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Suomen ainoa monirunkoveneilyn erikoislehti

PUHEENJOHTAJAN palsta

Päivät muuttuvat valoisammaksi, kevät tekee tuloaan ja monirunkoveneilijät heräilevät talviuniltaan.
Monilla on seuraavan kauden suunnitelmat ja veneen
kunnostus työn alla. Myös SCTL:llä kevät näkyy kiireisenä; kisojen lukkoonlyömistä, lehden toimitusta, tekstiilitilauksien järjestelyä ynnä muuta.
Tulevana kesänä pyritään saamaan Åland Runt takaisin kilpailukalenteriin, mutta tämä on toistaiseksi hyvin epävarmaa. Järjestäjällä on jo valmiiksi vähäiset
resurssit käytettävissä kilpailua varten ja monirunkoveneet tarvitsevat pidemmän radan. Käytännössä kilpailun järjestäminen tulisi suurilta osin hoitaa liiton toimesta. Åland Runt on yksirunkoisten luokassa kärsinyt
viime vuosina osallistujien vähyydestä ja viime vuonna
ajan-otto hoidettiin osallistujaveneiden itsensä toimesta. Mikäli tapahtumaa ei saataisi tälle vuodelle, pyrittäisi se järjestämään yhteistyössä Ruotsin monirunkoveneliiton kanssa vuonna 2014. Tämä olisi ainakin aikataulun osalta helpompaa ja ei osuisi samalle vuodelle
IMM:n kanssa. Kävi miten kävi, perinteinen suosikkikisa saadaan taas polkaistuksi käyntiin ennemmin tai
myöhemmin.
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SISÄLLYSLUETTELO

SCTL logolla varustetut tekstiilit ovat palanneet suuremmassa mittakaavassa. Tilattavana sähköisesti on nyt
pipo, lippis, fleece, takki ja urheilukassi. Uutuutena venekuntabrodeeraus, joka on mahdollista ostaa yli kuuden tuotteen tilauksiin. Tästä samalla kätevästi miehistölle yhtenevät asut. Lue lehdestä lisää ja laita tilausta
tulemaan!
Pääkirjoitus		

Jäsenet ovat kokoontuneet joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona Ravintola Haraldissa ruuan, juoman
ja keskustelun merkeissä. Pääsin itsekin paikalle maaliskuussa. Yleisön pyynnöstä uudelleen aloitetun kuukausitapaamisen suosio ei ole vielä päätä huimannut,
mutta seuraava mahdollisuus yllättää Haraldin avulias henkilökunta on 8.5. Päivää on siirretty pyhien takia. Sen jälkeen tapaamiset jäävät kesätauolle ja jatkuvat elokuussa.
Kevätkokous pidetään 19.4 Ravintola
Merimakasiinissa kello 18 alkaen. Be there!
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Hydroptere,

Arttu Heinonen

maailman nopein trimaraani
Alain Thebault
syntyi vuonna 1962 Dijonissa Ranskassa. Häntä luonnehditaan puolihulluksi tai viisaaksi vuorovedestä riippuen. 20-vuotiaana hän tutustui Eric Tabarlyyn, joka oli jo 70-luvulla piirtänyt ensimmäiset luonnokset kantosiipien varassa kulkevasta purjeveneestä.
Thebault innostui kovasti konseptista,
jollaisesta oli itsekin haaveillut.
Vuonna 1987 Tabarly ja Thebault
rakensivat Hydropteren ensimmäisen
toimivan ihmisen purjehdittavan kokoisen prototyypin mittakaavaan 1/3.
Vuonna 1994 täysikokoinen Hydroptere nousi siivilleen ja sillä saavutettiin 35 solmun nopeus jo seuraavana
vuonna.

Ennätysten 		
metsästystä
Hydroptere rikkoi ensimmäiset viralliset ennätykset 4.4.2007 saavuttamalla 500m radalla keskinopeuden

4

44,81 solmua ja mailin radalla 41,69
solmua.
Menestyksen innoittamana Thebaultin tiimi päätti tosissaan keskittyä absoluuttisen nopeusennätyksen
rikkomiseen. Voimassaoleva ennätys
oli tehty purjelaudalla v.2010 55,65
solmua.
Vuonna 2008 Hydroptere tuotiin
Välimerelle ideaalisten purjehdusolosuhteiden toivossa.
Ranskan rannikolta löytyi sopiva alue, jossa aallokko on matalaa ja
tuuli tasaisesti 25 solmun tasoa. Niinpä 21.12.2008 Hydroptere oli ensimmäinen purjevene, joka onnistui ylittämään 50 solmun haamurajan huippunopeudella 56.3 solmua. 500 m radalla keskinopeudeksi tuli 51,36 solmua ja mailin radalla 50,17 solmua.
Samana päivänä veneellä onnistuttiin saavuttamaan vielä epävirallinen
61 solmun nopeus, mikä johti veneen kaatumiseen. Henkilövaurioita
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ei naarmuja kummempia tullut, mutta vene jouduttiin viemään telakalle.
Nämä ennätykset on sittemmin rikottu, kun viime syksynä ”Vestas Sailrocket” saavutti 500m radalla nopeuden 65,45 solmua ja mailin radalla
keskinopeuden 55,32 solmua.
Hydroptere pitää silti edelleen hallussa D-luokan (purjeala yli 300 neliöjalkaa) ennätyksiä.
Huomatkaamme, että ”Vestasin”
miehistövahvuus ennätyshetkellä oli
yksi henkilö, vrt Hydropteren 11 henkilöä.
Tarkastelkaamme hieman tarkemmin millaisesta projektista on kyse.

