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nimissä pieneksi. Vanha sääntö (Bruce luku), kertoo suunnilleen siitä, että veneen paino suhteessa purjepintaalaan on oltava oikeassa tasapainossa,
jotta vene ylipäänsä kulkisi. Tämä luku on yhä ajankohtainen. Tähän on
toki lisättävä, että myös veneen vakaus on tässä säännössä oleellinen ja
huomioitava tekijä, koska jos vakaudella ei olisi väliä, kaikki veneet olisivat ylirikattuja, eivätkä silti kupsahtaisi nurin.

Teksti: Roger Lohman
Kuvat: Roger Lohman ja venevalmistajat

Monirunkoveneen markkinakatsaus:

Matkakatamaraanit
pituus noin 9 –10+ m

Suomen saaristo vaatii
hyvin purjehtivan
veneen, tai sitten ei.

Nousukausi suurensi veneet
mahtaviin mittoihin,
nyt palaamme taas arkipäivään, eli pienemmille
veneille tulee taas kysyntää.

Erik Lerougen Rackham 33 joskus kesällä

Varo liikaa painoa!
Vaadi tarpeeksi 		
purjepinta-alaa!

Lady Hawke 33, jolla on
hinauksessa yksirunkovene ja
sen perässä siivillä varustettu
moottorikatamaraani

Ensimmäisenä hankittava katamaraani on nykyään vähintään 38 jalkaa, eli
noin 11 m pitkä?
Viimeisten vuosien nousuhuumassa
ovat useimmat katamaraanivalmistajat siirtyneet yhä suurempiin veneisiin. Alle 38 jalkaiset, eli lyhyemmät
kuin 11 m pitkät veneet ovat jääneet
melkein täysin vaille huomioita. Ulkomailla ensimmäisenä katamaraanina on vähintään 38 jalkainen enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Alan
lehdet testaavat jokaisessa numerossaan yli 40 jalan katamaraaneja, joista
me useimmat haaveilemme, joissa on
mahtavat sisätilat, isot kannet oleskella ja niillä on mukava liikkua lämpimillä charterpurjehduksilla. Totuus
on vain se, että useat näistä on käytännössä tehty enemmänkin moottoripursiksi, kuin hyvin purjehtiviksi matkaveneiksi. Yhteinen nimittäjä monelle on katamaraanin pahin
4

vihollinen, eli liika paino ja mahtava tuulipinta, josta seuraa auttamattomasti heikentyneet purjehdusominaisuudet. Melkein poikkeuksetta
testeissä todetaan näitten veneitten
tarvitsevan reipasta tuulta, jotta ne
liikkuisivat edes hieman lujempaa.

Hitaampikin kyyti
maksaa maltaita
Hintakin alkaa näillä yli 38´ veneissä nykyään reilusta 200.000 eurosta
ylöspäin, koska veneisiin tilataan melkein kaikki mahdolliset lisävarusteet,
joita ilman ei kai sitten todellakaan
voi purjehtia muutamana lomaviikkona, jolloin vene on käytössä? Tällä asialla on myös positiivinen puoli. Nämä isot veneet tuovat lisää monirunkovenepurjehtijoita joukkoomme. Veneet ovat myös erittäin sopivia leppoisissa charterpurjehduksissa,
jolloin matkakatamaraanit tulevat tu-
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tuiksi. Valmistustekniikka on kehittynyt huimaa vauhtia, myös käytettävät materiaalit ovat parantuneet, työn
jälki on useimmiten hyvä ja tehdasvalmisteisten käytettyjen veneitten
jälkimarkkinat ovat toimivat.
Pankkikriisin ja sitä seuraavan laskusuhdanteen aikana alkaa taas maalaisjärki, toisin sanoen rahan puute, siirtämään kiinnostuksen pienimpiin, eli
halvempiin veneisiin. Tämä saattaa
olla monelle onneksi, koska kaupan
päälle saa usein suhteessa kevyemmän ja siten paremmin purjehtivan
veneen. Halpa on tietenkin suhteellinen käsite, koska tämän jutun veneet maksavat ”alkaen” noin 80.000
– 180.000 euroa suomen arvonlisäveroineen. Halvemmalla veneen saa toki, kun sen tekee itse, tai ostaa puolivalmisteena, mutta kuinka monet tavallisista veneilijöistä rakentavat nykyään itse veneensä?

Pienimmissä matkakatamaraaneissa
on kuitenkin vaaransa ja ongelmansa; tilanpuute ja painon hallinta. Miten saada keskisillalle seisomakorkeus, ilman että veneestä tulee lyhyt ja
korkea tötterö, ja ilman että painoa
kertyy liikaa. Rungot muotoillaan
kuormaa kantaviksi, ja siten tilaviksi ja tätä kautta painaviksi, koska tuleva kuorman sietokyky on jo etukäteen tiedossa. Pieneen monirunkoveneeseen on suuri houkutus suunnitella suuri salonki ja makuupaikat kahdeksalle, ja asentaa kaksi ylitehokasta
dieseliä runkoihin, sitten tehdä molempiin runkoihin vessat ja vielä lisäksi asennetaan veneeseen isot vesitankit ja polttoainetankit, ynnä muut
tarpeelliset varusteet. Kun kaikki nämä on sitten toteutettu, ollaan taas
tutussa tilanteessa; vene ei kulje kevyellä tuulella, eli taas saatiin aikaan
moottoripurjehtija, joka todetaan ve-

nelehtien testeissä hyvin tehdyksi tilaihmeeksi ja mukavaksi asumisominaisuuksiltaan, mutta samalla todetaan, että jotta vene kulkisi kunnolla,
olisi oltava vähintään 10 m/s tuulta.
Kevyessä tuulessa useimmat eivät liiku mihinkään ilman moottoria, koska purjepinta-ala on supistettu turvallisuuden ja helppokäyttöisyyden

Suomen saaristo ja järvialueemme
poikkeavat monesta muusta maailman purjehdusalueesta. Meillä on
kymmeniä tuhansia saaria, lukematon määrä kiviä ja kareja, mutkittelevat vesiväylät ja oikukkaat tuulet seuranamme. Jos ei välitä intohimoisesti purjehtimisen nautinnosta, eli siitä kun vene luovii ongelmitta, vastakäännökset sujuvat helposti, ja vene
menee sinne minne pitää, niin veneen painolla ja ominaisuuksilla ei
ole oikeasti paljon väliä. Silloin moottoripurren ominaisuuksilla varustettu
perhekatamaraani on ainoa oikea valinta. Tämä ei ole negatiivinen asia,
pääasia on että tällaisesta veneestä ja
veneilystä nauttii veneen käyttäjä itse,
eikä välitä ympärillä olevien muitten
veneilijöiden aiheuttamasta henkisestä paineesta, esimerkiksi silloin kuin

Lady Hawke 33
leppoisassa perhekäytössä
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kone käynnistetään vastatuulen sattuessa kohdalle. Kaikki purjehtijat eivät halua osallistua kilpailuihin, vaan
monelle itse veneily, eli oleminen tilavassa ja hyvin varustetussa veneessä,
purjehtiminen silloin kuin huvittaa ja
sosiaalinen yhdessäolo satamissa, on
se mistä nautitaan. Veneen suorituskyky on usein toisarvoinen asia.
Monelle kuitenkin se, että pysyy yksirunkoisten mukana ja mieluummin
ajaa niistä ohi on tärkeä syy miksi on
hankkinut katamaraanin. Tässä tapauksessa matkakatamaraanin on oltava sellainen, joka purjehtii hyvin.
Valitettavasti katamaraanien maine
on usein todellisuutta vastaamaton.
Harhakäsitys supernopeista katamaraaneista elää vieläkin, kun veneistä
keskustellaan maallikoiden kanssa.
”Kaikki katamaraanit kulkevat helposti yli 20 solmua, jopa olemattomassa tuulessa”… Tämä käsitys on
syntynyt suurten avomerimonirunkoveneiden ja kevytkatamaraanien
kuvista ja tarinoista. Totuus on sitten
usein toisenlainen, mutta sen myöntäminen on useimmille monirunkopurjehtijoille erittäin vaikea asia. Kun
katsomme mitä maailmalla on pienten, kohtalaisen hyvin purjehtivien
monirunkoveneiden osalta tarjolla,
niin vaihtoehtoja kyllä on.

vene suomalaisella monirunkovenevalmistajalla, tunnetuin ja ainoa esimerkki on hyvämaineinen Antiloop
Oy, tai sitten ulkomailla, joista esimerkkinä Enmar Catamarans/Ambercat Latviassa.
Kaikki tekniset ja muut tiedot olen
saanut valmistajien nettisivuilta ja
kysymällä heiltä lisätietoja. Nettisivuja olen myös kommentoinut jonkin verran, käykää valmistajien sivuilla ja tehkää itse omat päätelmänne niistä. Merkitsemäni plussat ja
miinukset ovat erittäin subjektiivisia, omia, tai lainattuja mielipiteitä.
Kuten yllä totesin, arviointikriteerit
vaihtelevat jokaisen henkilökohtaisen
mieltymyksen mukaan. Kaikki tiedot ovat sitoumuksetta, joten jos jokin vene kiinnostaa enemmän, ottakaa yhteyttä valmistajaan/edustajaan,
ja tarkistakaa tietojen todenperäisyys.
Esimerkiksi veneen paino saattaa olla
esitteessä todellisuutta pienempi! Veneitä parannellaan jatkuvasti, valmistustekniikka kehittyy, hinnat muuttuvat, jne. Tällä hetkellä useimmilla
veneenvalmistajilla on kovat paikat
edessä, kukan ei tiedä miten taloudellinen tilanne kehittyy seuraavina
vuosina. Siksi on nyt suuri mahdollisuus ostaa uusi vene erikoishinnoilla,
eli halvemmalla kuin viime vuonna.

Kaupanteko ulkomaalaisen valmistajan kanssa on sitten ihan oma lukunsa, palaan siihen seuraavassa numerossa. Lyhyesti sanottuna: lähetkö
sinä suuria summia kenelle tahansa,
jos vastapuoli ei anna sinulle vastavakuuksia. Kuinka valvot työn laatua?
Onko vene CE-hyväksytty? Arvonlisäveron maksaminen, missä maassa maksetaan, takuuasiat… ja niin
edelleen.

