreme beam width shall not be
more than: 2.00 metres
The beam shall be measured at right angles
to the centre line of the craft at the widest
point and including all fixed or adjustable
apparatus, this may be at some point down
the sides of the hulls, especially if hulls are
angled. It may also be possible that the maximum width is at the bottom of centerboards
when fully down.
7. Trapeze is allowed.
8. Each hull shall have at least one inspection hatch.
9. Each hull shall carry at least 30 litres of
flotation, which may be provided by solid
closed cell foam, solid blocks of compacted
foam granulate, air bags or sealed air compartments.
10. The platform shall be equipped with a
maximum of two rudders.
11. In addition to the rudders, the platform
may also be equipped with one or more daggerboards or centerboards.
12. It is not permitted to adjust the following items while racing: the rake of the mast,
the tension of the standing rigging, the angle
or length of the spreaders (if fitted).
13. It is the responsibility of the crew to ensure that the boat is equipped with a righting
system that will enable the crew to right the
boat without any outside assistance.
14. The Formula 12 Class authority may demand that a crew demonstrate their ability
to right their boat, but only at a time when
doing so does not directly affect the fairness
of racing.
15. There will be no other restrictions on
crew weight apart from the requirement that

the crew weight must be sufficient to right
the boat unaided under all encountered sailing conditions.
16. The F12 Division emblem shall be carried on the mainsail over national letters and
sail numbers, Sail numbers shall be allotted
by the Class Association.
17. Hydrofoils are not permitted. At least
one hull shall be in the water while sailing.
To this end, centreboards and rudders are to
be essentially straight with a maximum camber (top to bottom) of no more than 25mm.
They are to be essentially vertical with the
distance between the bottom of the boards,
when both are deployed, within 100mm of
the distance between the top of the boards in
the same position.
18. Minimum weight in full sailing trim
shall be not less than 50 kilograms. The boat
must be weighed in a dry condition and any
weights attached to bring the boat to a minimum weight of 50 kilograms must be permanently affixed.
Class administration
19.1. Voting rights
Voting rights are only available to people
that have designed, built or currently own a
dedicated F12 catamaran. Whilst other designs that come within the rules are most
welcome to compete in F12 races they have
no voting rights regarding F12 design.
The following people are each entitled to one
vote on class matters.
• Designers who have provided a free design
of a dedicated F12 for others of which at
least one has been built.
• Builders who have built at least one dedicated F12 boat ready to sail.
• Owners of a ready to sail dedicated F12 cat
19.2.a Changing of rules
A change to these rules requires affirmative
votes from 2/3 of all people entitled to vote
at the time of the poll.
19.2.b Rule changes may not preclude from
competition or grandfather currently sailed
dedicated F12 catamarans.
19.3. Applicability of rules
These rules exist as a draft only until being
ratified or changed by vote after the launch
of the 10th dedicated Formula 12 catamaran.
19.4.a. Governing body
Initially the Formula 12 catamaran class shall
be run with all those entitled to vote having equal voting rights. Upon the launch
and measurement of the 49th vessel the class
association may with a 2/3 majority vote
choose to implement a governing council
which will be empowered to handle the general running of the class.
19.4.b. Where a governing council is adopted they may not make changes to the measurement box rule or voting structure, with
out first receiving 2/3 majority support for
any changes.
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MONIRUNKOVENE-lehden lukijat kysyvät,

Aloitimme viime numerossa
uuden kysymyspalstan, jossa
tunnettu monirunkovenesuunnittelija Erik Lerouge
vastaa Monirunkovene-lehden
kysymyksiin. Tässä on tämän
numeron kysymys.
Toimittaja ei ole tekniikan
ihmelapsi, joten tekstissä on
joidenkin termien jälkeen
suluissa mainittu alkuperäinen
englanninkielinen termi.