Hydropteren 		
rakenne
Hydroptere on kantosiipien varassa kulkeva kolmirunkoinen alus, joka on valmistettu pääosin hiilikuitukomposiitista. Metallirakenteissa on
käytetty titaania.
Kantosiivet on sijoitettu sivurunkoihin, ovat saranoidut ja iskunvaimennetut. Kuuden metrin pituiset
kantosiivet on asetettu 45 asteen kulmaan palkkeihin nähden. Iskunvaimennus on toteutettu kaasujousin,
samaan tapaan kuin Rafale-hävittäjälentokoneessa. Iskunvaimennukseen
kohdistuva kuormitushuippu voi olla
jopa 32 tonnia.
Ohjailupisteet on sijoitettu palkkeihin ja avotilaan päärungon takaosaan. Venettä ohjataan kolmen akselin suhteen, siis myös aluksen kulkukorkeutta säädellään ajon aikana joystickillä. Aluksen vakauttamista auttaa
inertiajärjestelmä. Tämän lisäksi aluksen ”pinnamies” pitää kurssia ohjauspyörällä palkin ohjauspisteestä.
Veneessä on tosiaikainen rasistustenmittausjärjestelmä. Rasituksia mitataan 30 rakenteellisesti kriittisestä
kohdasta, jotta vältettäisiin kalustovauriot.

Palkin kiinnityspisteisiin kohdistuva maksimirasitus on 48 tonnin
luokkaa.
Levankikiskon kiinnitykset on mitoitettu 100 tonnin kuormitukselle.
Veneen purjehtimiseen tarvitaan
vähintään viiden hengen miehistö,
jolla pärjätään offshore-olosuhteissa.
Nopeusennätyksissä venettä purjehdittiin 11 hengen miehistöllä.
Veneen keskirungossa on 10m2
miehistötilat.

Veneen toiminta
Kantosiivet alkavat kehittää riittävästi
nostovoimaa 12 solmun nopeudessa,
josta vauhdin kiihtyessä vene nousee
parhaimmillaan viiden metrin korkeuteen kantosiipiensä varaan. Kovempaa ajettaessa kitkapintaa veneen ja
veden välillä on vain kahden neliömetrin verran.
Veneen kiihtyvyyttä kuvaillaan
suuremmaksi, kuin 2 x 250 hv moottoreilla kulkevan pikaveneen kiihtyvyys. Kiihdytys 20 solmun nopeudesta 45 solmuun tapahtuu 10 sekunnissa.
Ilmeisesti veneen purjehdusominaisuudet ovat mainiot ja siihen on
satsattu. Mielikuva ennätysveneestä
on vaikeasti purjehdittava ja herkästi
kaatuva. Mielikuva ei tämän veneen
kohdalla taida pitää paikkaansa. Veneellä on tehty mm. valtameren ylityksiä.
Veneen riki on hyvin tyypillinen
monirunkoveneen riki iso- ja keulapurjeineen. Hiilikuitumaston pituus on 28m ja isopurjeen pintaala 185m2. Maksimi purjeala on yhteenlaskettuna 185+315+60=560m2
(iso+genaakkeri+staysail).

Veneen mitat
Pituus:
18.28m + keulapuomi (2.5m)4.5m=(20.78m)22.78m
Sivurunkojen pituus: 6.7m
Leveys:
24m
Syväys:
1.5m – 4.5m
Maston pituus: 28m
Paino:
7500kg (noin)

Nopeudet
Kantosiipien vaatima
miniminopeus: 12 solmua
Veneen nopeus: kaksi kertaa
			
tuulen nopeus
Maksiminopeus: 56 solmua

Valmistajat:
Keskirunko: DCNS, Lorient
Sivurungot: Chantier Decision
Palkit:
Airbus
Foilit ja
peräsimet:
Airbus, Chantier B&B
Masto:
Lorimat
Iskunvaimennus: Legrand & Levigny
Purjeet: North Sails, Incidences

Mitä seuraa jatkossa?
Thebaultin tiimin seuraava haaste on
rikkoa Los Angeles-Honolulu aikaennätys. Tätä tarkoitusta varten venettä
on modifioitu. Keulapuomia on pidennetty, Code0-purje lisätty ja venettä kevennetty vaihtamalla peräsintuennan alumiinirakenteet hiilikuituisiksi.

Propulsiosta on luovuttu ja veneen
ainoata moottoria käytetään sähköntuotantoon.

Hydroptere 2
on jo piirustuslaudalla. Suunnitelutoimistot VPLP ja HDS ovat jo aloittaneet suunnittelutyön Hydropteren seuraajan rakentamiseksi. Nämä
toimistot ovat olleet mukana BMW
ORACLE, Banque Populaire V, VOR
ym. tunnetuissa vaativissa projekteissa.
Uudesta veneestä tulee ulkoisesti tyypillisen maxi-trimaraanin näköinen,
mutta 45 asteen kantosiivin ja leveällä siipimastolla varustettu alus. Tiimin
tavoitteena on tällä aluksella murskata
Atlantin ylityksen aika- ja 24 tunnin
matkaennätykset.
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Jens Quorning:

Monirunkoaikakauden
kynnyksellä
Jo 45 vuoden ajan Quorning boats on rakentanut
Dragonfly-nimistä trimaraania. Toimitusjohtaja,
Jens Quorning, kertoo Monirunkovenelehden
haastattelussa, kuinka kehitys on johtanut
supernopeasta ja superkevyestä veneestä nopeaan
veneeseen nykyajan mukavuuksilla.