African Cat 305 		
VECTOR-K
African Cats on Alankomaissa toimiva edistyksellinen monirunkoveneisiin ja niihin liittyviin tarvikkeisiin keskittynyt yritys. Yrityksen monirunkovenefilosofian yksi ydin on
melkeinpä fanaattinen painonsäästö ja lujuusominaisuuksien huomioonottaminen veneen kaikissa osissa. Uusimmat African Cats-veneet
saa myös viimeisen tekniikan ja ympäristövaatimusten mukaisilla sähkömoottoreilla. Veneet valmistetaan
Etelä-Afrikassa, joka on nykyään yksi maailman suurimpia monirunkoveneiden valmistusmaita.
African Cats FastCat 305 on malliston pienin vene, joka tehdään African Catin valvonnassa alihankinta-

Katteja löytyy!
Olen tässä kerännyt tietoja muutamista uusista erityyppisistä, sarjavalmisteista noin 8 – 11 m:n pituisista katetulla keskisillalla varustetuista matkakatamaraaneista. Muitakin
malleja toki markkinoilta löytyy, esimerkiksi uusi Aventura 33, jota valmistaa Indigo Yachts Tunisiassa. Tähän ja muihin malleihin toivomme
palaavamme Monirunkovenelehdessä
tilaisuuden tullen. En ole myöskään
ottanut mukaan lainkaan pelkästään
piirustuksina tai rakennussarjoina
myytäviä veneitä, koska kerromme
niistä enemmän tulevissa numeroissa. Osa tässä katsauksessa olevista veneistä on kyllä mahdollista tehdä itsekin, koska esimerkiksi legendaarisen venesuunnittelija Erik Lerougen
joistakin malleista voi ostaa piirustukset, ja Edel-mallit saa myös rakennussarjoina. Eräs varteenotettava
mahdollisuus on teettää haluamansa
6
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na muualla. Heillä on yksi esittelyvene vuodelta 2005 myynnissä Alankomaissa, muuten valmistaja ilmoittaa
tämän mallin olevan loppuunmyyty
useaksi vuodeksi eteenpäin. Esittelyveneen varustus on hyvä, siihen kuuluu mm. normaalia suuremmat 20 hv
dieselmoottorit (vakiona 13 hv), gennaakkerivarustus, Navman karttaplotteri, Navman autopilotti, kipparin istuin kahdelle jne. Esittelyveneen painoksi ilmoitetaan noin 3.400 kg, ja
siinä on kohtalaisesti purjepinta-alaa,
joten jos paino pitää paikkaansa, tässä
lienee ominaisuuksiltaan kohtalaisen
hyvin purjehtiva pieni matkakatamaraani. Kun sisustusratkaisu on vielä
toimivan tuntuinen, niin kannattaa
varata matka Hollantiin ja tehdä koepurjehdus. Samalla kannattaa tarkistaa keskisillan korkeus. valmistaja ilmoittaa perässä korkeudeksi noin 50
cm. Jos tällä kerran purjehditaan Etelä-Afrikan ulkopuolella avomerellä, ja
onhan näitä purjehdittu Yhdysvaltoihinkin, niin miksi ei myös suomen
saaristossa? Kokemukseni on, että tämän kokoisissa matkakatamaraaneissa keskisillan pitäisi olla keskiosaltaan
alimmillaan noin 70 - 80 cm veden
yläpuolella, jotta kiusallista aaltojen
kovaäänistä lyöntiä siltaan ei tapahtuisi vähänkin kovemmassa aallokossa liian usein. Samaa korkeusluokkaa
ovat toki muutamien muittenkin veneitten sillat tässä esittelyssä, joten ei
tämä vene mikään poikkeus ole.

Pikkusisko Edel 28

Edel 33

Edel 28
Edel 28 on tehty kolmesta moduulista, jotka purkamalla saadaan
kuljetetuksi auton perässä trailerilla, jolloin veneen kokonaisleveys on
2,55 m.
Vene on erittäin eloisa ja hauska
purjehtia. Veneessä on kaksi tuplapunkkaa ja rajoitetut sisätilat.
Edel 28 on erittäin sporttinen pieni matkakatti, millä ei varmasti jää
muitten vauhdista, päinvastoin.

Edel 33 on Edel 28:n isosisko, muotoilu poikkeaa raikkaasti muista perinteisen näköisistä matkakatamaraaneista. Edel 33 on kohtuullisen
kulmikas, muttei silti mikään laatikko, kuten muutamat modernit
isommat matkakatamaraanit. Tämä ei tarkoita sitä, että Edel 33 olisi
huonosti purjehtiva laatikko, päinvastoin, se on tämän esittelyn ehdottomasti vauhdikkain ja varmasti hauskin menopeli. Testeissä vene
on saanut loistavat arvosanat suorituskykynsä vuoksi. Tämän veneen
paino on tyhjänä vain noin 2.000
kg. Purjepinta-alaa on kääntyvässä
mastossa mukavasti. Veneessä on
suhteellisen kapeat ja siten vauh-

Tämä on mukavasti purjehtiva matkakatamaraani suomen saaristoon,
jolla isompikin perhe viihtyy kesälomansa.
www.africancats.com
katso kotisivuilta veneen tiedot kohdasta; Boats, demonstrator, FastCat
305 Demo
Edel Composites tekee vauhdikkaita ja nautinnollisia moderneja
veneitä, joissa sisätilat ovat rajoitetummat, mutta ei kuitenkaan mitään campingluokkaa. Veneiden
suunnittelijat ovat Bernard Lelievre ja Alban Vigner.
Isosisko Edel 33 on
urheilullinen Cruiseri
AfricanCat 305 vauhdissa
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Edel 33 salonki ja toisen siiven tuplapunkka

dikkaat rungot. Sisätilat ovat pienemmät kuin muissa veneissä tässä vertailussa, mutta aivan riittävät
perhepurjehdukseen, koska salonkiin mahtuu 4 – 6 henkeä, ja kaikille löytyy veneestä myös makuutilat. Salongin pöytä on kuitenkin
aika pieni ja veneen seisomakorkeus on myös jonkin verran rajoitettu, jos vaatimuksena on yli 180 cm
sisäkorkeus, mutta esim. ruoanlaitto sujuu hyvin, koska pentteri on
salongin korkeimmassa kohdassa,
jossa seisomakorkeutta on riittävät
180 cm. Pinnaohjaus on tarkka ja
siinä on hyvä tuntu. Rantautumisessa on apuna Light-versiossa keskisillassa piilossa oleva perämoottori, joka kääntyy peräsimien mukana. Näin lähdöt laiturista ja rantautumiset ovat paljon helpompia
ja turvallisimpia, kun vene kääntyy
paremmin kuin jos perämoottori
olisi vain kiinteästi eteenpäin vievä. Vaihtoehtoisesti Cruising-versiossa voi valita 10 -14 hv sisämoottorit kumpaankin runkoon. Moottorit on tasapainon vuoksi asennettu melkein keskelle runkoja.
Veneestä on siis kaksi versiota:
Light ja Cruiser. Tässä on varmasti yksi harvoista tehdasvalmisteista
matkakatamaraaneista, joka purjehtii todella hyvin, ja jolla saavutetaan oikea purjehtimisen nautinto. Vene ei kuitenkaan ole niitä eniten myydyimpiä katamaraani-mal8

leja, koska tosiasiassa veneen sisätilat, tiskialtaiden määrä ja jääkaapin
ja pakastimen koko ovat usein tärkeimpiä ostokriteerejä kuin hyvät
purjehdusominaisuudet.
Tässä olisi hyvä vene ostaa rakennussarjana pienellä joukolla ranskasta, tai sitten teettää vene suomessa, joka voisi ehkä myös olla mahdollista? Muutaman veneen sarjalla saataisiin jo jonkin verran säästöjä aikaan. Veneen saa siis purettua
osiin, ja se on mahdollista kuljettaa
trailerilla tai kontissa
suomeen.

moni kiintokölillä varustettu kilpailijansa. Veneessä on painoa säästävänä vain yksi moottori, jossa on
vetolaite keskellä peräpeiliä, joten
vetolaite on helposti nostettavissa ylös vedestä jarruttamasta. Avotilan saa kätevästi muutetuksi ulkoterassiksi, lisävarusteena olevien
suojien avulla. Geminillä on kierretty Kap Horn ja muutenkin tehty pitkiä valtamerien ylityksiä, joten
merikelpoisuus on moneen kertaan
todistettu. Purjehdusominaisuudet
selviävät, kun varaa maahantuojalta
aikaa koepurjehdukseen. Vene on
kapeampi kuin muut vastaavan kokoiset matkakatamaraanit, joka näkyy ehkä hieman enemmän kompaktina ja sokkeloisempana ratkaisuna, niin sisä- kuin ulkotiloissa,
mutta mukaan on silti saatu kaikki
tarpeellinen. Tässäkin veneessä on
aika suuri genua. Pienenä erikoisuutena on Geminissä gennaakkerin kisko veneen etukannella, jolloin tarpeen mukaan voi siirtää
purjeen halssikulmaa sivusuunnassa! Kokonaispaino on melko tyypillinen tämän kokoluokan matkaveneelle, eli noin 4.000 kg.
Gemini 105-venettä on tehty jo yli
1.000 kpl, joka on varmasti ennätys tämän kokoluokan matkakatamaraaneissa. Voiko tällainen mää-

Vasemmalla: Jenkkivene gemini 105 MC vauhdissa
Yllä:
Gemini 105 MCHelsingin Uivassa venenäyttelyssä 2008
Alla:
Amerikan herkku sisältä

Jos haet todellista, Porschemaista
kiihtyvyyttä ja reipasta menoa, etkä halua, että muut menevät ohitsesi, niin tässä on veneesi. Lisäbonuksena saat mukaan asuttavat sisätilat.
www.edelcatamarans.com

Gemini 105 MC
Yhdysvalloista tuleva Gemini 105
MC on mielenkiintoinen tuttavuus, jossa on paljon hyviä ominaisuuksia, vaikka vene on jo vanha
konstruktio.
Geminissä on nykyään harvinainen veivillä käytettävä nostoköli ja
ylösnostettavat peräsimet, joitten
ansiosta veneellä pääsee mataliinkin paikkoihin, ja myös luultavasti nousee paremmin tuuleen kuin
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rä veneenomistajia olla väärässä, kun ovat
valintansa tehneet, vaikka vene ei suurta
suosiota suomessa ole vielä saavuttanut.
Tämä on vene sinulle, joka haluat mennä
mataliin lahtiin, haluat välillä myös purjehtia enemmän. Tulet toimeen myös ilman muodissa olevien uusien matkakatamaraanien valtavia sisätiloja, muttet myöskään pidä campingmeiningistä. Tulet toimeen myös suuren genuan kanssa.