Kiinteät kölit
vai pistokölit?
Martin Hildebrand kysyy:
Olet suunnitellut useita samantyyppisiä katamaraaneja, joko pistoköleillä
tai kiintoköleillä. Mikä on hyvin purjehtivassa katamaraanissa tarkalleen
ottaen ero suorituskyvyssä, sekä luovissa, että myötätuulella?
Erik Lerouge vastaa:
Olen tehnyt tarkkoja tutkimuksia
VPP:n (Velocity Prediction Program)
suhteen tässä asiassa. Tulos näyttää
vahvistavan sen, minkä olen huomannut käytännön purjehduksissa. Ihanne olisi voida verrata täsmälleen sama

vene purjehdittaessa, varustettuna joko kiinteillä köleillä tai pistoköleillä.
Valitettavasti tämä ei ole koskaan onnistunut!
Yleisesti sanottuna, purjehdittaessa
vastatuuleen olen huomannut, että
tulokset osittavat, että kun indusoitu vastus (Induced Drag) vähenee,
suunnittelemani tyypillinen katamaraani voi nousta 5 astetta korkeammilla pistoköleillä, verrattuna kiinteillä köleillä varustettuun samanlaiseen
veneeseen.
Purjehdittaessa poispäin tuulesta,
noin keskimääräisesti, osoittavat tulokset, että kun vähennetään märkäpintaa nostamalla pistokölit, saavu-

Pistokölit
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ERIK LEROUGE vastaa

tamme noin 5 % lisää nopeutta verrattuna kiinteisiin köleihin.
Kuitenkin tämä on totta vain siinä
tapauksessa, jos venettä purjehditaan
kunnolla veneen optimaalisten ominaisuuksien mukaan. Kun tehdään
matkapurjehduksia voimakkaissa tuulissa, voivat nämä suorituskykyiset katamaraanit olla liian nopeita, jotta olisivat mukavia. Meidän on silloin hiljennettävä vauhtia, jotta meno olisi
mukavaa ja perheystävällistä, tai sitten
laskea hieman kurssia saavuttaaksemme miellyttävän liikehdinnän aaltojen läpi. Näissä olosuhteissa pistokölien mukaansa tuoma suorituskyvyn
paraneminen ei ole oleellinen asia.

UUSI VAKITUINEN
PALSTA JOKA ON TÄSTÄ
LÄHTIEN JOKAISESSA
MONIRUNKOVENE-LEHDEN
NUMEROSSA!

Lisäkysymys: Olettakaamme, että
pistoköleissä ja kiintoköleissä on
uudenaikaiset profiilit?
Tämä on erittäin hyvä kommentti.
Kiintokölit tai pistokölit voidaan joko optimoida erittäin hyviksi, tai sitten ne voidaan pilata täysin.
Kölien tehokkuus vaihtelee paljon
niitten syvyyden perusteella. Vain +
tai -5 cm muutos syväyksessä tyypillisessä 10 m katamaraanissa muuttaa
näiden suhdetta 20 %, mikä on aika paljon.
On olemassa useita tapoja optimoida
kölit. Ne tulisi sulautua rungon muotoihin. Kaventuminen (taper), nuoli-

muoto (sweepback) ja poikkileikkaus
(section) pitää olla oikein. Olen käyttänyt paljon aikaa näitten parantelemiseen.
Katso http://www.lerouge-yachts.
com/cat_TSK.htm
Kölit suojaavat pistokölejä ja ne voidaan sijoittaa tehokkaasti runkojen alle. Jos haluat nostettavan peräsimen
yhdessä pistokölien kanssa, niin tämä
on todennäköisesti joko kasettimallinen, mikä on painavampi ja kalliimpi, tai sitten perään kiinnitettävä malli, missä on enemmän vastusta ja mikä on altis kavitoinnille kovassa nopeudessa.