Idea Kanadasta
Quorningin suvulla on pitkät veneenrakennusperinteet. Jensin isä rakensi
40-luvulla kaikentyyppisiä puuveneitä. Hän muutti Kanadaan 1950-luvulla hankkien sielläkin elantonsa veneentekijänä. Hän päätyi Vancouveriin, missä hänet houkuteltiin tutustumaan paikallisen trimaraaniharrastajan veneeseen. Sen illan jälkeen Vancouverin lahdella Jensin isä ei saanut
trimaraaneja mielestään. Hän oli vakuuttunut siitä, että trimaraanit ovat
osa tulevaisuutta, ja hän alkoi suunnitella ja rakentaa niitä.
Jensin vanhemmat muuttivat
takaisin Tanskaan kun Jens tuli kouluikään. Jensin isä perusti taas telakan,
mutta aluksi monirunkoveneillä ei ollut markkinoita Euroopassa, joten oli
pakko harjoittaa perinteistä veneenrakennusta.
Jens autteli isäänsä telakalla jo
kymmenvuotiaana. Jensin ensimmäisinä tehtävinä oli lattioiden lakaiseminen ja siivoaminen.
Vuonna 1978, 16 vuotiaana,
Jens siirtyi telakan vakituisten työntekijöiden palkkalistoille. Neljän
vuoden opettelun jälkeen hän lähti
8

USA:han, missä hän työskenteli mallien rakentajana aina vuoteen 19831984 Dick Newickin oppilaana. Silloin elettiin vielä monirunkojen vaippaikää. Suunnittelijat tutkivat ja testasivat veneitä purjehtimalla niillä itse.
Jens teki viimeistelytöitä kuuluisissa
Trimaraaneissa Maxissa ja Broadwavessa. Hänellä oli etuoikeus purjehtia
takaisin Eurooppaan Broadwavella.
Quorning boats rakensi ensimmäisen trimaraanin, Trident 28:n,
vuonna 1968. Ensimmäinen Dragonfly valmistui vuonna 1980. Vuonna 1985 Jensin veli voitti Englannin
ympäripurjehduksen omassa luokassaan. Ensimmäinen kokoontaittuva
(SwingWing) vene valmistui 1989.

fly 28 on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana myyntimenestys. Toiseksi paras on ollut df38. Nyt on tuotu
markkinoille malli df32.
Jensin mielestä Quorningin parasta osaamisen aluetta on uusien veneiden rakentaminen. He tekevät
myös huoltoa ja vakuutuskorjauksia.
He huoltavat ja korjaavat vain Dragonfly malleja, eivät yksirunkoja tai
muskeliveneitä. Tämä sen takia, että
df:t ovat heidän erikoisosaamisaluettaan ja tähän asti siinä on riittänyt
työmaata; yksirungot on onnistuttu
pitämään hallin ulkopuolella.

Euroopan hullut
ajat

Trimaraanien alkuvuosina Dragonflyt olivat supernopeita ja superkevyitä. Nykyään veneet ovat edelleen nopeita, mutta eivät supernopeita. Veneillä saavutetaan edelleen 22 solmun vauhteja, ehkä hieman harvemmin kuin ennen. Nykyään veneeltä
vaaditaan enemmän mukavuutta, tilavat vuoteet, vessat, suihkut ja lämmitysjärjestelmät. Nopeus, mukavuus
ja turvallisuus ovat haastava yhdistelmä suunnittelupöydällä. Sen takia ta-

Quorning boatsilla oli parhaimmillaan henkilökuntaa 32 veneenrakentajaa. Laskukauden alussa henkilökunta laski 27:n ja siitä on jouduttu
vähentämään vielä 22:n.Viime vuonna Quorning rakensi 26 venettä. Parhaina vuosina veneitä valmistui jopa
30. Venekoko on pienentynyt laman
myötä halvempiin veneisiin. Dragon-
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Dragonflyt jatkuvassa muutoksessa

kiloiden korkeudet ovat kasvaneet ja
sivuponttoonit suurentuneet. Uusissa malleissa on myös suuremmat apumoottorit.
Jensin mielestä mikään Dragonflyn malleista ei ole täydellinen. Eri
ominaisuuksia on painotettu eri malleissa. Pienempi df 28 on keveämpi ja
ketterämpi, matalammalla syväyksellä. Df28:a voi myös traileroida edullisesti ja silti siihen mahtuu viisi ihmistä
nukkumaan. Df35:ssä on eniten mukavuuksia ja riittävästi tilaa. Df12000
soveltuu hyvin pitkille matkoille, isoihin aallokoihin ja tuuliin.
Df32 on uusin malli. Jens vietti itse sillä kaksi viikkoa viime kesänä,
joten se on hänen tämän hetken suosikkinsa. Viimeisin luomus on aina lähinnä sydäntä.

Suunnittelupöydältä
valmistukseen
Kun Quorning aloittaa uuden mallin kehittelyn, he miettivät ensin mitä uudelta veneeltä vaaditaan, miten
sen pitäisi toimia aallokossa, kevyissä
olosuhteissa jne.
Quorning tuo markkinoille uuden mallin aina joka kolmas vuosi.
Pelkkä suunnittelu kestää vuoden.
Varsinaisia pienoismallitestiveneitä
Quorning ei rakenna, vaan ensimmäiset proto-osat ja mallit ovat suoraan
oikeassa mittakaavassa. Mielenkiintoisin vaihe on testata miten suunnitelmat onnistuivat.
Viimeisissä malleissa tehtyjä parannuksia on mm se, että ponttoonit
ovat isompia ja ne ovat pitempiä kuin
keskirunko. Tällöin ne toimivat pa-

remmin aallokossa, eivätkä pyri sukeltamaan.
Quorning valmistaa lähes kaiken omalla telakallaan. Muotteja on
kaikkiaan noin 40. Laminointi suoritetaan juuri laajennetussa laminointiyksikössä, missä on Tanskan standardit täyttävät ilmanvaihto ja lämmön
talteenottosysteemit. Keskusrunkojen
laminoinnissa Quorning saa apua paikalliselta alihankkijalta. Aisat ja ponttoonit Quorning laminoi kaikki itse,
joten varmuus strategisten osien laadusta säilyy. Työ on tietyllä tavalla sarjatyötä, joka toinen viikko valmistuu
uusi runko.
Seuraavaa mallia myös suunnitellaan jo, mutta mitä se sisältää on salaisuus. Jens vihjaa, että siinä on jotakin sellaista, mitä aikaisemmin ei ole
ollut.

