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Kesän 2010 kilpailut
Perhekatti
kaikilla herkuilla –
Lagoon 400
34:s Americas Cup

PUHEENJOHTAJAN palsta

SISÄLLYSLUETTELO

Pääkirjoitus		
rapuseiluu & emsalö runt

Näin marraskuun kynnyksellä on mieltä
lämmittävää muistella ennätyshelteistä ja
hyvätuulista kesää. Kohokohtia on ollut useita.
Monirunkovenepurjehdus elää!
Åland Runtiin kerääntyi jälleen toistakymmentä
monirunkovenettä Suomesta, Ruotsista ja jopa
yksi Sveitsistä. Kolmipäiväinen ja -iltainen Åland
Runt on ainutlaatuinen tapa tutustua samanhenkisiin monirunkopurjehtijoihin, kisata hyvässä
hengessä ja mahtavissa maisemissa.
On erittäin ilahduttavaa nähdä, että pitkän
hiljaiselon jälkeen monirunkopurjehdus elää voimakkaasti myös kevytvenepuolella. Formula 18 on
lyhyen ajan sisällä muuttunut hyvin aktiiviseksi
ja houkuttelevaksi luokaksi. Syyskuun luokkamestaruuskisoihin osallistuikin ennätyksellisesti
21 venekuntaa, joka on sangen merkittävä
saavutus Suomessa.
Vuosikokouksessa päätetään yhdistyksemme,
Suomen Catamaran ja Trimaran Liitto ry:n,
tulevaisuudesta. Saatamme tarvita juuri sinun
osaamistasi kehittääksemme SCTL:n toimintaa.
Tule paikalle, vaikuta ja nauti hyvästä seurasta!
Martin Hildebrand
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SCTL kaipaa innokkaita
jäseniään mukaan tekemään
liitostamme entistä
toimivamman.
Hommia riittää mm.
• nettisivustomme
kehittämisessä ja
ylläpitämisessä
• lehden tekemisessä (juttujen
kirjoittaminen, valokuvat, jne)
Ota rohkeasti yhteyttä:
Martin Hildebrand 040 7791818
tai Anneli Rajala 040 5060011
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Rapuseiluu

Emsalö Runt
me seurata Tyytikkiä koska rannan puolella näytti vetävän hyvin. Vaan ei sitten meillä ollutkaan siellä tuulta ja sen seurauksena Tyytikki vain kasvatti johtoaan entisestään. Dione sen sijaan hyötyi koukkauksestaan ulos tehden selvästi vähemmän käännöksiä kuin me. Robertin reitinvalinta oli
jälleen kerran paras, olisihan sen pitänyt
tietää. Tyytikki oli maalissa selvästi ensimmäisenä mutta tasoituksilla kisan vei Dione. Kevyestä tuulesta kärsinyt Helinä tuli
hieman yli puoli tuntia jälkeemme mutta
onnistui kuitenkin olemaan pari minuuttia tasoituksissa edellä. Vesipeto hyytyi tuulen loppumisen vuoksi lähelle mutta pääsi
kuitenkin maaliin pitkäaikaisen kellumisen jälkeen.

teksti: Kari Karpio
kuvat: Fonzi ja Minna Ryynänen
Omalta kohdalta oli kisaaminen ja ylipäätään purjehtiminen jäänyt vähiin
viime vuosien aikana. Hankin kuitenkin uuden veneen (Corsair Sprint
750) purjehduskauden 2008 lopussa.
Suunnitelmat olivat suuret mutta taloudellinen lama ajoi työnantajan ahdinkoon ja pelastustoimien takia meni
kesä 2009 lähinnä töitä tehdessä. Kesän Åland runt meni myös mynkään
kun piti siirtää lomaa kuukaudella
eteenpäin. Olin kuitenkin päättänyt
että joihinkin kisoihin pitää osallistua
ettei tämäkin kausi jäisi täysin tyngäksi. Merenkävijöiden perinteinen Sulkaniemen rapuseiluu ja Borgå Segelsellkapetin järjestämä Emsalö runt olivat aikataulullisesti erittäin sopivia kilpailuja. Gastiksi näihin kisoihin onnistuin houkuttelemaan pitkän linjan
multiskabarin Teemu Miettisen.
Sulkaniemeen oli ilmoittautunut tavallista vähemmän multeja, vain viisi
venettä. Huonoinakin vuosina osallistuminen on yleensä ollut aktiivisempaa mutta jostain syystä tämä leppoisa
kisa ei jaksanut multikansaa innostaa
vaikka sää oli loistava. Starttiin ilmes4