Kiintokölit
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Kiinteät kölit mahdollistavat moottoreiden sijoittamisen keskemmälle venettä ja vetoakseli mahdollistaa
hieman virtaviivaisemman rakenteen
verrattuna normaaliin vetolaitteeseen.
Samoin vedenalainen vastus on hieman pienempi. Tärkeätä on se, että
nyökkiminen (pitch poling), vähenee
huomattavasti, verrattuna siihen, että
moottori ja vetolaite sijaitsee takana
olevan vuoteen alla, tai vieläkin pahempaa, jos se on aivan perässä.
Jotta pistokölistä saadaan paras mahdollinen hyöty irti, on mittasuhteiden oltava kunnossa (high aspect ratio). Ei ole mitään mieltä ottaa
nostokölin aiheuttamia murheita, jos
suorituskyky ei parane huomattavasti! Tämä tarkoitta sitä, että nostoköli on valmistettava hiilikuidusta, jotta
saavutetaan riittävä kestävyys ja jäykkyys.
Linkkuköli ei ole yhtä hyvä, koska sen vaatima aukko aiheuttaa vastusta kovassa nopeudessa.
Paras tehokkuus saavutetaan,
jos pistoköli on rungon keskilinjassa.
Tämä ei ole aina mahdollista pienemmissä katamaraaneissa, ja jos pistoköli on keskilinjasta sivussa, se aiheuttaa jonkin verran liitoskohdan vastusta (junction drag).
Lisäkysymys: Mikä on painoerojen
vaikutus? Oletan että kiinteät
kölit ovat kevyemmät kuin pistokölit, pistokölin kotelo ja nostomekanismi.
Erik Lerouge vastaa: Kölien on kestettävä kuivalla maalla oloa, joten ne
ovat huomattavan kokoiset. Joka tapauksessa pistokölin kotelo ja nostosysteemit nostavat painoa. Esimerkiksi Kai Lingon VIK 140 Blue Moonin
ollessa kysymyksessä, pistokölit olisivat painaneet 85 kg enemmän. This
effect in performance is fortunately
minimal against the greater effiency
of the blade.

Lisäkysymys: Märkäpinta-ala ja
hydrodynaaminen suorituskyky
luovissa ja VMG kevyessä tuulessa (5 m/s tuulta) ja hyvässä tuulessa (10 m/s)?
On mahdollista saavuttaa hyviä suoritusarvoja köleillä, kuten meidän kilpailutulokset osittavat.
Hyvä ja hyvin rikattu korkean suorituskyvyn omaava matkakatamaraani purjehtii tuulen nopeudella
sivutuulella.
Nousukulma vaihtelee paljon, kulloinkin käytössä olevasta etupurjeesta riippuen. Tuulen ollessa 5
m/s. älä odota parempaa kuin 110 asteen kulmaa vastakäännöksien välissä,
jos etupurje on rullattavissa etustaagin ympäri (furler). Näissä olosuhteissa purjekangas on liian painava ja purje kaatuu. tästä syystä suosittelemme
lentävästi kiinnitettyä Drifteriä (drifter set flying). Leikkauksen on oltava sellainen, että sillä voi tehokkaasti
purjehtia ylös tuuleen aina 6 – 7 m/s
suhteellisessa tuulessa. tämä voi lisätä
jopa 2 solmua nopeutta samalla nousukulmalla!
Yli 10 m/s tuulessa 90 asteen
nousukulma voidaan saavuttaa, jonka
jälkeen kysymys on enemmänkin aalloista ja mukavasta menosta.
Kun purjehtii köleillä varustettua katamaraania, on tekniikka erilainen. On varottava sakkaamasta koko laitetta, tarvitset ensiksi nopeutta,
jotta saat pidon pysymään, sitten voit
nousta ylöspäin.
Suorituskyvyssä tärkeintä
ovat oikeat mittasuhteet, pitää vene
kevyenä, on oltava vähemmän tuulipinta-alaa ja rikin on oltava hyvä.
Kun nämä ominaisuudet ovat kunnossa, kiintoköleillä varustettu vene
on nopea, ja pistoköleillä vieläkin nopeampi. Pistokölit eivät yksinään paranna dramaattisesti painavan, laatikkomaista ja alirikattua matkakatamaraanin suorituskykyä.