Kilpailu
Dragonfly veneet ovat suunniteltu siten, että kaikkia veneitä voi purjehtia
yksin. Purjeet ja reivauksen voi hoitaa
istuinkaukalosta käsin. Kilpaileminen
onnistuu pienelläkin miehistöllä.
Jensin mielestä df 28 sport on
paras df-vene kilpailemista varten.
Hän on kilpaillut myös 38:lla, josta
saa parhaan hyödyn pitemmillä matkoilla. Isommilla veneillä on helpompi kilpailla kovemmalla tuulella ja
suuremmissa aalloissa.

Edustus Suomessa
Quorningilla ei ole edustusta Suomessa, koska sinne on myyty 8-10 venettä. Kaukaisesta etäisyydestä ja kielivaikeuksista on omat ongelmansa, mut-

ta toistaiseksi niistä on selvitty. Toki
Quorningin kanssa voi asioida myös
ruotsin kielellä, jota monet puhuvat
kotikielenään.

Tulevaisuuden 		
uumoilua
Jensin mielestä on hyvin epätodennäköistä, että Quorning koskaan rupeaisi rakentamaan katamaraaneja, vaikka
niilläkin on omat etunsa. Kattien valmistajia on monia, halvemmissa maissa kuin Tanska. Quorning pysyy sillä
alueella, minkä osaa parhaiten.
Vertailuna Corsairiin Jensin mielestä
molemmilla veneillä on omat etunsa.
Df:t ovat suunniteltu enemmän retkeilyyn. Joidenkin mielestä Corsair
on nopeampi, mutta sekään ei ole aina kirkossa kuulutettu. Suurin ero veneissä on ponttoonien kokoon taittumisessa. Jensin mukaan on hienoa, että Corsair on markkinoilla, se lisää trimaraanien tunnettavuutta. Seaon on
Jensin mielestä loistava vene, todella
nopea. Ongelmana sillä on se, että hiilikuitu on kallista. Kyse markkinoilla
on tasapainoilusta, jossa raha on yksi tekijä. Trimaraaneista kolmine runkoineen tulee helposti liian kalliita.
Jensin mielestä aika työskentelee
monirunkojen eteen. Mielikuva monirungoista on parantanut koko niiden 45 vuoden aikana kun Quorning
on niitä tehnyt. America cup veneet
ovat nykyään monirunkoja. Katteja
on levinnyt ympäri maailmaa suuria
määriä. Olympialaisissa on taas monirunkoluokka. Jopa kaupallisesti laivat
ovat siirtyneet monirunkoihin. Maailma muuttuu monirunkojen hyväksi, minkä näkee myös venenäyttelyissä. Monirunkopurjehdus on hyväksytympää.
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Rikisuunnittelun
uusia tuulia
Timo Salminen

Lagoon julkaisi vuoden 2012 lopussa uudet mallit 52 ja 39. Julkaisun
jälkeen on yleisesti pohdittu paljon
näiden matkakatamaraanien teknisiä valintoja liittyen rikiin ja purjeisiin: ”Miksi masto niin paljon taaempana?”, "Miksi on puomi lyhempi?" "Mitä järkeä on käyttää itsejalustavaa skuuttikiskoa keulapurjeelle?”.
Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia ilmavirtausten maailmasta. Tässä
artikkelissa esitetyt vastaukset tulevat
www.Lagoon-inside.com blogista. Lagoon on maailman johtava katamaraanien valmistaja.
Ensimmäiseksi on todettava, että maston uusi sijoituspaikka on varsin paljon taaempana verrattuna muihin veneisiin. Tämä on vanhempiin aluksiin
nähden näkyvin ero, jolla on myös
merkittävä vaikutus veneen pohjan
suunnitteluun. Alla on vertailtu Lagoon 380 (punainen viiva) ja Lagoon
39 (musta viiva) keskenään.

Lagoon 380 masto on edempänä.
Lagoon 39 masto on myös
korkeampi ja puomi lyhyempi.
VasemmallaLagoon 39 sivuprofiili.

Seuraava kysymys onkin, miksi mastoa on siirretty taaksepäin? Tosiasia
on, että katamaraanit ovat jokaisen
uuden mallin myötä yhä mukavampia ja niiden asumisvarustelu on verrattavissa kodin varusteluun. Tämä

johtaa huomattavaan ylimääräiseen
painoon, joka voi vaikuttaa negatiivisesti purjeveneen suorituskykyyn. Lagoon on huomioinut tämän kehityksen ja otti siksi yhteyttä VPLP – suunnittelutoimistoon, joka on toiminut
pitkään Lagoonien pääsuunnittelijana. Tavoitteeksi otettiin parantaa suorituskykyä mukavuutta unohtamatta.
VPLP:n offshore racing kokemus on
vertaansa vailla. He vastasivat haasteeseen esittelemällä arkkitehtuuriehdotuksia, joita voi normaalisti nähdä ainoastaan kilpaveneiden maailmassa,
jossa mastoa on siirretty taaksepäin
jo aiemmin. Itseasiassa matkaveneen
ja kilpaveneen ero on helppo havaita,
kun verrataan keskenään Lagoon 620
ja 60’ IMOCA 2008 (Banque Populaire) keskenään.

Mitä uudella
rikillä
saavutetaan?

Samanpituiset veneet ja yhtä korkeat
mastot, mutta 60’ IMOCAn masto on
selkeästi taaempana.

Tasapainoinen vene
On helppoa päätellä, että mitä keskemmällä masto sijaitsee, sitä parempi tasapaino voidaan saavuttaa. Kun
masto on taaempana, vähennetään veneen keulan taipumusta sukeltaa aal-

toon. Samalla veneen suunnittelussa
on voitu pienentää keulan märkäpintaa ja saavuttaa näin parempi veden
läpäisykyky eli pienempi kitka.