Perillä odotti sauna ja herkullinen ruoka.
Kilpailun järjestäjät olivat värvänneet paikalle aidon thaimaalaisen kokin ja ruoka oli
tietysti sen mukaista. Sen verran tuli tankatuksi että en enää jaksanut syödä jälkiruokana olleita muurinpohjalettuja. Loppuilta
meni sitten syödessä Helinän jengin tarjoamia rapuja ja kuunnellessa huimaavia tarinoita kesän purjehduksista.

tyivät allekirjoittanut ja Teemu Hanoi Hilttonilla, Jukka Kallio Helinällä, Robert Hagström Dionella, Jaska
Lipasti Vesipedolla ja Tapio Palva Tyytikki vahvistettuna entisellä Tornadoässällä Pekka Narkolla.
Startti oli hämmästyttävän tasainen ja
lähtölinjalle muodostui jopa ruuhkaa.
Yritimme pysyä poissa Helinän läheltä mutta kun minuutin enne lähtöä
totesimme että olimme jääneet Helinän suojanpuolelle joten se siitä hyvästä lähdöstä. Dione ja varsinkin Tyytikki onnistuivat sen sijaan hyvin startissa ja vetivät hetkessä muihin kaulaa. Onnistuimme vihdoinkin pääsemään pois Helinän pakeista ja ohitimme Dionen. Idästä päin puhaltaneen
tuulen takia koko kisa käytiin vastatuuleen. Huomasimme melko pian että viritykset eivät olleet kohdallaan kun Dione ohitti meidät hitaasti mutta varmasti. Asetelma pysyi samanlaisena pitkään mutta noin kolme mailia ennen maalia Dione suuntasi ulommalle reitille ja Tyytikki puolestaan koukkasi sisemmälle väylälle.
Hetken miettimisen jälkeen päätim-
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Sulkaniemi oli tapansa mukaan kiva kisa ja
tällä kertaa sääkin oli mitä suosiollisin. Toivottavasti ensi vuonna saadaan taas enemmän multeja mukaan.

Ylhäällä:

Startti on pamahtanut!

Vasemmalla vieressä: Tapio Palvan Tyytikki tiukassa ksryssissä
Yllä:

Katin ja trimiksen kisa, Jukka Kallion
Helinä ja Kari Karpion Hanoi Hilton

Oikealla vieressä:

Kari Karpion Hanoi Hilton
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Kisaa lähes tyynessä