Gemini USA:n kotisivut ovat parhaita mitä kattirintamalla
on tehty. Informaatiota on kerrankin tarpeeksi.
www.performancecruising.com (USA:n sivut)
www.nordic-boats.com
(Suomen maahantuojan sivut in English)
Monirunkovenelehti 3-4/2008
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Uusi Ksenia-mallisto

Ensimmäisistä veneistä saatujen
kokemusten perusteella seuraavissa
veneissä painoa on tarkoitus alentaa, mahdollisesti siirrytään kokonaan runsaasti painoa säästävään
uuteen resin infusion-laminointimenetelmään ja purjehdusominaisuuksia parannetaan entisestään,
korottamalla mastoa mahdollisesti
noin 30 cm. Ensimmäisissä kolmessa veneessä purjehdusominaisuudet
kyllä olivat hyvät tämän tyyppiselle
matkaveneelle, mutta Erik Lerouge ja valmistaja haluavat tehdä Lady Hawkesta vieläkin liikkuvamman matkaveneen.

Erik Lerouge on uuden Kseniamalliston suunnittelija. Kannattaa
käydä suunnittelijan omilla sivuilla, niin näkee miten paljon erilaisia veneitä hän on suunnitellut. Sivuilta löytyy myös teknisiä tietoja
rakennusmenetelmistä ym. Sivut
ovat hieman sekavat, mutta maltilla ja monella klikkauksella asiat kyllä selviävät.
www.lerouge-yachts.com
Ksenia-veneet valmistetaan ranskalaisen omistuksen ja valvonnan alla Ukrainassa. Tämän pitäisi taata hyvät materiaalit, edulliset hinnat ja länsimaisen käsityön laadun.
Useimmat sarjan veneet on suunniteltu tehtäväksi kääntyvällä mastolla, joka suunnittelijan mukaan
antaa lisää suorituskykyä. Veneet
ovat keveitä, purjepintaakin löytyy
riittävästi, ja siksi ne myös ovat todennäköisesti hyviä purjehtimaan,
kuten kaikki Erik Lerougen veneet yleensä ovat. Ksenia-mallisto
on suunniteltu suorituskykyiseksi, joten turhan painon karsimisesta ovat esimerkkinä esimerkiksi se,
että sisäpinnat on maalattu, ei verhoiltu, puupintoja ei juuri ole, seisomakorkeus on rajallinen ja siitä
johtuen esimerkiksi pienimmissä
veneissä istutaan pentterissä tekemässä ruokaa.
Veneet luvataan toimittaa kasattuina ja rikattuina Itämeren rantaan ilman erillistä kuljetusmaksua. Mallisto on erittäin laaja: 6,4 m – 18,3
m.
Internetsivut ovat toisaalta hyvät,
kun mukana on paljon teknistä
tietoa ja suunnittelukuvia veneistä, mutta kun kaikkia malleja ei ole
vielä valmistettu, niin hyvät valokuvat puuttuvat useimmista malleista.
www.ksenia-yachts.com

Ksenia 89
Senttiä vaille yhdeksän metrin matkakatamaraani Ksenia-sarjassa. Leveyttä löytyy 5,45 m. Tämä vene ei
ole tötterön näköinen, vaikka on
mitoiltaan pieni. Seisomakorkeutta ei joka kohdasta löydy. Ylöskipat10

Ksenia 89 pohja

tava 10 hv:n perämoottori ei paljon
paina, mutta lataa akut ja vie veneen turvallisesti satamaan. Suosittelemme sähköiseksi perämoottorivaihtoehdoksi Torqeedo Cruiser
4-nimistä todella tehokasta ”sähkövatkainta”. Mukavuudenhaluiselle on tarjolla vaihtoehtona kaksi
2,8 kW:n sähkömoottoria runkoihin. Pinnaohjaus antaa sen oikean
tuntuman purjehdukseen.
Tässä olisi hyvä vene aloitusveneeksi matkapurjehduksiin, joko pienelle perheelle tai kaveriporukalle
vaikkapa kilpailuihin, ja kohtuulliseen hintaan.

Ksenia 109 Racing

Ksenia 99 virtuaalimuodossa

jan kilpa/matkavene, jossa painopiste on enemmän suorituskyvyssä
kuin sisätilojen runsaudessa ja jalopuupaneeleissa.

Ksenia 99
Seuraava kokoluokka Ksenia-mallistossa. Kun lisätään metri lisää pituutta Ksenia 89:ään, niin saadaan
Ksenia 99:n pituudeksi 9,99 m. Tämä ei ole mikään supertilava moottoripursi, vaan hyvin purjehtiva ja
kohtalaiset sisätilat omaava 2 – 4
tuplapunkalla varustettu kunnon
racing/matkakatamaraani. Täysi
seisomakorkeus puuttuu, mutta se
ei haittaa, jos nauttii muista ominaisuuksista. Runkojen yläpinnat/
kannet ovat joka paikasta pyöreät
muodoiltaan, tavoitteena on ollut
painonsäästö, jäykkyys ja pieni ilmanvastus. Ksenia 99 painaa yhtä
paljon kuin pikkusiskonsa Ksenia
89, joten pidelkää hatuistanne kiinni kun puhuri osuu kohdalle?
Paino ja purjepinta-ala ovat kohdallaan, joten tämä on nautiskeli-
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Ksenia 109 Racing tai
Cruiser
Ensimmäinen kohta valmistuva yksilö on Racing-versio, jonka suorituskyky on varmasti kunnossa. Saatavana myös cruising-versio, jossa
on jo mukavasti sisätilaa ja suorituskykyä. Painoa pitäisi olla vain noin
3.300 kg, yhdistettynä lähes 80 neliön purjepinta-alaan tekee tästä veneestä varteenotettavan, niin vauhdikkaaseen kruisailuun perheen
kanssa, kuin vaikkapa osallistumiseen seuraavaan Åland Rundt-kilpailuun.
Tämä ei ole vene mikä valitaan pelkästään pakastelokeron tai tiskialtaiden koon mukaan, vaan tärkeinä valintakriteereinä ovat nopeahko eteneminen purjein sinne minne
halutaan mennä, useimmiten ilman
moottorin apua.

Lady Hawke 33		
Italiasta

Rackham 33 on Ksenia 99 veneen
prototyyppi, josta lähdettiin liikkeelle
mallistoa suunniteltaessa

Myös tämä on Erik Lerougen suunnittelema matkakatamaraani. Ensimmäinen kolmen veneen sarja on
tehty, neljäs on työn alla, ja sen saa
omakseen kohtuulliseen hintaan veneen ominaisuuksiin nähden. Lady
Hawke 33 tehdään yhdessä muotis-

sa, joten sitä ei saa kuljetusta varten
osiksi, toisin kuten esimerkiksi Ksenia-malliston veneet, jossa rungot
on valmistettu erikseen, jonka jälkeen ne kiinnitetään keskisiltaan.
Lady Hawke 33 on myös sisustukseltaan aivan eri luokkaa kuin Ksenia-veneet, koska tässä veneessä on
käytetty paljon puuta sisustuksessa, seinät on verhoiltu, kun Kseniassa ne on maalattu. Lady Hawke
33 valmistetaan Etelä-Italiassa, joten jos veneen ostaa, on pitkä siirtopurjehdus kotiin tiedossa, tai sitten
se on tuotava kanavia pitkin Euroopan halki kotiin. Malli on ulkomuodoltaan positiivisessa mielessä
tyypillinen Erik Lerougen suunnitelma, pyöreälinjaisella keskisalongilla, mutta ei turhan suurella ja
painavalla sellaisella, jolloin tuulipintaa ei ole liikaa, lisäksi veneessä on kääntyvä masto ja kaksi sisädieseliä. Tilat ovat riittävät kuudelle hengelle, kunnolliseen salonkiin
mahtuvat kaikki ruokailemaan yhtä
aikaa. Kannet ja rungot ovat tasaiset, ja siten turvalliset liikkua. Veneessä on kaksi ruoriohjauspistettä, joten se on helppo hallita millä halssilla tahansa, näin ollen myös
rantautumisessa näkee aina minne
ollaan menossa.

Tämä on ainakin allekirjoittaneen
suosikkivene maltillisia perhepurjehduksia varten kotivesillämme,
silloin kuin ei vaadita kilpapurren
ominaisuuksia, mutta halutaan kuitenkin enemmän liikkua purjeilla,
kuin koneilla. Kaiken kaikkiaan
vene tuntuu sopusuhtaiselta ja sopivalta saaristoomme.
Tässä veneessä yhdistyvät kokoluokkaan nähden kohtalaisen mukavat sisätilat ja samoin kohtalaisen hyvät purjehdusominaisuudet,
eli veneen pitäisi sopia enemmistölle matkapurjehtijoista.
Kotisivut ovat havainnolliset ja sivuilta löytyy mm. selkeä luettelo veneen vakiovarusteista.
www.lhcat.com

Lady Hawke 33 perän hytti
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Voyager 10

Lady Hawke 33 sisältä

Voyager 10

Iso-Britannia oli 60-80 luvulla monirunkoveneiden sarjavalmistuksen
johtava maa. Siihen aikaan Prout,
Hirondelle, Catalac ja muut saarivaltakunnan merkit olivat tunnetuimmat monirunkoveneet. Sitten
tulivat ranskalaiset, yhdysvaltalaiset, australialaiset, eteläafrikkalaiset ja muut maat voimalla markkinoille. Proutin joitakin perinteitä
löytyy nykyään venemallistosta nimellä Broadblue. Tästä mallistosta ei tosin pientä kymmenmetristä
kattia löydy.
Voyager 10 on ihka uusi, mielenkiintoinen ja positiivinen tapaus
monirunkovenemarkkinoilla.