Erik Lerougen 		
kommentit
Vaikeamman suunnittelun rinnalla on todettava, että pistokölit ovat
huomattavasti kalliimmat rakentaa
kuin kiintokölit. Hiilikuitu, kotelo ja
nostomekanismi nostavat tyypillisesti
noin 6 % katamaraanin hintaa.
Joten oikea kysymys lienee: samalla
hinnalla katamaraani pistoköleillä vai
hieman pitempi ja yksinkertaisempi
katamaraani kiintoköleillä?

Lopputulos
Valinta eri kölien välillä on kiinni
käyttötarpeesta:
• kun cruisailee ranskan rannikon ulkopuolella tain Englannin Kanaalissa, kiintokölit ovat pakolliset, koska
nousu- ja laskuvedestä johtuen vene
on välillä pohjassa kiinni.
• jos matkailee Välimerellä, ovat pistokölit kiinnostavat, koska tuulettomia
tai kevyitä olosuhteita on usein
• jos matkailee missä tahansa, kiintokölit ovat järkevät, koska ovat yksinkertaiset ja luotettavat, helpot hoitaa
ja helpot puhdistaa.
• jos matkailee Atlantilla kohti Karibiaa, ovat pistokölit hyvät, koska ei
ole laskuvettä ja usein paljon luovittavaa.
• jos kilpailee silloin tällöin, on mittasääntö se, joka vaikuttaa. MULTI
2000 kohtelee molempia vaihtoehtoa
aika tasapuolisesti. Avoimiin luokkiin
pistokölit ovat itsestään selvät.

IMM 2009

Kööpenhaminassa
Dear Fellow Multihuller´s!
We really have the feeling that this IMM will something extra. It could be the
attraction of the Very nice IMM Crew or that the plans for the event is getting
better by the day – But – It is most likely the thrill of our beautiful Copenhagen
filled with wild Multihuller´s!
We are speaking about a meeting placed in the centre of Copenhagen, the largest
city in Scandinavia. Our closest neighbours are The Cruise ships, The Little
Mermaid and The Danish Royal Family!
We have everything at close range – walk, use your
cute little bikes or the Zodiac.
Put on a pair of good walking shoes, get out of the
boat and head into town. After a couple of minutes you
will pass the Little Mermaid on her stone in the water.
A bit later if you are lucky you will see the Danish
Royal Ship Dannebrog and we will ask the Royalties
to stand by for a chat, but only if you want – we will
tell them to be discreet. Go on and in a moment you will be in Nyhavn, some
years ago this was the dark dangerous center of the harbour. Now it is perfect for
some refreshments – take a chair in the sun for a while and drink what Denmark is
famous for.
Then you cross Kongens Nytorv and go straight to Ströget, the famous pedestrian
street where you can find everything from B&O to the Royal Danish Porcelain.
Continue as quickly as you are aloud by the rest of the family and soon you will
arrive at Tivoli, Copenhagen’s amusement park in the absolute centre of the city.
As a special feature, we will show you the brave
people that have put on themselves to widen the use
of our beautiful Multihull´s. They are not presented
in any special order and we will bring you more in
each Newsletter.
They will be present at the IMM 2009 waiting to be
visited by you.

Erik Lerouge

This time we are proud to present DanKat, the
importer of Fountaine Pajot.				
Please visit the Website at: www.dankat.dk
Please direct all interested in our pcatm@hotmail.com
Start to fill in the application form on our website, Povl is concerned for the space.
The IMM 2009 Crew
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MYYDÄÄN
Lazy bag

Kotkan Meripäivät

WB:n tekemä, pituus n. 4.3 m. 50€. Ajan patinoima, mutta hyvin toimiva. Fonzie p.0405230424.