Kari Karpio, Tapio Palva ja Teemu Miettinen
kisan jälkipuinneissa

Pekka Aallon Trimmu ottaa 			
mittaa isommastaan

Viikko ”Sulkiksen” jälkeen oli vuorossa BSS:än järjestämä Emsalö Runt.
Kisan pituus on n. 20 mpk eli matka
Helsingistä kisapaikalle oli pitempi.
Käytännössä ikävää pystykryssiä koko matka, onneksi ei sentään satanut.
Aamulla ensin jyrysi ukkonen ja sitten
heitti kunnon sadekuuron niskaan.
Ennen lähtöä sade kuitenkin loppui,
samoin tuuli. Oli ilahduttavaa huomata että Hanoi Hiltonin, Tyytikin
ja Dionen lisäksi lähtölinjalle ilmestyi
muutama multi joita ei ennen kisoissamme ole näkynyt: Reino Urala classic Tornadolla ja Pekka Aalto Kotkasta Trimmulla (Dragonfly 800SW) Lisäksi paluun kilparadoille teki Tumppi Hongell Rebelillä sekä Heikki Jürilo Triskelillä (F-31). Rebel otti hyvän
startin, muut eivät. Ylitimme lähtölinjan kuitenkin kakkosena Dionen
sählätessä spinnunsa kanssa. Lyhyen
spinnuosuuden aikana jättimme muita ja saavutimme Rebeliä. Ilo oli kuitenkin lyhytaikainen kun kääntömerkin jälkeen tuuli niin sivusta että spin-
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numme ei enää vetänyt kun taas Rebel scheererillä eteni hämmästyttävää
vauhtia olemattomassa tuulessa. Emäsalon eteläkärjessä tuuli koveni hieman ja halssi muuttui vastaiseksi. Tultaessa Emäsalon itäpuolelle oli Rebel
kadonnut jo lähes näkymättömiin.
Tornado kiersi kääntömerkin hieman
ennen meitä mutta Triskel oli jäänyt
kymmenisen minuuttia. Tuuli kääntyi yhä enemmän vastaiseksi aiheuttanen ylimääräisiä käännöksi kapealla väylällä. Pysyimme kuitenkin hyvin Tornadon tuntumassa mutta huomasimme suureksi harmiksi että tuuli
oli takaa tuleville sen verran kääntynyt että Triskel ja Dione selvittivät kapeikot lähes kokonaan ilman luovia.
Näytti jo hetken siltä että Triskel tulee ohi mutta nopea spinnumanöveeri viimeisellä kääntömerkillä ratkaisi
pelin eduksemme. Tiukaksi meni sillä
olimme kolmantena lasketuissa ajoissa 30 sekunnin erolla Triskeliin!. Rebel oli ylivoimainen sekä suorissa että
lasketuissa ajoissa. Dione melkein yhtä selvä kakkonen tasoitusten jälkeen.
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Pieleen menneen ”Sulkiksen” jälkeen
kolmas sija suorissa ja myös lasketuissa ajoissa toi kuitenkin hymyn suupieleen.
Kävimme kisan jälkeen syömässä hyvää kalakeittoa kerhon majalla ennen
kotimatkaa. Vahinko vain että ei ehditty juurikaan juttelemaan kotkalaisten kanssa, ehkä ensi keralla siihen tarjoutuu parempi tilaisuus. Ruokailun
jälkeen huomasimme että tuuli oli selvästi piristynyt ja ensimmäiset meidän
jälkeen startanneen köliveneet olivat
saapumassa maaliin.
Emsalö Runt jätti kisana positiivisen vaikutelman. Kisa on lyhyt mutta
mielenkiintoinen koska kaikkia halsseja esiintyy mikäli tuuli ei kokonaan
käännä suuntaansa. Myös järjestelyt
olivat hyvää luokkaa ja käsittääkseni
multit ovat erittäin tervetulleita tähän
tapahtumaan. Täytyy yrittää olla mukana myös ensi vuoden kisassa. Toivottavasti nähdään siellä.
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Marienhamn - Käringsund, 21 nm

Perjantaina päivällä purjeet nostettiin
mastoon ja lähtö tapahtui yhden aikoihin Pommernin vierestä. Aurinko pastoi, mutta tuulta ei ollut paljoakaan.
Alussa tuulta vielä riitti pitämään veneet hyvässä vauhdissa, mutta pikkuhiljaa tuuli alkoi hiipua. Osa veneistä meni lähempänä rantaa ja osa taas kauempana merellä. Tuuli alkoi päivän aikana
loppua ja monet veneet juuttuivat yhteen kääntömerkkiin. Pari venettä lähti kiertämään kaukaa ulapalta ja siellä
tuulta olikin paremmin. Iltaa myöten
tuuli lisääntyi ja vauhti kasvoi. Viimeiset veneet saapuivat vasta hämärän tullen myöhäisen lähdön takia.
Käringsund - Hamnsundet, 34 nm

Aurinkoinen aamu ja mukavasti tuulta hyvästä suunnasta, launtaina lähtö
oli klo 9 aikoihin. Vauhdikas lähtö siivitti muutenkin vauhdikasta ja tuulista
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päivää. Nopeimmat veneet kiitivät todella nopeasti ja suurehkoja eroja pääsi tulemaan. Osa veneistä joutui reivamaan kesken päivää, onneksi aallokko
oli pientä lähes koko päivän ajan. Illalla
saatin sitten nauttia maukkaasta ruuasta ja hyvästä seurasta.

Sebastian Hildebrand
Kuvat: Sebastian ja Martin
Hildebrand

Åland Runt

Hamnsundet – Rödhamn, 35 nm

Viimeinen päivä käynnistyi jälleen kerran aurinkoisena ja tuultakin riitti
sen verran, että osa veneistä reivasi ennen lähtöä. Monet muut veneet reivasivat myös purjeita päivän aikana, vaikka
reitillä oli vähemmän tuulisia kapeikkojakin. Pari venettä (Vesipeto ja Sprint)
kolauttu kivillekin ja yhdeltä veneeltä (Seon 96 crb) meni mastonjalka. Illan palkintojenjaossa suomalaisten kolmoisvoitto julkistettiin. Ruotsalaisista vain yksi vene jäi yöksi Rödhamnin
mukavaan satamaan. Illalla päästin sitten saunomaan ja uimaan hikisen viikonlopun jälkeen!
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SLAM Formula 18