Lady Hawken viihtyisä salonki ja pentteri

Voyager 10 on tämän päivän globaalin hengen mukainen, sillä valmistusmaa on Kiina. Vene tuodaan
Iso-Britanniaan erikoisrakenteisen
telineen päällä, joka on kiinnitetty 40 jalan kontin katolle. Voyager
10:ssä on iso ja tosi toimivan näköinen avotila. Ulkotilan takaosassa
olevat sohvat ovat varmasti suosittu paikka purjehdittaessa. Kannet
näyttävät helppokulkuisilta. Salongin järjestely näyttää myös onnistuneelta, vene on valoisan, tilavan ja
raikkaan näköinen sisältä. Veneen
sillan korkeudeksi ilmoitetaan 70
cm. Voyagerissa on kaksi Beta-dieselmoottoria.
Vanhaa Brittikattiperinnettä edustaa maston sijoituspaikka, eli salongin katon takaosassa. Näin isopurje on pienehkö ja tässä tapauksessa oleva itsejalustava genua tosi
iso. Tällainen purje poikkeaa meillä yleisesti käytössä olevista systeemeistä, sillä isopurje on veneessä kuin veneessä yleensä suhteessa
iso, jonka seurana on sitten fokka
tai kohtalainen genua. Voyagerissa ei myöskään ole levankikiskoa,
vaan puomi on kiinnitetty kahdesta
pisteestä runkojen takaosiin. Näin
ollen puomia on helppo ja nopea
käyttää esimerkiksi apujollan nostamiseen Taaveteille.

Lady Hawke 33 Välimerellä

12
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Voyagerissa on useimmista muista
katamaraaneista poiketen kiinteä
lasikuituinen keulakansi runkojen
välissä. Muissa matkakatamaraaneissa on yleensä verkko tässä kohtaa. Valmistaja ilmoittaa tämän toimivan hyvin kovassakin kelissä.

Malli

Tässä lienee kaiken kaikkiaan mukavan tuntuinen leppoisa matkavene suomen saaristoon. Venettä ei
ole tarkoitettu kilpaveneeksi, testeissä on veneellä purjehdittu 90
– 100asteen kryssikulmalla, etupurjeen kerrotaan kääntyvän ongelmitta puolelta toiselle, joten ei-

Pituus x leveys x syväys, m

köhän tässä ole perinteinen perhekäyttöön tarkoitettu matkakatamaraani kysymyksessä?
Erittäin selkeät ja havainnolliset internetsivut riittävine kuvineen löytyvät osoitteesta:
www.voyagercatamarans.com

Arvio paino
kg *

Purjepinta-ala
m2**

Noin hinta, alkaen sis. ALV
22 % ***

African Cat 305

9,00 x 5,50 x 0,98

3.400

56,60

182.000euro

Edel 28

8,49 x 5,30 x 0,60

1.230

41,00

77.000 euro

Edel 33

9,95 x 6,25 x 0,78

1.940

58,00

157.000 euro

10,21 x 4,27 x 0,46/1,68****

3.900

64,10

152.000 euro

Ksenia 89 CR

8,99 x 5,45 x 0,90 *****

2.500

56,00

113.000 euro

Ksenia 99 CR

9,99 x 6,35 x 0,91

2.500

68,00

119.000 euro

Ksenia 109 CR

10,99 x 6,43 x 0,98

3.300

79,00

161.000 euro

Lady Hawke 33

9,99 x 5,50 x 0,85

3.500

70,00

180.000 euro

Voyager 10

9,98 x 4,85 x 1,01

4.200

47,25

156.000 euro

Gemini 105 MC

*
**
***
****
*****

paino valmistajien antamien tietojen mukaan
isopurje + etupurje, valmistajien ilmoitus. Lisävarusteena gennaakkeri ym.
Huoma! Hinnat ovat ALKAEN Ex Works tai vapaasti Itämeren satamassa (Ksenia)
sitoumuksetta valmistajien ilmoitusten mukaan. Veneissä on huomattavia eroja
vakiovarustuksen suhteen. Pyydä tarkka tarjous veneestä lisävarusteineen valmistajilta.
Geminissä on nostoköli, eli syvyys säädettävissä 0,46 – 1,68 m
Ksenia 89 CR sisältää mm. 2 x sähkösisämoottorit

Seuraavissa numeroissa käsittelemme tehdasvalmisteisia matkakatamaraaneja suuruusluokassa noin 11 – 13 m.
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PäijännePurjehdus 2008
Pohjantähden 		
kahdeksas ”Päitsi”
Kilpailuun valmistautuminen alkoi
veneen nostolla maihin ja huoltohommilla. Sekä myös sillä, että uteliaisuus vaati tietää, ketä haastajia oli
tulossa mukaan kisaan. Viime vuonna sain sydämen tykytyksiä ”Maailman nopeimmasta yksirunkoisesta”, Australialainen Skiffi:stä, vene
kolmella trapetsilla ym. Vene herätti ristiriitaisia tunteita mm. turvallisuutensa puolesta. Päijänteen konkarit ja myös allekirjoittanut veljineen,
muistamme ne hankalat ukkosmyrskyt, jotka aika-ajoin ovat ravistelleet
kilpailijoita vaihtelevin seurauksin.
Viime vuonna kisa sujui täydellisesti
ja saavutimme voiton. Tälle vuodelle
uusin haastaja oli ”uusi Auvo” vanhalla kokeneella miehistöllä. Henkilökohtaisesti en ole kaivannut helppoja voittoja, enkä ole myöskään niitä saanut. Aina on ollut tehtävä kaikkensa päämäärän saavuttamiseksi.
No takaisin asiaan. ”Auvo” Over 33
Italiasta hankittu raaseri: Masto 18m,
köli n.3m, henkilökunta 11 ja purjeita ”riittävästi”, kuten laadukkaiden
menopelien tehot ilmoitetaan. Nyt ei
sydän tykyttänyt, huokaili…
Kilpailupäivä aukeni aurinkoisena,
tuulta 5-7m/s arviolta, tuuli tuli etelästä, eli luovia. Lähdöt oli jaettu viiteen eri ajankohtaan. Ensimmäiset
klo 10.00 ja viides startti klo 13.00.
Isot-lys veneet, urheiluveneet, Platut,
Eskot ja Avoin luokka. Vaikka Päijänteellä on enemmän kuin koskaan lukumääräisesti monirunkoja, kilpailuun oli uskaltautunut vain kaksi venettä, ”Flying By” ja ”Pohjantähti”.
No hyvä niinkin, ainakin JVS oli hyvin edustettuna monirungoissa kuten
myös muissa luokissa.
”PAM” pamahti startti laukaus ja kilpailu alkoi. Vaihteeksi ”Pohjantähti”
lähti styyrpuurinlipulta ja muut, ”Auvo”, D” ynnä muut alalipulta. Tämä
14

kä on uudelle veneelle paras monirunko-saavutus ”Pohjantähden” jälkeen Päijännepurjehduksessa. Hyvä
miehistö! Paras E-Scow oli maalissa
09.39.07, ollen suorassa ajossa 8:s.
Oli aika, jolloin monirunkoveneeltä evättiin mahdollisuus osallistua
RUORIN jahtaamiseen (mm.2003-

2005). Oli henkilöitä, joiden mukaan
monirunkovene voittaa aina. Mielestäni on ollut hyvä, että mitä erilaisemmat veneversiot ottavat mittaa toisistaan ja luonnosta, kyllä RUORI sen
kestää. On vain puuttunut, että joku ryhmä hankkisi kilpailukykyisen
yksrunko`veneen. Tiedä sitten, pitäi-

sikö ”Pohjantähteen” hankkia myös
18m pitkä hiilikuitu”keppi”. No sitähän on vuosi aikaa miettiä. Lopuksi:
hyvä kisa ja onnea Heinolaan.
”Pohjantähdellä” Antti Kanninen,
Matti Paatola ja Pentti Paatola

Hallituksen
uusi jäsen
Pohjantähti ja Auvo, kuva Kati Koskela

ryhmä suuntasi kulkunsa Kaakkosaaren Itäpuolitse. Itse olin päättänyt
luovia kapeamman Länsipuolen kautta. Matkaan lähdettiin ja tuuli tuntui
hyvältä, oikeaa tuulta oikeassa paikassa. ”Auvo” otti johdon ja muut perässä. ”Pohjantähdelle” olisi ilmeisesti käynyt paremmin, joko enemmän
tai vähemmän tuulta, mutta matka
on pitkä….. .E-Scow`t kulkivat lujaa. Kävi mielessä, että näinköhän ne
nyt yllättävät. Kärkisiin saavuttaessa
ei näkynyt enää ”Eskoja”. Kilpailun
kolmikko oli ”Auvo, ”D” ja ”Pohjantähti”, josta ”Auvo” hiukan karkasi ja
kaksikko yritti selvittää paremmuuttaan vuoro vedoin. ”D” taisi olla kakkosena Judinsalossa.
Luovi jatkui ja ”Auvo” mokoma lisäsi hitaasti etumatkaansa tikki tikiltä. Keli keveni. Tuuli lienee ollut 2-5m/s, joka tapauksessa tuulen hakeminen alkoi Judinsalon jälkeen. Vene ei kulkenut niin kuin pitäisi, kuin olisin toivonut. Ehkä ”uusi” köli ei viiltänyt vettä tarpeeksi hyvin. Toisekseen meidän eräs vahvuutemme purjeiden vaihdot puuttuivat
nyt. Tehillä Kaijansalon saaren seutuvissa pääsimme ”D” ohitse. Kello taisi olla 22.00 ja sytytimme kulkuvalot. Oman aikamme siinä ajelehdittuamme Koreakoivun vieressä ”D” ot-
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ti suunnan reilusti länteen ja meidän
valinta oli jatkaa kivuliaasti suoraan
etelään. ”Auvo” oli hävinnyt hämäräntaa. Olisi pitänyt seurata ”D”:tä.
Tuulta oli vähän, mutta heidän reittinsä vei pitemmän korren.
Aamu valkeni (kuten aina) ja eräänlainen loppukolmannes alkoi. Olisi
pitänyt pitää kiirettä, mutta ei löytynyt ”vaihteita” ja ”D”:n punainen
genaakkeri lisäsi koko ajan hitaasti välimatkaa meihin. Hinttolanselän kääntöpoiju löytyi hyvin. ”D” ja
kaksi Hobie Cat:ia käänsivät ennen
meitä. ”Auvoa” ei näkynyt. Padasjoen ”suoralle” päästyämme huomio
oli että”D”:tä ei saada kiinni. Ajeltiin
hobareiden kanssa leikimielistä kisaa.
Maaliin päästiin 08.12. Kisa oli ohi.
Hieman väsytti ja oli tyhjä olo, eikä
päästy hyökkäämään kuten toivottiin.
”Auvo” oli tullut maaliin 07.28.35 ja
oli meidän muiden tavoin lillinyt Tehillä ja siitä eteenpäin. ”D” oli maalissa 08.00.12. Erot eivät näytä suurilta, mutta selkeät ne ovat. Ei auta.
Nopein voitti ja Björnin (”D”) naamaa katsellessa hekin ilmeisesti voittivat jotain.
Kilpakumppani, eka kisassaan tuli
maaliin 10.28.47 (”Flying By”), ollen suorassa ajossa 20:s tai 25:s, mi-