Lagoon 52: square top isopurje ja asymmetrinen spinaakkeri.
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Paremmin jakautunut
purjepinta-ala
Uusi maston sijoituspaikka tarjoaa
paremman mahdollisuuden tasapainottaa purjeita keskenään. Näin purjeita voidaan myös helpommin säätää
vastaamaan purjehdusolosuhteita. Itse asiassa, mitä lähempänä keskilinjaa purjeiden painopiste on, sitä helpommin purjevene pyrkii nousemaan
tuuleen ja päinvastoin, kun purjeiden
painopiste on edempänä. Lagoon 39
ensimmäisissä testeissä huomattiin,
että vene pyrki jonkin verran tuuleen,
mikä teki siitä eloisamman ja nautittavamman ohjata. Kilpapurjehtijat
yleensä pitävät enemmän veneistä,
jotka pyrkivät nousemaan, sillä tällöin
myös ruorituntuma on parempi.
Enemmän mahdollisuuksia keulapurjeille
Uuden Lagoon -sukupolven katamaraaneissa voidaan nauttia monista
erilaisista keulapurjeista. Tästä kuuluu kiitos taaempana olevalle mastolle. Keulapurjeet voivat olla isompia ja erilaisia. Miksi tämä on tärkeää?
Keulapurjeet ovat todella tehokkaita,
koska toisin kuin isopurjetta, masto ei
häiritse tuulen virtauksia. Tästä syystä jo 70-luvulla käytettiin suuria keulapurjeita. Lagoon 39 ja 52 voidaan
varustella nyt Code 0-purjeella ja Lagoon 52:ssa voidaan käyttää tämän lisäksi myös myös 105% genoaa.
Katsotaanpa tarkemmin muutamia
lukuja, jotka auttavat ymmärtämään
paremmin purjetasapainon kehitystä. Verrataan Lagoon 380 ja Lagoon
39 tietoja:
Purjevalinta

isopurje + fokka
(tuuli > 5 m/s, kurssi tuuleen)
Lagoon 380
52 m2 + 30 m2
Lagoon 39
50 m2 + 32 m2
Voidaan todeta, että molempien veneiden purjepinta-alat ovat samat,
mutta jakauma on hieman erilainen.
Lagoon 39 keulapurjeen pinta-ala
2 m2 eli yli 6 % suurempi keulapurjeen pinta-ala.
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isopurje + keulapurje
(tuuli < 5 m/s 55° - 90° (suhteellinen tuuli)
Lagoon 380 52 m2 + 30 m2
Lagoon 39 50 m2 + 60 m2 (code 0)
Purjepinta-alojen suhde on jaettu täysin eri tavalla. Lagoon 39:ssa on joka
kaksi kertaa suurempi keulapurje (60
m2). Code 0 purje antaa enemmän tehoa, kun purjehditaan avotuulessa.
Sen lisäksi, että eri keulapurjeratkaisut
mahdollistavat tehokkaammat vaihtoehdot kaikilla tuulilla, saavutetaan
toinenkin etu. Uusissa katamaraaneissa on itsejalustavaa fokkaa varten
skuuttikisko, mikä mahdollistaa purjeen automaattisen toiminnan vastakäännöksessä. Taaempana oleva masto mahdollistaa skuuttikiskon käytön.
Vastakäännöstä tehtäessä tarvitsee siis
vain kääntää ruorista.
Parempi purjeen 		
sivusuhde (engl. aspect ratio)
Mitä lyhyempi puomi ja korkeampi
masto, sitä parempi isopurjeen sivusuhde saavutetaan. Purjeen jännevälin neliö jaettuna purjepinta-alalla on
purjeen sivusuhde.

Tuulen voimakkuus on suurempi
korkeammalla veden pinnasta.

Toinen syy: Kun tuuli virtaa isopurjeen ympärillä, muodostuu useita
pyörteitä (engl. vortices). Pyörre syntyy, kun purjeen sisäpuolella, "sisäkaarella”, (engl. intrados) olevia ilmahiukkasia imee ulkokaaren (engl.
extrados) paine. Kun tämä paine yhdistyy veneen liikkeen kanssa, syntyy pyörteitä, jotka lisäävät vastusta ja siten pyrkivät vastustamaan veneen etenemistä. Suuremman sivusuhteen purjeissa alue, jossa pyörteitä muodostuu, on pienempi ja siten
veneen kulkua hidastavat voimat ovat
pienempiä.

Aspect ratio

jänneväli2 / purjepinta-ala = muotosuhde
Lagoon 380 15,012 / 52 = 4,33
Lagoon 39
162 / 50 = 5,12
Miksi parempi sivusuhde on tärkeä?
Ensimmäinen syy on se, että kun tuuli
puhaltaa lähellä merenpinnan, syntyy
veden pinnassa olevista epätasaisuuksista kitkaa, joka hidastaa nopeutta ja
saa aikaan suunnanmuutoksia. Tätä kutsutaan "ilmakehän rajakerrokseksi" (engl. atmospheric boundary
layer). Tämä häiriö vähenee korkeuden kasvaessa. Tuuli on siis vakaampi ja tehokkaampi ylempänä purjetta.
Purjeessa, jossa on suuri sivusuhde, on
enemmän tehoa yläosassa. Kun käytetään square top isopurjetta, voidaan
ilmiötä hyödyntää tehokkaimmin.
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Veneen kulkua vastustavien pyörteiden
muodostuminen purjeeseen.