Luokkamestaruuskilpailut

Martin Hildebrand
Kuvat: Anneli Rajala

Suomen Formula 18 luokkaliitto (Finnish Formula 18 Association
ry) järjesti yhteistyössä HSK:n kanssa SLAM Formula 18 Luokkamestaruuskilpailut 18.-19.9.2010 Lauttasaaren lähivesillä. Kyseessä oli alle vuoden ikäisen Formula 18 -luokkaliiton voimannäyttö, kun 21 venekuntaa kilpaili toisiaan vastaan huippunopeilla ja moderneilla Formula 18
-katamaraaneillaan.
Samalla oli kyseessä myös monirunkopurjehduskesän uusi kohokohta,
kun monirunkopurjehduksen suomalaiset huippuosaajat esittelivät taitojaan ja kilpailivat tavoitellusta Formula 18 -luokkamestaruustittelistä.
10
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Teksti ja kuvat: Minna Ryynänen

ta rantautua esimerkiksi Lerviksuddenin suojaisaan poukamaan. Virkistysalueyhdistyksen laiturin koordinaatit ovat: 60`10,05, 25`26,34.
Venesatamasta parin kilometrin kävelymatkan päässä on koulu, posti ja
yhteyslaituri, johon tulee kolme kertaa viikossa kauppalaiva. Kalkkirannasta on saarelle säännöllinen vesibussiliikenne.
Pirttisaaren ulkoilualueella on myös
runsaasti jäännöksiä puolustusvoimien hallinnoimalta ajalta. Vaikkei
maanpuolustuksesta olisikaan erityisen kiinnostunut, kannattaa armeijan
kohteet kiertää, koska ne ovat parhailla näköalapaikoilla ympäri saarta.

Pirttisaari – idän helmi
Entiset puolustusvoimien alueet Pirttisaaresta siirtyivät Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle vuonna 2007.
Loput puolustusvoimien entisistä
alueista kuuluvat Metsähallitukselle.
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen
mukaan syksyllä 2010 saarikohde on
vihdoin valmiina kansalaisten iloksi.
Pirttisaari sijaitsee Porvoon saaristossa, viiden mpk:n päässä Kalkkirannasta. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Pirttisaaren ulkoilualue
koostuu kolmesta erillisestä osasta,
joista kaksi pienempää sijaitsee Svartvikenin lahden poukamassa ja suurempi alue etelämpänä Lerviksuddenin niemessä. Muu osa saaresta, Metsähallituksen aluetta lukuun ottamatta, on melko tiheään asuttua idyllisine venevajoineen. Laiturit ovat yksityisiä. Pirttisaaressa asuu vakituisesti 13 henkilöä (Porvoolaisia), ja siellä
on 100 asuttua rakennusta. Sesonkiasukkaita on 200-300.

Kuuluisa muistomerkki 1800 luvulta
Lerviksuddenissa.

Pirttisaaren tyypillistä
merimaisemaa

Lähde: Uudenmaan
virkistysalueyhdistys,
www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

Virkistysalueyhdistyksen venesatama
on suojainen, lähellä rannikkovartioston asemaa, joka on edelleen aktiivisessa käytössä. Rannassa on käymälät
ja lyhyet matkat saaren idyllisille auringonottorannoille, joissa ei ole liikaa turisteja. Saarta saa kiertää tuntikaupalla keskellä kesää näkemättä ketään. Luonto on monipuolista. Rannat ovat vaihtelevia. Parhaiten jäävät
muistoihin elämään kauniit ja suojaisat hiekka- ja kalliorannat avomerinäkymällä.
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen
käytössä oleva laituri on tällä hetkellä osittain melko kehnossa kunnossa.
Rantautuminen on toki sallittua joka puolelle virkistysalueyhdistyksen
alueella. Varsinkin vähäisellä kölillä
varustetulla veneellä on mahdollis-

Yhteyslaituria Pirttisaaren länsipuolella
(Portö viken).
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Teksti: Jaakko Lipasti
Kuvat: www.americascup.com