Jari Vanhala ja Flying By
Aloitin purjehdusurani pikkupoikana optimistijollalla, josta jatkoin
myöhemmin surffilaudalla. Olen aina ollut kiinnostunut purjehduksesta, mutta harrastukseni käytännön
puoleen tuli kuitenkin useiden vuosien tauko. Keväällä 2006 lähdimme
puolisoni kanssa JVS:n purjehduskouluun ja ostimme saman tien ensimmäisen pienen purjeveneemme.
Kiinnostuin monirunkoveneistä jo
nuorena lehtijuttujen perusteella.
Muistan edelleen 80-luvulta jutun
kilpatrimaraanista, jolla piti pystyä
purjehtimaan 40 solmun nopeudella.
Tämä teki suuren vaikutuksen pikku-

poikaan, joka ei vielä täysin ymmärtänyt jutun hienoista ”markkinointilisää”. Mielenkiinto monirunkoja
kohtaan oli herännyt, ja kun aloimme suunnitella suuremman veneen
hankintaa, näytti trimaraani täyttävän suurimman osan vaatimuksistamme. Halusimme nopeamman veneen ja paremmat sisätilat matkapurjehdukseen. Lisäksi halusimme veneen, jonka voi kohtuullisen helposti traileroida ja siirtää maasturilla tai
pakettiautolla paikasta toiseen.
Ensimmäinen kesämme ”uudella”
Flying By veneellä kului Päijänteen
ja Keiteleen vesistöissä. Flying By on

Farrier F-31 mallinen matkatrimaraani. Veneessä on makuusijat 5 aikuiselle, keittotaso ja erillinen vessa.
Flying By on kohtuullisen kokoinen
vene, joten olemme tehneet sillä päiväpurjehduksia jopa 10 hengen ryhmällä. Farrier F-31 on vakaa vene, joka kulkee purjeilla jo kevyissäkin tuulissa. Koostaan huolimatta venettä on
helppo purjehtia yksinkin ja myös
luoviominaisuudet ovat riittävät kevyttuuliseen järvipurjehdukseen kapeikoissa. Ensimmäisen kesän purjehdusten jälkeen olemme olleet erittäin tyytyväisiä venevalintaamme.
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Kesä 2008

Teksti: Pentti Paatola
Kuvat: Kati Koskela
ja Vesa Lilja

www.pohjantahtisailing.com
Yhteenveto vuoden 2008
purjehduksista, sekä siihen
liittyvistä touhuista.
”Pohjantähden” kahdeksas
kesä, kylläpä aika rientää…
Talvella en katso ”salkkareita, enkä kauniita ja rohkeita”. No, kylläkin rohkeita! Maailman meriä kierrettiin” yksin” kilpaillen mm. Velux
Five Oceans ja Solo Round the World
Race. Ensin mainittu Open 60/40
veneillä. Mukana mm.70-kymppinen ”vaari” Sir Robin Knock-Johnston, legenda. Jälkimmäinen kisa oli
monirunko veneille. ”Lentävällä-lähdöllä” suoritettava ennätyksen koitos.
Ranskalainen Fransis Joyon saavutti uuden ennätyksen pallon kierrossa (57päivää 13min 34sek.). Erikoinen henkilö, joka ilmeisesti pääasiassa suurella sisulla ja myös onnekkailla
tuuli olosuhteilla pääsi tavoitteeseensa. Tälläisillä netti-unilla pidän itseni
tukevasti jalat ilmassa.
Useita vuosia on päässä pyörinyt
ajatus/haave osallistua Tukholmassa purjehdittavaan Lidingö Runtiin
(Toukokuun eka viikonloppu). Jossa
on kaiken tyyppisiä monirunkovenei16

täkin on 4-5 eriluokkaan, 20-30 venettä per/ luokka. Vuoden vaihteessa aloin jutella Matin ja Antin kanssa vapaista ja yleensä osallistumisesta
ko.kisaan. Aika paljon hommaa liittyy
tällaisen matkan järjestelyyn lukuisia
yhteydenottoja Ruotsin monirunkoveneliittoon saadaksemme SweLysluvun, jolla kilpailla. Lauttayhtiöön
saadaksemme kohtuu hintaisen lipun
edestakaiseen merimatkaan.-Lidingö
Segelföreningeniin, tukikohdaksi veneelle, laskuluiska ym. . Kontaktit
Ruotsalaisten kanssa sujuivat tosi hyvin, erityis kiitos Mats Leanderille ja
Gabriel von Euler`lle. Veneen kuntotarkastus suoritettiin Autotalo Laakkosen Kevätnäyttelyyn osallistumalla
Huhtikuussa, kooten vene koemielessä siellä, ja olihan mukava jutella ihmisten kanssa, purjehduksesta. Hotelli varaus. Olimme varautuneet kevätkoleisiin ilmoihin ja kylmään meriveteen, mutta uskokaa vaan, ilmanlämpötila oli paikoin +25 ja aurinko paistoi. Parina edeltävänä päivänä
myös tuulta oli riittävästi harjoitteluun. Kisapäivänä tuulta ei ollut tarpeeksi, mutta muuten reissu vastasi
toimintalomaa ”etelässä”. Sinne olisi
helppo mennä uudestaan, kun matka
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on kertaalleen tehty/ harjoiteltu. Saas
nähdä päästäänkö?
Kevätmatkapurjehdus Kuminaan.
Tässä vaiheessa oli Juurikkaan saapunut Jari Vanhalan ostos trimaraani
”Flying By” ja näin monirunkoveneluokka aloitti köliveneiden kiusaamisen, vai oliko se kisaamisen. Antin
kanssa heitettiin kisa ja nopeutta riitti, taidettiin vähän hurjastellakin.
Keskiviikkokisat alkoivat, ja niihin
osallistuttiin Matin ja Antin kanssa
yhdessä, tai erikseen. Ilahduttavaa oli,
että veneitä ja kilpailuviettiä oli aikaisempaa enemmän.
Kesäkuun painajainen, lähteäkkö
Åland Runtìin vai Keitele Regattaan.
Lähtöön Keiteleelle vaikutti se, että
Matilla ei riittänyt lomaa Ahvenanmaan kiertoon (viikko:meno-kisatulo), mutta viikonloppu oli aikaa
viettää Keiteleellä. Luulin myös, että
monirunkoja olisi kisassa neljä. Neljäs oli painovirhe paholainen, joten
se ja huonot kelit (tyyntä) harmittivat. ”Pohjantähti” palkittiin upealla
Keiteleen Nopein-pokaalilla, joten ei
se hukkareissu ollut. Jari oli ”Flying
By:llä”, ja kärsi myös kevyen kelin
monimutkaisuudesta, mutta siitähän
se lähtee(.Ps.erill.juttu).

Päm/Päijänteen Mestaruus jäi väliin,
koska Matilla ja Antilla oli arkiaskareita töiden merkeissä. Kyseisen viikonlopun ja vähän seuraavaa viikkoakin käytin aikaani kakkos-kölin kunnostamiseen Päijännepurjehdukseen.
Laitoin jättöreunat kuntoon tyyliin”
Vesamaan Eki”.
Rakas Päijännepurjehdus Heinäkuun
kolmannella viikolla. Juurikkaan,
lähtöpää, saapui uusi ”Auvo” tyyppiä
Over 33, haastamaan kaikki muut.
Totisesti herätti monenlaisia ajatuksia mielessäni. Toisaalta, olin, ja olen
väsynyt lausumiin: Monirunkovene
on aina nopea, kunhan istut kyydissä ja nautit vauhdista. Hyvässä muistissa, kuinka on tarvinnut perustella
yleensä kilpailuun pääsyä(mm.2005kisa). Joten tältä pohjalta iloitsin ennen ja jälkeen kilpailun, kyllä RUORIN voi voittaa köliveneellä kunhan
on riittävästi purjeita, mastoa(18m)
ja köliä(3,2m). Jaa mitäs minä meinasin unohtaa? No tietysti, pitää
myös olla miehistö, joka osaa asiansa. ”D” ja Björkka tuli toisena
maaliin(kölivene). ”Pohjantähti oli
maalissa kolmas, eli pronssia tuli.
Kyllä harmitti, mutta on myös osattava hävitä, tyynesti, sen on elämä opettanut eri tavoin. Se toinen trimaraani ”Flying By” Jari Vanhala suoriutui ”suoralla ajalla” joko 20 tai 25:ksi,
mikä lienee ”Pohjantähden ”jälkeen
Päijänteen-alueen toiseksi
paras suoritus, onnea! Monirunko hegemonia lienee
järven pohjoispäässä. Matti
ja Antti hyppäsivät ”Volkkariin” ja lähtivät asuntovaunu perässä maanteitse
Jyväskylään. Palkintojenjaon jälkeen läksin veneellä kotimatkalle .Hyvä tapa
nollata kisa, itsekseen, ajatuksineen, tuulen kuljettaessa venettä. Taivaanisä oli
ajatellut ravistella ja koetella Pentti-purjehtijaa. Tuulta oli Tehillä 14m/s vastaista, ja aallot olivat lyhyitä ja
korkeita. Judinsaloon asti
oli vaikeaa ja märkää. Nukuttuani, syötyäni ja tuulen muututtua hankavastaiseki sivutuuleksi, paluumatka jatkui paremmissa merkeissä. Ei voi kuin