Kevyempi riki!
Lagoon 39 ja 52 mallien rikit ovat
kevyempiä kuin vastaavan kokoisissa
katamaraaneissa. Voisi sanoa, että ne
ovat olleet laihdutuskuurilla. Tarkoituksena ei ole ollut säästää rahaa purjeveneen tärkeän turvallisuuselementin kohdalla. Jälleen kerran syynä on
taaksepäin siirretty masto. Koska masto on enemmän takana, on etuliikin ja
maston välinen kulma suurempi. Tässä ei sinänsä ole mitään merkillistä innovaatiota. Suurempi kulma tuottaa

Ilmakuva Lagoon 39 näyttää hyvin maston sijoittumisen. Maston edessä näkyy kaareva
keulapurjeen skuuttikisko. Keulapurjeena on mylar code0.

pienemmän puristuksen mastolle kuin
perinteisempi riki. Tämän vuoksi on
voitu keventää mastoa ja vantteja. Koska isopurje on kapeampi, myös latat
(engl. batten) ovat lyhyempiä. Tämä
säästää huomattavan painoa veneen
yläosassa, joka myös osaltaan vähentää nyökkimistä (engl. pitching).
"Voilà"! Uusien Lagoonien salaisuudet on selvitetty. Lagoonin mallit 39 ja
52 ovat teknisesti varsin erilaisia kuin
muut mallit. Lopullisena tavoitteena

on ollut kehittää monipuolinen vene, jossa yhdistyvät molempien maailmojen parhaat puolet: mukavuus ja
nopeus.
Alkuperäisen artikkelin on kirjoittanut ja julkaissut Alexandre Dauberville, Lagoon-inside blogin päätoimittaja. Artikkelin on vapaasti suomentanut CCN Cruising Catamarans Oy:n toimitusjohtaja Timo Salminen. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lähteet:
Alkuperäinen artikkeli: http://lagooninside.com/2013/01/matrix-evolution/
Damien Lafforguen diplomityö, jossa on kuvattu tässä artikkelissa esitetty
teoria ja kuvat http://www.finot.com/
ecrits/Damien%20Lafforgue/article_
voiles_english.html
Lagoon 39 ja 52 katamaraanit www.
lagoon.fi
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SCTL tuotteita on nyt
tilattavissa 10.5 saakka!
Uutuutena myös venekuntabrodeeraus! Erotu joukosta tilaamalla veneesi nimi ja purjenumero brodeerattuna omaan SCTL tuotteeseesi tai vaikka koko miehistöllesi.
Tilattaessa vähintään 6 kpl:tta yhteensä mitä tahansa tuotetta samassa tilauksessa, on mahdollisuus tilata vakiofonttiohjelma veneen nimestä ja numerosta oheisella fontilla.
Brodeerauksen leveys n.80-90mm.
Brodeeraus paikka ja väri lukee tuotteiden kohdalla eriteltynä.
Ohjelmakustannus 30€ ( kertamaksu )
Brodeeraus 3.50€ / kpl

Alfonso pipo 10,Väri:
Harmaa.
Materiaali: 100% puuvillaa
fleecevuorella
Fleecevuorellinen Alfonso puuvillapipo. SCTL Brodeeraus oikealle sivulle. Venekuntabrodeeraus tilattavissa vasemmalle sivulle. Brodeerausväri: musta.

Elton army-lippis 10,Väri: 		
Tumman sininen
Materiaali: 		
100% puuvilla
Elton army-lippis velcro-kiristyshihnalla. SCTL Brodeeraus oikealle sivulle. Venekuntabrodeeraus tilattavissa vasemmalle sivulle. Brodeerausväri: l.valkoinen.
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Harvest Morton piké 35,Värit: Hiekka, vaaleansininen,
tumman sininen, musta ja punainen.
Koot:
S-XXL
(Tummansininen ja musta saatavana
myös XXXL )
Materiaali: 100% puuvillaa 		
(220 g/ m2 )
Klassinen, lyhythihainen pikeepaita
sivuhalkiolla ja sävy-sävyyn napeilla.
Entsyymipesty lanka antaa tuotteelle
pehmeän tunnun.
SCTL-brodeeraus vasempaan hihaan.
Venekuntabrodeeraus tilattavissa vasempaan rintaan. Brodeerausten väri
vaaleissa tuotteissa t.sininen ja muissa
tuotteissa l.valkoinen.

Harvest Semora piké 35,Värit: Hiekka, vaalean sininen,
tumman sininen, musta ja punainen.
Koot:
XS-XXL
Materiaali: 100% puuvillaa 		
(220 g/ m2 )
Klassinen, lyhythihainen naisten pikeepaita sivuhalkiolla ja sävy-sävyyn
napeilla. Entsyymipesty lanka antaa
tuotteelle pehmeän tunnun.
SCTL-brodeeraus vasen alahelma.
Venekuntabrodeeraus tilattavissa vasempaan rintaan. Brodeerausten väri
vaaleissa tuotteissa t.sininen ja muissa
tuotteissa l.valkoinen.
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Harvest Tiffin piké 35,Värit: Hiekka, vaalean sininen,
tumman sininen, musta ja punainen.
Koot:
S-XXL
Materiaali: 100% puuvillaa 		
(220 g/ m2 )
Naisten muotoonleikattu, moderni
piké holkkihihoilla. Sama materiaali
ja neulos kuin Semorassa. Entsyymipesty lanka antaa tuotteelle pehmeän
tunnun.
SCTL-brodeeraus vasen alahelma.
Venekuntabrodeeraus tilattavissa vasempaan rintaan. Brodeerausten väri
vaaleissa tuotteissa t.sininen ja muissa
tuotteissa l.valkoinen.

Harvest Columbus
fleece 60,Värit: Musta, Valkoinen, Tumman
sininen
Koot:
S-XXXL
Materiaali: 94% Polyesteri, 		
6% Spandex.
Miesten microfleecetakki. Kotrastiväriset vetoketjut ja teipatut saumat.

SCTL-brodeeraus taakse oikeaan alakulmaan. Venekuntabrodeeraus tilattavissa vasempaan rintaan. Brodeerausten väri hopea.

tavissa taakse vasempaan alakulmaan.
Brodeerausten väri hopea.

kassin tehostevärillä ( teräksen harmaa / vaalea sininen ). Venekuntabrodeerauksen väri kassin päävärillä (
musta / t.sininen ).

Maksu

Harvest Carabelle
fleece 60,Värit: Musta, Valkoinen, Tumman
sininen
Koot:
XS-XXL
Materiaali: 94% Polyesteri, 		
6% Spandex.
Naisten microfleecetakki. Kotrastiväriset vetoketjut ja teipatut saumat.
SCTL-brodeeraus taakse oikeaan alakulmaan. Venekuntabrodeeraus tilattavissa vasempaan rintaan. Brodeerausten väri hopea.