34:s America’s Cup
AC34 on varmistunut monirunkokisaksi joka ajetaan
72-jalkaisilla katamaraaneilla vuonna 2013. Edellinen
AC ajettiin myös monirungoilla, mutta siinä oli vain kaksi
osallistujaa, puolustaja ja haastaja. Nyt kyseessä on AC72
luokka, jossa tulee todennäköisesti olemaan ainakin puolisen tusinaa joukkueita eri maista. Nykyisen AC Cupin
haltijan BMW-Oraclen/Golden Gate Yacht Clubin virallinen haastaja on Club Nautico di Roma, mutta muutkin pääsevät kisaamaan. Itse asiassa tarkoitus on aloittaa
kisaaminen jo ensi vuonna AC45 veneillä, jotka ovat siis
45-jalkaisia, eli isomman veneen ”pikkusiskoja”. Tarkoitus
on päästä mm. siipimastojen saloihin kiinni pienemmillä kustannuksilla, varsinkin kun veneet muodostavat yksityyppiluokan. Vuodesta 2012 lähtien AC45 veneitä on
tarkoitus käyttää ”juniori”-toiminnassa, eli kasvualustana
nuoremmille purjehtijoille mahdolliseen pääsyyn isompien sarjaan. Siinä vaiheessa AC haastajat siirtyvät käyttämään 72-jalkaisia veneitä.
AC34 kisajärjestelyjä johtaa AC Race Management
(ACRM), jonka tarkoituksena on tarjota puolueetonta
kohtelua kaikille osallistujille. ACRM:ää johtaa CEO ja
Regattajohtaja Iain Murray ja toimeenpaneva johtaja Andy Hindley
AC34:n iskulause on ”maailman parhaat purjehtijat maailman nopeimmissa veneissä”. Tämä varmaan onkin totta. Veneet ovat haasteellisia koska miehistön lukumäärä
on vain 11, aiemman 17 sijaan, eli fyysistä tekemistä on
paljon. Miehistön tulee olla huippukunnossa ja mielellään
nuorempia kuin monet nykyisistä AC-konkareista. AC34
on myös paljon enemmän kuin yksi kisa, nimittäin paitsi
jo mainittu 45-jalkaisten nuorisosarja, myös 72-jalkaisilla ajetaan ”world series”, eli sarja purjehduksia eri puolilla
maailmaa. Katamaraanit ovatkin suunniteltu siten että ne
voidaan purkaa päivässä ja kasata kahdessa. Muita eritysominaisuuksia on median tuominen tapahtumiin parem-
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ArtCat 46 LP
osa 2
Rakennusprosessi jatkuu vauhdikkaasti: valmiina ovat runkot, silta ja
iso etukaukalo, mihin tulevat omistajan- ja vierashytin komeat queensizevuoteet. Katin hybridivoimansiirtoratkaisua vielä haetaan. Tässä vaiheessa olemme päättäneet, että ensimmäinen ArtCat tulee olemaan ainoastaan
diesel-käyttöinen. Steyrin dieselit ovat
kuitenkin kohtuullisen vihreitä siinä
mielessä. että ne kuluttavat vähän ja
toimivat myös biodieselillä. Sähköä
tuotetaan alukseen myös kuudella uuden sukupolven taipuisalla aurinkopaneelilla.

min mm. siten että kisat ovat lyhyempiä ja lähellä rantoja, ja laittamalla kuvausmiehen joka veneeseen. Lisäksi veneissä on kaksi erikokoista siipimastoa joka mahdollistaa
sen että veneillä voi ajaa sekä kevyessä että kovemmassakin tuulessa, täten kisat viivästyvät sääolosuhteiden vuoksi harvemmin.
Kisapaikaksi on varmistunut San Franciscon lahti, jonka
erityislaatuinen muoto mahdollistaa sen, että katsojat pystyvät seuraamaan kisoja erityisen hyvin, parhaimmassa tapauksessa kotitalonsa tai työpaikkansa parvekkeelta.

myös käynnistyneet. Erikoistumme
siis myös monirunkoveneiden säilytykseen, sekä korjaus- ja huoltotöihin. Ensimmäinen asiakkaamme, trimaraani Turusta, on jo työn alla hallissamme. Vieraamme ovat olleet positiivisesti yllätyneitä, esim. Yachtmar-

ketin Mika Lehtonen sanoi vierailunsa jälkeen: "Onpas kauniit, moderninnäköiset rungot ja lisäksi työn jälki on erittäin hyvä!"
Roman Muljar +37251986935
roman.muljar@arteran.com

ArtCat on myös kasvanut pituutta lisää kaksi jalkaa, eli nyt on rakenteillä
siis ArtCat 46. Olemme hakeneet patenttia ArtCatin aaltoja lävistävälle
keulalle (kts. kuva). Laskelmien mukaan meidän "ArtCaBow"-keula antaa 15-20% säästön polttoainekustannuksista. ArtCaBow nimittäin leikkaa
aaltoa, ja energiaa ei mene niin paljoa
veden pois työntämiseen. Lisäksi veneen kulku on vakaampaa aallokossa.
Arteran Grupp on myös muuttanut
isompaan, Lehtman sataman halliin.
Veistämön muutkin toiminnot ovat