heittää taivaalle kysymyksen, miksi
tämä tuuli ei puhaltanut vuorokautta aiemmin. Kyllä kuuma suihku ja
koti tuntuivat hyvältä, sinne päästyäni Maanantaina(Ps.Päijännepurj.
erill.juttu).
Elokuu alkoi Yksinpurjehduksella.
Ilahduttavasti 13-kipparia oli päättänyt näyttää itselleen osaamistaan. Oli
mukavan reipas tuuli ja hieno fiilinki, hieno ilta.
Kumina Gala kisa. Olimme liikkeellä
Matin ja Tapun kanssa. Oltiin maalissa ensimmäisiä, mutta tasoituskilpailun hävisimme ”Flying By”:lle. Viisi minuuttia, ensimmäinen takaisku
monirunko-luokassa. Onnea Jarille ja
miehistölle.
Syysregatta jäi väliin. Antilla taisi olla töitä ja Matilla oli pesti ”Kihuun”(ilmeisesti hitaan paikan
leiri, vai saiko asian näin ilmaista).
John Nurminen Syysmatkapurjehdus. Taas kerran oli yhteen sovitettu kilpailun järjestäminen ja kilpaileminen. Matti ei päässyt kilpailuun,
joten Antti hoiti tietokoneellaan ilmoittautumiset ja tulosten laskennan. Kuulema meinasi tulla sormiin
rasitusvamma, koska ilmoittautuneita oli peräti 31 venettä, jaettuna kolmeen luokkaan. Himangon Rape oli
maalipään vastuuhenkilö(kiitos siitä). Itse kilpailu ajettiin takaa-ajona
puolitasoituksella, joten ”Pohjantäh-

ti” lähti tunti ensimmäisen jälkeen takaa-ajoon. Taas iloinen yllätys, Olli
Siik kumppaneineen oli hankkinut/
osallistui Flying Tiger 10 –tyyppisellä raaserilla myös kisaan. Olli lähti 20 min aikaisemmin meitä, mutta
mutta, ilmassa oli urheilujuhlan tuntua. ”Tiikerin” saimme kiinni jossain
Neityven-saaren seutuvilla, jonka jälkeen alkoi kaksinkamppailut, aseena Genaakkerit. Kutakuinkin virheetön genaakkeri luovi takasi ”Pohjantähdelle” maalipaukun. Seuraavaksi tuli maaliin Olli miehistöineen.
Tasoituskilpailun voitti Vesku Hveneellä(Ilmapuntarin) . Kilpailu oli
hauska, koska tuuli oli varsin leppoisa ja helppoa, ja kärki veneiden vauhti oli kutakuinkin samaa.
Lokakuun 8. oli pekkas vapaa ja aurinkoista. Kävin tekemässä kesän viimeisen purjehduksen. Uusituvanreittiä kiertäen ”kaupunkiin” päin,
poiketen Kalasaaressa entisellä pursiseuran tukikohdassa hiljentymässä, Siikasalmen kautta palaten Juurikkaan. Oli kaunista ja hiljaista, oli
syksy. Tyytyväisin mielin nostin veneen seuraavana Lauantaina Paloaseman rannassa. Tämän jälkeen oli veneen purkaminen, talvipeitto päälle
ja siirto Juurikkaan.
Pitäisi aloittaa ensikesän huoltohommat…
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Hallituksen
uusi jäsen

Thomas Hongell

Näin syntyi

Rebelin kippari
ihmettelee että
näinkö ohuet ne
kölit täytyisi olla.

Sailing Rebels ry

Meitä on viisi purjehtijaa, jotka kuulumme katamaraani Rebelin vakio
miehistöön, ja olemme nyt purjehtineet tällä uudehkolla veneellä vasta
kolme kautta (yksi kesä ilman mastoa). Olemme kaikki sitä mieltä, että
vesillä liikkuminen ja etenkin monirunkopurjehdus on hauskaa ja niinpä tämä tunne täytyisi saada jotenkin siirrettyä myös tulevalle polvelle.
Meillä kaikilla on myös lapsia jotka
ovat juuri siinä iässä, että nyt jos koskaan olisi korkea aika ohjata heitä vesillä liikkumisen ja (monirunko)purjehduksen mielenkiintoiseen maailmaan. Niinpä päätimme tehdä asialle jotain!
Seilatessamme Rebelillä tuli usein
puheeksi, että ”tavallinen muumipurjehtija” ei välttämättä tiedä kuinka hauskaa tämä monirunkopurjeh18

dus on. Lääke siihen olisi tietysti, että
heidät täytyisi päästää purjehtimaan
monirunkovenettä. Toinen ”kohderyhmä” joista puhuttiin on nuoriso.
Nuoret ovat tunnetusti kiinnostuneita kaikesta uudesta ja kiinnostus vaan
kasvaa, kun mausteeksi lisätään vauhtia ja railakasta menoa. Vielä kun he
pääsisivät kokeilemaan lajia ”asiantuntevassa” seurassa, olisi sillä varmasti suuri vaikutus heidän asenteisiinsa ja kenties tulevaisuuteensa liittyen purjehdusharrastukseen.
Niinpä monien mutkien kautta syntyi ajatus, että perustaisimme Porvooseen paikallisen yhdistyksen, joka tekisi monirunkopurjehdusta tutuksi
alueen vesillä purjehtiville ja nuorille sekä muille asiasta vähemmän tietäville. Luontevaa olisi käyttää Rebeliä yhdistyksen tarkoituksiin ja sillä
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seiset purjeet Tukholmassa Lidingön
liepeillä tammikuisena talvipäivänä.
Purjeeet todettiinkin sopiviksi Rebeliin sellaisenaan ja eikun suomeen
odottelemaan postia ja lämpimämpiä
vesiä. Turha ei retkemme länsinaapuriin ollut, sillä viimeistääm Toukokuun eka rankingkisassa Emäsalon
ympäri saimme maistella hankintamme hedelmiä! Jenkeistä tilattiin
myös uusi levankikisko vaunuineen,
vanhan rimpulan tilalle. Hyviä käyttökokemuksia uusille hankinnoille
karttui myös seuraavasta rankingkisasta Ahvenanmaan vesiltä. Viimeisin
hankinta on jenkeistä sellainen VELOCITEK- laite, joka rekisteröi kilpailuissa tekemät töppäykset. Niitä
on kiva sitten kisan jälkeen analysoida läppärin avulla kaljatuopin ääressä. Kaudelle 2009 on jo keskusteltu
alustavasti uusien sponsorien kanssa
ja uusista purjehdusasuista uusine logoineen Rebelin kilpailumiehistölle.
Tulevaisuudessa on tarkoitus hommata (rakentaa) pienempi katamaraani, jonka kanssa voisi yksi aikuinen ja muutama junnu seilata opetusmielessä. Tästä ei vielä ole kehittynyt mitään, koska täytyisi löytää pa-

ri halpaa runkoa joista rakentaa tämä
kyseinen laite. Sitten sen samaisen rikin alle olisi tarkoitus rakentaa jääpursi (DN kertaa 1.5 tai 2) joka ottaisi 3 aikuista kyytiin. On keskusteltu myös,että Rebel katamaraanilla ja
edellä mainituilla laitteilla Sailing Rebels ry voisi tarjota purjehdus kokemuksia asiakkaille, jotka olisivat halukkaita tukemaan yhdistyksen toimintaa sopivalla summalla kokemastaan nautinnosta ja/tai pelosta.
Tulevaisuudessa aiomme järjestää Rebelillä ja em. projektiveneellä yleisöpurjehdus tapahtuman Haikon selällä Porvoossa ( with wine, woman and

song tietysti). Myös muut monirunkoveneet ovat tervetulleita jos intoa ja
aikaa riittää!!! Kutsu tulee sitten kun
se aika koittaa.
Vielä voisi mainita että yhdistykselle
on suunnitelmissa www.sailingrebels.
jotain -sivut missä voi jo toivottavasti
lähitulevaisuudessa tutustua paremmin tähän meidän touhuumme.
Että tämmöistä täällä meillä Porvoossa on tekeillä. Me emme nuku
talviunta!
terv: SAILING REBELS ry
Puheenjohtaja Thomas Hongell

Ruotsin pojat Torbjörn ja gasti näyttää miten
XOZ trimaraani kulkee hiljaisella kelillä.

myös osallistuttaisiin edellisvuosien
tapaan SCTL:n rankingkilpailuihin,
yhdistyksen jäsenten toimiessa miehistönä. Yhdistyksen nimeksi valittiin yksimielisesti, toimintaansa hyvin luonnehtiva: Sailing Rebels ry.
Alusta asti oli selvää, että edellä mainitut tavoitteemme vaatisivat toteutuakseen paitsi omistautumista asiallemme myös alkupääomaa eli persaukiset hattu kouraan ja etsimään sopivia sponsori ehdokkaita. Sopivien
ehdokkaiden löydyttyä, neuvottelimme yhteistyösopimukset kuntoon ja
nyt komeileekin Rebelin kyljissä isot
tekstit. Päätimme varustaa Rebelin
uuden yhdistyksemme ja sponsoreiden avustamana entistä kilpailukykyisemmäksi, hankkimalla ruotsista ”uusia” purjeita. Kävimme parin
miehin voimin koepurjehtimassa kyMonirunkovenelehti 3-4/2008
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Laskentaa helpottava Excel-taulukko
löytyy SCTL:n nettisivuilta www.sctl.fi
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Carl-Olof Granfelt

NOPEUSKILPAILUT
Muistan, kuinka 60- ja 70-luvulla suurella kiinnostuksella seurasin
AYRS:n (eli Amateur Yacht Research
Society, jonka jäsen olin) julkaisuista
sekä joskus muissa lehdistäkin tietoja nopeuskilpailuista ja niiden veneistä. Silloin nämä nopeuskilpailut pidettiin Weymouthissä Etelä-Englannissa. Siellä löytyy sellainen suojattu
paikka, jossa ei edes kovassa tuulessa ole sanottavasti aallokkoa – edellytys näiden kilpailujen pitämiseksi.
Sillä nopeusennätyksiä ei saavuteta
heikoissa tuulissa, ja kovissa tuulissa
erittäin kevyesti rakennetut ”pikaveneet” hajoavat, jos on aallokkoa.
Nämä nopeuskilpailut pidettiin radalla, joka oli täsmälleen 500 m pitkä. Tavallisesti oli järjestetty useita
ajolinjoja ympyränmuotoisella alueella, niin että veneen ohjaja pystyi
valitsemaan veneelleen edullisimman tuulen suunnan. Lähtö ja maali oli merkitty samanvärisellä poijulla, ja tuomarialus oli paikallaan mittaamassa käytettyä aikaa koko viikon
ajan. Sittenkään ei useimmille osanottajille tullut kovin monta yritystä
– veneet kun hajosivat vähän väliä ja
niitä jouduttiin korjaamaan.