Miesten takki kuva
Harvest Snyder takki 115€
Värit:
Musta, Valkoinen, Tumman sininen
Koot:
S-XXXL
Materiaali: 96% Polyesteri,
4% Spandex ja
vuori
100% Polyesteri.
Miesten vuorillinen, vedenpitävä ja
hengittävä softshell -takki. Kiristysnyörit helmassa ja kauluksessa. Fleecevuori kauluksessa ja etutaskuissa.
Kaksi vetoketjullista povitaskua. Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku.
SCTL-brodeeraus taakse oikeaan alakulmaan. Venekuntabrodeeraus tilat-

Harvest Savannah
takki 115,Värit: Musta, Valkoinen, Tumman
sininen
Koot:
XS-XXL
Materiaali: 96% Polyesteri,
4% Spandex ja
vuori
100% Polyesteri.
Naisten vuorillinen, vedenpitävä ja
hengittävä softshell -takki. Kiristysnyörit helmassa ja kauluksessa. Fleecevuori kauluksessa ja etutaskuissa.
Kaksi vetoketjullista povitaskua. Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku.
SCTL-brodeeraus taakse oikeaan alakulmaan. Venekuntabrodeeraus tilattavissa taakse vasempaan alakulmaan.
Brodeerausten väri hopea.

Tilisiirtona SCTL:n tilille etukäteen.
SCTL:n pankkitili
PSP 800013-1509254
Lähetämme laskun tilauksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen, kun
tilattu tuote on vahvistunut.
Kun olet maksanut laskun, lähetä
sähköpostitse kuitti tilisiirrosta osoitteeseen sctlry@gmail.com.

Toimitus
1. Nouto Espoosta ( ajankohta ja
paikka sovittava erikseen )
2. Postitus ( vastaanottaja maksaa
postimaksun, lisää tilaukseesi toimitusosoite )

Tilaaminen
Tilattava 9.5 mennessä joko laittamalla sähköpostia osoitteeseen sctlry@gmail.com tai tilaamalla sctl:n
nettisivujen kautta.
Laita tilaus selkeästi ja muista kertoa
toimitustapa. Jos tilaat venekuntabrodeerauksen, niin erittele sekin selkeästi.
Esim:
Tuote1: Snyder,
Väri: musta, Koko: M
Tuote2: Columbus,
Väri: musta, Koko: M
Tuote3: Lippis, 2 kpl
Tuote4: Pipo, 2 kpl

Printer Hockey urheilukassi 35,Värit: Musta ja tumman sininen
Koko:
Vain suurin koko
tilattavissa ( 71x38,5x36cm )
Materiaali: Polyesteri 600 D
Käytännöllinen urheilukassi kontrasti
saumoilla, kätevillä vetoketjutaskuilla ja olkahihnalla. PVC päällyste sisäpuolella.
SCTL-brodeeraus päätytaskuun. Venekuntabrodeeraus tilattavissa sivutaskuun. SCTL-brodeerauksen väri

Venekuntabrodeeraus: kaikkiin
tuotteisiin ”Monirunkovene FIN M
- 123”
Toimitustapa:
1. Nouto Espoosta
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Vuosikokous
2012

Suomen Catamaran ja Trimaran Liiton
tapahtumakalenteri vuodelle 2013
Aika

Tapahtuma

Paikka

Kapunki

19.4

Kevät kokous

Ravintola Merimakasiini

Helsinki

8.5

Kuukausitapaaminen

Ravintola Harald

Helsinki

25.-26.5

Emäsalon Lenkki – Ranking		

Helsinki

7.-9.6

Suursaari Race		

Espoo

28.-30.6

Åland Runt – *Ei ole varmistunut – Ranking 		

Marianhamina

19.7-21.7

Päijännepurjehdus – Ranking 		

Helsinki

27.7

Vellamon kierros		

Kotka

3.8

Sulkaniemen Rapuseiluu - Ranking		

Helsinki

24.8

Emsalö Runt – Ranking		

Porvoo

-

Porkkala Race – *Ei ole varmistunut		

Kirkkonummi

7.8

Kuukausitapaaminen

Ravintola Harald

Helsinki

4.9

Kuukausitapaaminen

Ravintola Harald

Helsinki

2.10

Kuukausitapaaminen

Ravintola Harald

Helsinki

6.11

Kuukausitapaaminen

Ravintola Harald

Helsinki

-

Vuosikokous

-

Helsinki

4.12

Kuukausitapaaminen

Ravintola Harald

Helsinki

SCTL

FINLAND

*Kilpailujen varmistumisesta tai peruuntumisesta tulee tieto SCTL:n nettisivuille www.sctl.fi
Ajantasainen tapahtumakalenteri löytyy nettisivuilta. Kaikkia vuoden tapahtumia ei ole vielä julkaistu.

Suomen Catamaran ja Trimaran Liiton
Rankingtaulukko 2012
Vene

Emäsalon
lenkki

Volvo
Suursaari Race

Päijännepurjehdus

Vellamon
kierros

Emsalö
runt

Kokonaispisteet

Rankingsijoitus

Trou Noir

1

1

-

1

2

21,8

1

Tyytikki

3

DNF

2

2

1

17,7

2

Triskell

2

-

-

-

3

8,6

3

Vesipeto

-

-

-

3

-

4,1

4

Lutra

-

-

-

-

4

3,0

5

Trimmu

-

-

-

4

-

3,0

6

Flying By

-

-

1

-

-

2,7

7
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Kokoonnuimme marraskuussa perinteisesti Merimakasiiniin pitämään
vuosikokousta ja viettämään iltaa. Kokouksen alkaessa paikalle oli kertynyt
15 henkilöä ja muutama tuli vielä
myöhemmin viettämään iltaa kanssamme. Hallitukseen kaudelle 2013
valittiin seuraavat henkilöt:
Puheenjohtajaksi valittiin Meri Miettinen.
Sihteeriksi valittiin Arttu Heinonen
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Timo Salminen ja Jukka Henttu.
Toisena varajäsenenä jatkoi Antti
Kanninen. Martin Hildebrandin jäätyä pois Jukka Jousjärvi nimitettiin
toiseksi varajäseneksi. Kiitokset Martinille pitkästä ja hyvästä kaudesta liiton hallituksessa!
Kristina Lindqvist valittiin kunniajäseneksi liiton hyväksi tehdyn pitkäjänteisen ja korvaamattoman työn