AC 72 veneen speksit:
Pituus: 		
Leveys: 		
Paino:		
Uppouma: 		
Siipipurjepinta-ala:		
Siipipurjeen pituus:		
Siipipurjeen leveys:		
Miehistö:		
Trimmaus:		
Siipipurjeen reivaus:		
Ulkonevat osat:		

22m (72 jalkaa)
14m
5700kg
7000kg
260m2
40m
8.5m
11 hlöä
ei moottoreita
irroitettavat etu- ja takapalat
2 peräsintä, 2 köliä
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Timo Salminen

Perhekatti kaikilla herkuilla –

Lagoon 400

Matkakattien suosio kasvaa voimakkaasti. Lagoon on tuonut voimakkaan
tuotekehityksen myötä markkinoille uusia malleja, jotka sopivat erityisen hyvin
perhepurjehtijoille. Nämä matkakatamaraanit ovat tuleet viime vuosina erityisen
suosituiksi mm. maapalloa kiertävien purjehtijoiden keskuudessa.
Beneteau-ryhmään kuuluva Lagoon
on nykyisin maailman suurin katamaraanien valmistaja. Se on tehnyt 26
vuoden aikana yli 2160 Lagoonia. Nykyinen mallisto käsittää seitsemän katamaraania kokoluokissa 38-62 jalkaa.
Lagoon 400 julkaistiin vuonna 2009
ja sitä tehtiin ensimmäisen tuotantovuoden aikana 106 kappaletta, mikä
on varsin suuri määrä katamaraanien
kokonaismarkkinan ollessa noin 800900 kappaletta. Kaikkiaan Lagoon
valmistaa vuosittain noin 250 katamaraania.
Lagoon on ehkä hieman korostetustikin mukavan katamaraanin maineessa. Vuonna 2007 julkaistu 420-malli painotti juuri mukavuutta. Tästä
on nyt uusien mallien myötä siirrytty kuitenkin urheilullisempaan suuntaan, mukavuutta kuitenkaan unohtamatta.

sa on selvä tuntuma. Keveän ja herkän ohjaustuntuman avulla voi herkästi reagoida tilanteisiin. Tällaista en
ole ainakaan itse missään muussa katamaraanissa kokenut. Urheilullisuutta on tullut mukaan myös uusien purjeiden myötä. Lagoon toi ensimmäiseksi juuri tähän malliin ns. Square
Top -isopurjeen, joka on sittemmin
tullut saataville kaikkiin malleihin.
Purjeen avulla saavutetaan n. 8 % parempi teho mm. suuremman pintaalan ja ylöspäin siirtyvän painopisteen
avulla. Lagoonin asiakkailla on myös
mahdollisuus vaihtaa purjeen materi-

Lagoon 400 sopii nykyisestä mallistosta ehkä parhaiten Suomen vesille.
Se ei tunnu vielä niin suurelta ja kuitenkin on oivallinen perhekatti, koska sen käsittelyyn riittää yhden hengen miehistö. Matala syväys (1,20 m)
puolestaan mahdollistaa luonnonsatamien hyödyntämisen pienemmissäkin
poukamissa. Lagoon 400:n urheilullisuus tuntuu parhaiten kovemmassa
kelissä. Tässä mallissa on kiinnitetty
paljon huomiota tasaiseen kulkuun,
eikä siinä tunnu juurikaan nyökkimistä (engl. pitching), sillä keula on
varsin kevyt ja painopiste sijoittuu siten, että keula kantaa erittäin hyvin.
Pohjan muotoilu, jossa hyödynnetään
viimeisin CAD –suunnittelua ja virtausten simulointia, on parantanut paljon myös käsiteltävyyttä. On yllättävää havaita, että katamaraanin ruorisSquare Top -isopurje antaa lisää
tehoa varsinkin kevyillä tuulilla.
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aali Hydranet-kankaaseen, joka pitää
erittäin hyvin muotonsa ja antaa siten
myös hieman lisätehoa purjehdukseen. Käytännössä purjehdusvauhti
esim. 12 m/s tuulessa on tuulikulmasta riippuen 8,5 – 11 s.
Lagoon 400:n toimitetaan 40 hp Yanmar -dieselmoottoreilla, jotka antavat
7,3 s marssivauhdin n. 2200 kierroksella. Kulutus on tällöin noin 3 l/h/
moottori. Matkaa voidaan ajaa myös
yhdellä moottorilla, jolloin nopeus on
noin 5,5 s. Huippunopeus 8,2 s saavutetaan 3200 kierroksella.