Kotkan aluella on muutamia kilpailuja, joissa on ollut myös avoin luokka,
esimerkiksi Wellamo-kisa 18.7. Mikäli monirunkoveneilijät ovat kiinnostuneita
Meripäivistä tämä kisa voisi olla hyvä tapa osallistua.
Wellamo-kisa lähtee kantasatamasta kaupungin ytimestä ja kiertää Kotkansaaren
lähes ympäri. Katselijat pääsevät seuraamaan kisaa miltei koko matkan ajan ja
viime vuonna yleisöä oli tosi paljon.
Tervetuloa!

FLEURET 30 Mr 2 Trimaraani
vm.1978. Tehdastekoinen, lujitemuovinen hyvin pidetty ”vanhus”. Uusitut purjeet, köydet,
mittaristo, masto ja poikkipalkit. Varusteltu kilpakäyttöön, mutta voidaan myydä retki-versiona.
Helppo siirrellä, traileri ym. aputyökalut kokoamiseen ja kasaukseen. Käy sivuilla
www.pohjantahtisailing.com ja ota yhteyttä: pentti.paatola@elisanet.fi ja tee tarjous !

Käyttämätön Pro Rainer - Ocean Pro ATX purjehdustakki
(L-kokoa) + irroitettava lämpöliivi - multiveli hintaan 250€. Lisätietoja löytyy osoitteesta
http://www.prorainer.com/OCEAN_Pro_ATX_J.27.0.html?&L=1\\\ .
Jos olet kiinnostunut niin laita viestiä ! Teemu Miettinen, multihullu@gmail.com

SCTL Tapahtumakalenteri
26.-28.6.

Åland Runt

Glada Laxen

Ranking

27.-29.6.

Cruising-tapaaminen

Ahvenanmaa, Glada Laxen

17.-19.7.

Päijännepurjehdus

Padasjoki-Jyväskylä

JVS/LPS Ranking

1.8.

Sulkaniemen Rapuseiluu

M

Ranking

15.8.

Emsalö Runt

BSS

5.-6.9.

Porkkala Race

KVP

5.-6.9.

Cruising-tapaaminen

Porkkala

1986. 7.7 x 6.0 m 800 kg. Hp 22.000 €. Isopurje Elvström: retkikunto. Fokka Elvström
Flexline kevlar 2006 + retkifokka elvström. Keulapuomi (hiilik) + Gennaker Elvström 2006 +
Bartels rulla 2006. Nostimet (dyneema) 2006. Suzuki 4hp 2006. Valot Hella Naviled 2007.
Barberit lewmar 2007. Origo "lämpöpallo" keitin / lämppäri. Normaalit katsastusvarusteet.
Juha Ahvenlampi, 0400-253549.

Trou Noir

Ranking

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

Tarantella,Trimaraani K8.

Monirunkovenetapahtumia Päijänteellä
11.-12.7.
Keitele-regatta
AKPS
17.7.
Pre-Päitsi
JVS/LPS
17.7.-19.7.
XXXVII Päijännepurjehdus
JVS/LPS
5.8.
Yksinpurjehdus
JVS
22.08.
Kuminan Gala
JVS
29.-30.08.
Syysregatta
JVS
			
12.09.
John Nurminen Syysmatkapurjehdus JVS

Dragonfly 25 vm.

matkakisa Äänekoski –Viitasaari
ratakisa Padasjoella
matkakisa Padasjoki - Jyväskylä
matkakisa Juurikan lähialueella
matkakisa Kuminan lähialueilla
ratakisa Juurikassa + matkakisa 		
Juurikan lähialueella
matkakisa Juurikka - Kumina

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.

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

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

Trou Noir trimaraanin uuden etu- ja takapalkin muotit.

MYYDÄÄN

Kesällä 2009 tapahtuu

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
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Aurinkoista kesää!