Alussa nähtiin monta osanottajaa ja
mitä merkillisimpiä luomuksia – tuntuu siltä, että moni näistä ei edes koeajettu kotona ennen saapumista Weymouthiin. Yleensä ne olivat yhden
hengen purjehdittavia, ja melko pienikokoisia. Siihen aikaan veneet olikin jaettu eri luokkiin, joista pienin
oli A-luokka, purjepinta alle 13,94
neliömetriä. B-luokkaan ( purjepinta alle 21,84 neliömetriä) kuului
mm. Tornado, sellainenkin oli mukana, varustettuna kantosiivillä (pääsi muistaakseni kyllä yli 25 solmua),
C-luokka, jossa purjepinnan oli oltava alle 27,88 neliömetriä, ja D-luokka, johon kuuluivat kaikki suuremmat veneet. Näiden lisäksi oli vielä 10
neliömetrin luokka, johon myöhemmin kaikki purjelaudat kuuluivat.

Alla olevassa taulukossa on esitetty
nopeusennätyksen kehitys meidän
päiviimme saakka. On mielenkiintoista todeta, että vuodesta 1986 alkaen ennätyslistaa on hallinnut purjelautoja – ainoana poikkeuksena
vuodet 1993- 2004, jolloin australialainen Yellow Pages piti ennätyksen,
46,52 solmua, hallussaan.

Vähitellen ruvettiin rakentamaan veneitä, jotka olivat purjehdittavissa
vain yhteen suuntaan, ja siirryttiin
myös hieman suurempiin veneisiin,
joissa oli usein parin hengen miehistö. Näihin aikoina perustettiin myös
World Sailing Speed Record Council, joka noteeraa kaikenlaisia purjehduksen nopeusennätyksiä, hyväksymään 500 m ennätyksiä. Ennen si-

500 metrin ennätyksen kehitys
Vuosi

Vene

Kippari/Kansallisuus

Paikkakunta

1972

Crossbow

Tim Colman, Britannia

Portland, Englanti		

26,30

1973

Crossbow

Tim Colman, Britannia

Portland, Englanti		

29,30

1975

Crossbow II

Tim Colman, Britannia

Portland, Englanti		

31,10

1975

Crossbow II

Tim Colman, Britannia

Portland, Englanti		

31,80

1977

Crossbow II

Tim Colman, Britannia

Portland, Englanti		

33,80

1977

Crossbow II

Tim Colman, Britannia

Portland, Englanti		

34,40

1980

Crossbow II

Tim Colman, Britannia

Portland, Englanti		

36,00

1986

Purjelauta

Pascal Maka, Ranska

Sotavento, Espanja		

38,86

1988

Purjelauta

Erik Beale, Britannia

Stes Maries, Ranska		

40,48

1990

Purjelauta

Pascal Maka, Ranska

Stes Maries, Ranska		

43,06

1991

Purjelauta

Thierry Bielak, Ranska

Stes Maries, Ranska		

44,66

1993

Yellow Pages

Simon McKeon, Australia

Sandy Point, Australia		

46,52

2004

Purjelauta

Finian Maynard, BVI

Stes Maries, Ranska		

46,82

2005

Purjelauta

Finian Maynard, BVI

Stes Maries, Ranska		

48,70

2008

Purjelauta

Antoine Albeau, Ranska

Stes Maries, Ranska		

49,09

2008

Purjelauta

Rob Douglas, Yhdysvallat

Luderitz, Namibia		

49,84
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tä nämä nopeuskilpailut olivat englantilaisen purjehtijaliiton järjestämiä. Mutta vuodesta 1972 siis alettiin pitämään virallisia nopeuskilpailuja monessa paikassa. Silloin ei enää
puhuttu kokoluokista – vain nopeus
oli se ratkaiseva.
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Nopeus, solmua

on kipparin paino riittävä painolasti
estämään venettä kaatumasta. Mutta
nykyään käytetään sen sijaan kaltevia
purjeita, joista myös saadaan runkoa
nostava komponentti. Jotkut ova jopa yrittäneet leijoja purjeina. On vain
vaikeuksia niiden ohjaamisessa.
Nykyään purjeet ovat yleensä kiinteän siiven muotoiset. Näiden ylivoimaisuus havaittiin jo varhain C-luokassa kilpailuissa palkinnosta ”Little
Americas Cup”.
Runkojen kitkaa yritetään pienetää
käyttämällä jonkun tyyppiset kantosiivet, jotka nostavat rungon ylös vedestä, ja samalla tekevät veneen vähemmän herkäksi aallokolle – koska
ennätysajot tehdään kovassa tuulessa, ei voida kokonaan välttyä aallokoista.

Mistä syystä muistelen näitä kilpailuja? Se johtuu siitä, että eräässä lehdessä, Miesten Maailma, luin kirjoituksen neljästä projekteista, jotka juuri
nyt kaikki kilpailevat siitä, kuka ensimmäisenä rikkoo 50 solmun rajan
– ollaan jo siis aika lähellä. Monet
tiedoistani olen saanut k.o. lehdestä,
toiset taas netistä.
Mutta ensin vähän siitä, millaiset veneet nykyään yrittävät nopeusennätystä 500 metrin radalla. Ensinnäkin, ne ovat yleensä isoja (päinvastoin kuin aikaisemmin). Ison veneen
mahdollisuudet ovat paremmat. Esimerkiksi veneen paino per neliömetri purjeita saadan helpommin edullisemmaksi. Toisaan pienessä veneessä

Viimeisin sana alalla on superkavitaattio. Se on höyrykuplien muodostuminen rungon alla kun liikutaan suurella nopeudella – ne voidaan erilaisilla menetelmillä saada
syntymään. Voi sanoa, että ne toimivat aivan kuin ”ilmavoitelu”.
Eräs suuri vaikeus, kun liikutaan lähellä 50 solmun nopeutta on veneen
hallittavuus. Moni ennätysyritys on
kaatunut siihen, että kippari menetti veneen hallinnan ja se joko kaatui, teki kuperkeikan tai jopa ajautui
rantaan (usein nämä ennätysyritykset tehdään lähellä aallokosta suojaavaa rantaa).
Ja tietenkin on nykyään aerodynamiikkaa käytetty viimeiseen saakka,
poiketen 60- ja 70-luvun nopeusen-

nätystä yrittävistä kummallisista kapineista.
Ylläoleva mielessä ei ole imeteltävää, että moneen nopeusennätysyritykseen on kytketty yliopistoja ja tieteellisiä laitoksia.
Ja ennen kaikkea tällainen projekti on niin kallis, että siihen tarvitaan
sponsori. Näin ajat ovat muuttuneet,
ennen oli sponsoreita rahoittamassa
”the speed week”, nykyään sponsorit
maksavat koko lystin, veneiden suunnittelun, rakentamisen, radat ja ajanoton – sekä veneiden korjauksen ajojen jälkeen. Mutta asian mainosarvo
on suuri, ja netistä löytää seikkaperäiset selostukset projekteista, niitä vetävistä teameista ja tietenkin maksavista sponsoreista.
Tällä hetkellä on ainakin neljä projektia täydessä vauhdissa. Näistä
ranskalainen L´Hydroptere on eniten tavallisen monirunkoveneen näköinen. Sen takana on 46-vuotinen
Alain Thébault. Vene on kantosiipivene, ja erotuksena muista sillä on
tavalliset kankaiset purjeet – ainakin
toistaiseksi.
Mielenkiintoista on, että veneestä on
rakennettu pienoismalli, jolla tehdään kokeiluja Geneve-järvellä. On
paljon halvempaa kokeilla erilaisia
ratkaisuja pienoismallilla kuin täydessä koossa. L´Hydroptere on tähän
saakka saavuttanut 44,81 solmun nopeuden 500 m radalla, mutta työt jatkeuvat.
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Toinen projekti nopeusennätysalalla
on australialainen Macquarie Innovation. Vene muodostuu proasta, jossa tuulen puoleinen runko on pieni,
virtaviivainen ohjaamo, joka tasapainottaa purjeen kallistavan momentin, mutta nousee irti vedestä tuulessa näin pienentäen vastusta.
Paras noteeraus on tälle veneelle ollut 46,48 solmua, mutta ajoittain –
ei siis koko radan – sillä on ollut 49
solmun nopeus.
Toinen australialainen projekti on
Wot Rocket – nimen vene on saanut
sponsorifimasta, joka myös ylläpitää
kattavan nettisivuston veneestä.
Päärunko on kanoottimainen, ja kantaa tuulelle päin kallistetun siipipurjeen. Ohjaamo on pieni, virtaviivainen täysin suljettu runko. Päärunko nousee vaudissa irti vedestä kantosiipien varassa – takakantosiipi on
käännettävissä veneen ohjausta varten, ja etukantosiiven nousukulmakin on säädettävissä.
Toukokuusta lähtien veneellä tehtiin
testejä, mm. turvallisuustesti, jolloin
tutkittiin että miehistö pääsee ulos
suljetusta ohjaamosta sen ollessa ylös-

alaisin. Tämä testi olikin tärkeä, sillä
11. elokuuta kun tehtiin ensimmäinen varsinainen nopeustesti, tapahtui
ohjauskaapeleiden rikko, ja vene teki
30 solmun nopeudessa kuperkeikan.
Nyt marraskuussa ilmoitetaan, että
vene on jälleen kunnostettu, ja tarkoitus on vuonna 2009 aloittaa uusi sarja testejä.

Erikoisuutena on, että sen nokka on
irroitettavissa ja vaihdettavissa jos se
sattuisi vaurioitumaan.

Englannissakin ollaan tässä kilvassa
mukana, ja heidän projektinsa on nimeltään Vestas Sailrocket. Sen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2003,
jolloin 4 ylioppilaan ryhmä Southhamptonin yliopistossa sai tehtäväkseen tutkia millainen ennätysveneen
tulisi olla. Oli käytettävissä vuonna
2004 samassa yliopistossa tehty tutkimus kantosiivistä. Vielä sai eräs ryhmä tehtäväkseen tutkia siipipurjeen
aerodynamiikkaa.

Olen kuullut, että ranskassa olisi vielä yksi projekti, mutta en ole saanut
siitä sen enempää tietoa.

Veneen pääasiallinen idea on, että siipipurje on sen verran kallellaan, että
sen kallistava momentti on kokonaan
neutralisoitu, varsinkin kun tämän
proan pieni sivurunko on varustettu
negatiivisella kantosiivellä. Päärunko
on 9 m pitkä, ja miehistö istuu sen
takaosassa. Itse päärunko painaa vain
55 kg, siihen on päästy käyttämällä
vain hiilikuitua ja Nomex-kennostoa.