Lagoon 400 suunnittelussa on kiinnitetty huomiota
myös turvallisuuteen. Kansi on täysin tasainen, sillä kaikki kansiluukut on upotettu. Kompastumista
ei siis tässä katissa tarvitse pelätä. Veneeseen siirtyminen kumiveneestä on myös helpompaa, sillä takaportaat on muotoiltu epäsymmetrisiksi siten, että
sisäpuolella ei ole korkeaa reunaa ylitettävänä. Tätä
ratkaisua käytetään moderneissa kateissa jo runsaasti. Purjehtiessa ei tarvitse mennä kannelle, paitsi genaakkerin ja spinaakkerin noston ja laskun yhteydessä. Vakiona toimitetaan ohjauspisteeseen sähkövinssi isopurjeen nostoa varten sekä kaksi genoa skuuttien vinssiä, jotka voidaan päivittää myös sähköisiksi
comfort-paketin myötä. Tällöin kaikki purjeoperaatiot voidaan tehdä nappia painamalla ml. reivaus. Tämä on perhekäytössä olevalle katamaraanille erittäin
hyvä ominaisuus, joka lisää myös turvallisuutta. Ohjauspiste voidaan kattaa optiona toimitettavalla biminillä, johon kuuluu myös irroitettava tuulilasi. Nämä
suojaavat kipparia.

Lagoon täyttää 25!

Ohjauspisteessä kaikki hallintalaitteet ja köydet ovat
helposti yhden hengen käsissä, mutta ohjauspisteessä voi työskennellä mukavasti myös toisen miehistön
jäsenen kanssa. Sähkövinssejä käytetään jaloilla, joka
vapauttaa kädet köysien käsittelyyn ja ohjaamiseen.
Vakiovarustukseen kuuluvien Squre Top -isopurjeen
(60,5 m2) ja genoan (36 m2) lisäksi voidaan hankkia
rullattava genaakkeri (70 m2) ja spinaakkeri 120 (70
m2). Spinnun sijaan käytetään Parasailoria, joka on
rauhallisempi ja helpompi käsitellä kuin spinaakkeri.

Neljännesvuosisadan tuotanto (yli 2000 valmistettua katamaraania)
osoittaa kokemustamme. Tämä on myös innoittanut tuotekehitystämme,
jonka tuloksena Lagoon on tuonut katamaraaneihin uusia ominaisuuksia
kuten pystysuorat salongin ikkunat, suuret yksisuuntaiset kajuutan
ikkunat, fly brigde purjeveneessä, täysin tasainen kansirakenne.
Viimeisintä kehitystä edustavat juhlavuoden uudet mallit: Lagoon 400,
Lagoon 421 ja Lagoon 620. Tule tutustumaan uutuuksiin tulevissa
venenäyttelyissä: Pariisi, Düsseldorf, Helsinki

i n f o @ l a g o o n . f i • w w w. l a g o o n . f i

Salonki on varsin avara ja tarjoaa hyvän 360 asteen
näkyvyyden sekä seisomakorkeuden (2,05 m). Pöydän
ympärille mahtuu 8 ruokailijaa.

Lagoonin rungot on tehty kerrosrakenteella ja runkojen
vedenalaiset osat ovat umpilaminaattia. Runko on tukeva, eikä värähtele tai natise aallokossakaan. Mukavuutta lisää pohjassa keskellä oleva V-muotoilu, joka vähentää aaltojen paukahtelua pohjaan. Perheveneilijää varmasti kiinnostavat tämän mallin pohjavaihtoehdot. Lagoon
400-mallia toimitetaan kahdella erilaisella 4 kajuutan ja 3
kajuutan versiona, joka on kuudelle purjehtijalle optimaalisin valinta. Molemmissa pohjaratkaisuissa voidaan valita kahden kajuutan yhteinen iso kylpyhuone kahden erillisen WC:n sijaan.
Lagoonien suunnittelusta vastaa ranskalainen VPLP-suunnittelutoimisto, jonka avuksi on otettu italialainen Nauta Yachts, joka vastaa sisustussuunnittelusta. Lagoon 400
osalta Nauta on ollut vaikuttamassa mallivuoden 2011
kehitykseen.