ansiosta. Kristina on toiminut liiton
varainhoitajana jo monet vuodet nostaen liiton talouden jaloilleen. Onnittelut vielä kertaalleen Kristinalle!
Myös muista asioista heräsi keskustelua:
Ilmoitusmyynnistä lehteen on toivottu ohjeita nettisivuille. Hinnasto on
nyt päätetty kulujen perusteella ja se
on esillä sivustolla ohjeiden kera.
Kokouksessa käytiin myös keskustePuheenjohtaja			
Varapuheenjohtaja			
Sihteeri ja Hallituksen jäsen		
Varainhoitaja ja Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen			
Hallituksen jäsen			
Hallituksen varajäsen		
Hallituksen varajäsen		

lua seuraavan kauden Ranking-kilpailuiden esittämisestä jo vuosikokouksessa. Tätä hankaloittaa se, että kaikista kilpailuista ei saada tietoa niin
aikaisin. Pyrimme kuitenkin jatkossa
valitsemaan kilpailut hyvissä ajoin ja
laittamaan tiedot nettisivuille ja seuraavaan lehteen.
Kiitos kaikille osaanottaneille! Tässä vielä hallituksen jäsenet kaudella
2013:
Meri Miettinen, Espoo
Jukka Henttu, Fiskars
Arttu Heinonen, Tampere
Kristina Lindqvist, Helsinki
Pekka Aalto, Kotka
Timo Salminen, Espoo
Antti Kanninen, Espoo
Jukka Jousjärvi, Helsinki

Monirunkovenelehti 2.2013
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ROSVO-ROOPE V
Nopea matka/retkikatamaraani järville/saaristoon/rannikolle.

International Multihulls
Boat Show La Grande Motte
10.-14.4.2013
Monirunkoveneisiin keskittyvä uiva venenäyttely järjestetään nyt 4. kerran. Vuorovuosina Lorientissa ja
La Grande Mottessa pidettävä näyttely järjestetään nyt Etelä-Ranskassa lämpimissä Välimeren olosuhteissa.
Mukaan on ilmoittautunut runsaasti valmistajia, jotka tuovat esille yli 60 monirunkovenettä.
Osaa veneistä pääsee myös koepurjehtimaan messujen aikana! Uutuuksista voidaan mainita ainakin
Lagoon 39 ja Lagoon 52, maailman ensiesittelyssä trimaraani C 329 AdvanceCruising ja Leopard 48.
Lisäksi aiemmin vain moottorikatamaraaneja valmistanut Flash Catamarans esittelee ensimmäisen
purjeveneensä, Flash Cat 44:n. Muita merkittäviä valmistajia, jotka esittelevät monirunkoveneitään ovat
Fountaine-Pajot, SWISS, Nautitech, Outremer, Catana, Privilège Marine, TAG Yachts ja Neel Trimarans.
Messujen aikana kilpaillaan myös ”Multihull Cup”, joka kisataan VPLP-toimiston suunnittelemalla
Multi 23 -trimaraaneilla. Kisan palkintojenjako tapahtuu lauantaina.
Muutama fakta monirunkoveneistä:
• Monirunkoveneiden myynti kasvoi purje- ja moottoriveneiden markkinoilla vuonna 2011 yhteensä 15 %
• Monirunkoveneiden markkinaosuus maailman purjevenemarkkinoiden liikevaihdosta on 25 % (2011)
• Euroopan osuus maailman purjevenemarkkinoista on 65 %

MYYDÄÄN

MYYDÄÄN

- Valm. 2008, lasikuitu-sandwich, pituus 8,5 m,
leveys 5,0 m, paino n. 900 kg.
- Kajuutat rungoissa, punkat max. viidelle,
keitin, kem. wc.
- Ohjaus ja purjeiden säätö molempien
runkojen istumatilasta.
- Nostokölit, syväys 0,6 – 1,5 m.
- North-purjeet: Iso 30 m2, läpilatat,
Harken battcar-system, kaksi reiviä.
Fokka 14 m2, itsejalustava, reivi.
Genaakkeri 35 m2, rullalla.
- Moottori Evinrude YachtWin 8 hv.
- Hinta 29000€.
- Vene on Helsingissä. Jos halua lisää kuvia
tai muuta infoa, lähetä sähköpostiosoitteesi ja/tai soita.
Jukka Pietiäinen +358 50 5757172
jukka.pietiainen@gmail.com

Lisää myytäviä monirunkoveneitä, katso:

http://sctl.fi/fi/forumpress/?vasthtmlaction=viewforum&f=20.0#all

SCTL:n jäsenet saavat messuliput Timo Salmiselta (timo@lagoon.fi). Timo on paikalla 13.-14.4.
Lisätietoja http://www.multicoque-online.com/en/

Monirunkopurjehtijoiden
kuukausitapaaminen
Ravintola Haraldissa
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.
Tervetuloa mukaan!
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priority

SCTL

FINLAND

Suomen Catamaran ja Trimaran Liitto ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään Ravintola Merimakasiinissa
Hietalahdenranta 14
pe 19.4.2013 alkaen klo 18.00
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Virallisen osuuden jälkeen epävirallinen
osuus, joka sisältää yleistä ilonpitoa ja
pulinaa, herkullista ruokaa ja juomaa...
ARPAJAISET! (Tuo palkintoja)

Tervetuloa!