Keittiössä on hyvä työskennellä. Ensimmäisten mallien
jälkeen keittiöön on lisätty yläkaapit, jotka parantavat
säilytysmahdollisuuksia. Pesualtaan takana on erillinen
astioiden kuivausallas. Uunin päälle voi lisävarusteena
hankkia myös mikroaaltouunin.

1,97
11,45
7,24
1,21
10,30
18,90
96,50
60,50
36,00
70,00
120,00
1 x 300
2 x 200
2x40
8

Suunnittelija VPLP -toimisto
Marc Van Peteghem, Vincent Lauriot Prévost
Hinta alkaen sis. ALV 23 %
287 820 €
ex-works / toimitus ennen 1.8.2011
Maahantuoja: CCN Cruising Catamarans Oy ,
Tel. 020 144 1740, www.lagoon.fi / info@lagoon.fi

Omistajan kajuutassa
voi myös mm. työskennellä tietokoneella
oman pöydän ääressä.
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Pulsar 30 					
Baltic 					
trimaraani 			
Trou Noir
vm. 2002. Suunnittelija
Eric Lerouge, rakentaja
Antiloop/Jukka Henttu. Isopurje, fokka, code 0,
genaakkeri Gransegel. Marström hiilikuituriki.
Autopilotti Simrad TP30, Webasto 2000,
Garmin 2010 plotteri, 2 aurinkopaneelia,
Mariner 15. Täydellä varustuksella.
Hinta 85.000 €. Jukka Jousjärvi. Puh 040-523 0424.

Dragonfly 25

Tekniset tiedot
Pituus (m)1
Vesilinjan pituus (m)
Leveys (m)
Syvyys (m)
Paino (EC) (t)
Maston korkeus (m)
Purjeala (m2)
Läpilatoitettu Square Top isopurje (m2)
Keulapurje (m2)
Genaakkeri (m2)
Spinaakkeri (m2)
Vesisäiliö (l)
Polttoainesäiliö (l)
Moottorit (hp)
Luokitus kategoria A (hlö)

MYYDÄÄN

vm. 1986. 7.7 x 6.0 m 800 kg. Hp 19.500 €.
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, 040-1824258.

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

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

F31 aft cabin.

MYYDÄÄN

Istumalaatikon vakiovarusteena on cocktailpöytä, jonka tilalle saa veloituksetta myös isomman lasikuitupöydän. Istumalaatikko voidaan suojata ikkunallisella katteella, jolloin sateisellakaan säällä ei tarvitse kastua.

"Triskell" 1996. Beside the standard specification:
Aluminium mast, Kevlar mainsail + cover (2004),
Kevlar jib + cover (2004), Schaeffer roller furling
system, Spinnaker control kit, Tri-radial spinnaker,
Self tailing Harken winches, Raymarine Multidata,
Raymarine wind, Wiring for Raymarine C80 chatrtplotter, Solar panel, Compass with red LED light, Lifting eyes with straps, Autopilot Navico with remote
control, Raymarine GPS + gyrocompass, VHF antenna, Gray antislip deck, Bimini top, Storage bags
front, aft cabin, Cocpit cushions, Interior cushions
(blue), FM/AM radio preparation, speakers, Honda
BF 10 outboard, fueltank, remote control 2004, Special long-lasting 12V battery 2009, Mooring lines,
fenders etc., Set of Mylar UK sails 1996. 85 000€.
Heikki Jürilo +372 50 66 251

Buccaneer 32 Trimaraani

Selina FIN34. 4300€. Yhteydenotot Lars Selin.
Puh.0407657591 tai lars.selin@welho.com

Alumiinimasto

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

Tornado vm 1991.
Siisti ja täydellinen, väri turkoosi. Hinta 3100 €.
Juhani Mannonen, 040-504 6812. 3/10
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SCTL

FINLAND

Suomen Catamaran ja Trimaran Liitto ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Ravintola Merimakasiinissa		
pe 26.11.2010 alkaen klo 19.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
• hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja
tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle
• vahvistetaan jäsenmaksut
• valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten
tilalle uudet
• käsitellään SCTL:n rankingkilpailut
vuodelle 2011
• muut asiat: kunniajäsenen valinta
Virallisen osuuden jälkeen epävirallinen osuus,
joka sisältää yleistä ilonpitoa ja pulinaa,
herkullista ruokaa ja juomaa, palkintojenjakoja ja
arvauskilpailu, arpajaiset ym.

Tervetuloa!