Toistaiseksi vene on saavuttanut vain
vajaan 43 solmun nopeuden, ennenkuin se riistäytyi hallinnasta ja ajautui
rantaan. Mutta se on nyt korjattu, ja
odottaa uusia kokeiluja.

Jukka Kallio

Helinän kesäloma

Jean & Jukka & Tinka

lut eläke-ikäinen kalastajapariskunta
otti monirunkoveneen ystävällisesti
vastaan.

Moni ehkä ihmettelee: miksi kestää
niin kauan, ennenkuin päästään kokeilemaan venettä?
Vastaus on ehkä siinä, että sponsori
haluaa kuljettaa maksamansa veneen
näyttelystä toiseen, joten ”tehollista”
aikaa ei olekaan niin paljon. Ja niinkuin aina näissä ympyröissä, melkein
joka testin jälkeen joudutaan korjaamaan tai muuttamaan jotain.
Mutta kaikki projektit ovat vielä voimissaan, ja voikin sattua, että tätä luettaessa on jo 500 m ME lyöty ja yli
50 solmua!

Lähtö Inkoosta lomapurjehdukselle alkoi heinäkuun puolessa välissä.
Tavoitteena oli olla parin viikon kuluttua SBC:n (Small Boat Club) tapaamisessa jossain päin Tukholman
saaristoa. Paikka tarkentuisi sitten
myöhemmin. Tinkan (saksanseisoja)
kanssa oltiin bunkrattu venettä pitkin viikkoa kunnes Jean (varustamon
edustaja) lopetti illansuussa työt ja
voimme irroittaa köydet.
Ensimmäinen yöpymispaikka oli lähivesillä, Lill Krokan, Kantvikin purjehtijoitten saari, muutama maili Olympia väylältä kohti lounasta.
Mukava yllätys ! Laituri oli ilmestynyt rantaan joten kiinnittyminen oli
helppoa.

Nopeusennätys on tällä hetkellä ranskalaisen
Alexandre Caizerguesin hallussa.
Hän saavutti leijalaudallaan 50,57 solmun
nopeuden Luderitzissa, Namibiassa tänä vuonna
mitatussa kokeessa.
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Aamulla oli mukava jatkaa matkaa
ja illan tullen ankkuroimme Högsåran Kejsarshamniin mikä tuntui olevan hyvin suosittu paikka. Tinkan iltalenkki hoidettiin heittämällä keppiä mereen ja Tinkahan hakikin sitä mielellään ja kun leikki loppui, oli
koiran naama sen näköinen ettei olisi saanut vielä lopettaa. No, aamulla
sama uusiksi.
Päivän purjehdukset olivat ohi jo
lounas aikaan kun tuuli oli hyvä eikä Korppoon Berghamniin ollut pikäkään matka. Täällä tutuksi tul-

Tämä oli loman kulinaristinen kohokohta - juuri fileoituja ahvenia sumpusta, uusia pottuja naapurin vihannesmaasta, kuohuviiniä palan painikkeeksi ja kirsikoita läheiseltä kalliolta
jälkiruuaksi ! nami nami
Matka jatkui sitten EU alueen ulkopuolelle, nimittäin Ahvenanmaalle,
Bärön entiselle Merivartioasemalle,
missä nyt on ravintola Glada Laxen
jonka maukkaista antimista nautimme hyvässä seurassa.
Aamulla ei tuullut juuri nimeksikään
kun lähdimme kiertämään Ahvenanmaata pohjoispuolelta, vanhaa, merkitsemätöntä reittiä pitkin. Olin liikkunut siellä aikaisemminkin joten
navigointi sujui plotterin kera mukavasti. Helle oli siedettävää vain hakemalla varjoa ja nauttimalla varovasti
virvoitusjuomia. Lopuksi tuuli moinasi kokonaan ja Suomen ja Ruotsin
valtioitten aluevesirajan jouduimme

ylittämään uusiutumattomia luonnonvaroja käyttäen. Taisi silti olla joskus puolen yön tietämillä kun
kiinnityimme Öregrundin satamassa vanhan America's Cupin veneen
kylkeen.
Aamulla sitten laiturista vapautui
paikka joka oli tarpeeksi leveä Helinän vyötärömitalle. Kas kummaa
kuinkas sattuikin suomalaisvene
kummallekin puolelle !
Öregrundissa vierähti pari päivää mukavasti mutta kolmas aamu oli tarpeeksi ja päätimme jatkaa matkaa.
Björkö taitaa olla tavallinen saaren
nimi ja sellaisen löysimme matkalla kohti etelää. Kortissa oli merkitty umpilahti jonne vei kapea (matala) salmi. Perillä olikin täysin suojainen, upea, rauhallinen lahti, jonka
toiseen toiseen päähän ilmestyi illan
mittaan Puolalainen kölivene. Ei se
salmi sittenkään niin matala tainnut
olla ? Ankkuri pohjaan ja riittävästi
kettinkiä, ehkä vähän liikaakin - tuntui aamulla kun putsasimme Jeanin
kanssa mutaa pois.

Öregrund
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tin jälkeen suuntasimme kohti Gotlantia.
Iltapäivän kuumina tunteina kohtasimme ensimmäiset sinilevälautat. Toivottavasti Helinään asennettu septitankki auttaa sen verran ettei noita levälauttoja tulevaisuudessa
näkyisi.

Björkön rauhaisa lahti

Purjehdus läpi Tukholman saariston
on suomalaiselle aika erikoinen kokemus - väyliä, moottoriveneitä, yhteysaluksia, matkustajalaivoja, suurempia ja pienempiä rahdinkuljettajia liikkuu kakofonisesti ennalta arvaamattomiin suuntiin. Ja saaret ovat
pullollaan upeita villoja ajalta, jolloin
ei ollut rantarakentamissääntöjä. Aurinko paistaa ja lomailevia Tukholmalaisia riittää lähes jokaiselle luodolle
aurinkoa palvomaan. Vaatteita ei kuitenkaan ollut riittänyt ihan kaikille.
Merikortilla Husarö näytti rauhalliselta paikalta mutta kun ankkuroimme saaren suojaiselle pohjoispuolelle
oli vähän kuin olisi keskisuuren kylän
torilla. Lähdimme kumiveneellä saa-

ren toiselle puolelle täydentämään
muonapuolta mutta kauppa ja ravintola olivat mennä kesänä palaneet joten kauppareissu meni maisemien
katseluksi.
Matka Gotlantiin alkoi seuraavana
aamuna, aurinko paistoi, tuulta ei
ollut kuin nimeksi. Purjehdimme yli
Kahnholmin selän ja käännyimme
Sandhamnin läpi menevälle väylälle
ja erilaisia veneitä alkoi olla niin paljon että liikkumiseen tarvittiin neljä
kaistaa kumpaankin suuntaan. Sandhamn satama oli täysi, silmään pistivät öky-moottoriveneet. Sataman
suulla tusinan verran veneitä odotteli vapautuvia paikkoja. Me pyyhälsimme kiiruusti ohi ja Almagrunde-

Illan mittaan suunnittelimme Jeanin
kanssa vahtivuoroja läpi yön, Tinka
lupasi olla varalla molempien vahtien
aikana. No ilta hämärtyi ja Jean meni
nukkumaan kunnes kolmen tunnin
kuluttua heräsi taas. Olimme ylittämässä pohjois - etelä suuntaista liikennealuetta ja laivoja näkyi kohtuullisen usein. Ohjeistin sitten varustamon edustajaa että jos tulee laivoja lähelle niin herättää minut.
Aamuyöllä heräilen ja kyselen kuinka yö on mennyt ja Jean kertoo että oikein hyvin, yksi rahtilaiva tosin
oli noin 100 metrin päässä mutta mitään vaaraa ei ollut. Minä sain hepulin, 100m - laivahan melkein oli meidän päällä !!!!!!!! Tilanne selvisi myöhemmin kun Jean osoitti ohittavaa
rahtialusta ja sanoi sen olevan samalla etäisyydellä kuin mainittu 100m.
Minun arvioni oli kaksi mailia, helpotuksen huokaus ...
Fårösund oli maihinnousupaikkamme Gotlannissa, erinomainen satama. Paikan Pomo ohjasi meidät kylkikiinnitykseen ja mikäs, kyllähän se
meille kelpasi.

Sandhamnin
täysi satama
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Vasemmalta oikealle: Rafting, SBC Baltic Meeting ja Nauvon Berghamn

Seuraavana päivänä oli uimakilpailu
Fårösundin salmen yli ehkä 2 mailia.
Maali oli Helinän ja laiturin välissä,
noin kaksi metriä leveä käytävä. Yleisöä oli kertynyt satamäärin kannustamaan uimareita. Kun sitten uimarit
lähestyivät maalia, siis Helinää, Tinka innostui ja saattoi jokaista uimaria
perästä keulaan kuin parasta kaveria
sillä seurauksella että tippui yhden uimarin päälle kun jännitys kasvoi liian suureksi tassujen kitkaan verrattuna. Ei se kuitenkaan haitannut tahtia,
300 päinen yleisö hurrasi vain entistä
äänekkäämmin.

ka hiukan ihmetteli totuttua laajempaa tramboliinia ja totesi sen käyttötarkoituksen samaksi kuin omassa veneessä: vesivessa!

Loppuiltapäivän vietimme myyntikojujen tarjontaan tutustuen. Sieltä
löytyi hilloja paikallisista marjoista
joita kasvoi vain Gotlannissa ja vanhoja puhallettuja (tarkoittaa valmistustapaa, ei hankintatapaa) snapsilaseja täydentämään kokoelmaani. Ja
kaikkea mitä voi markkinoilta kuvitella löytävänsä. Hellettä piisasi liiankin kanssa.

Jeanin loma alkoi lähestyä loppuaan
joten suuntasimme Helinän keulat
kohti Nynäshamnia, matkalla olimme vielä yön ankkurissa jossain pittoreskissa lahdenpoukamassa tai kahdessa ? Hyviä, suojaiia ankkuripaikkoja täällä riittää.

Sittenhän piti mennä käymään Visbyssä kun Jean & Tinka eivät vielä
olleet olleet siellä. Sisäsatama oli kuin
nuijalla lyöty ja haisikin pahalle niin
jäimme suosiolla kakkos tasolle, taas
kylki kiinni laituriin kun naapurit vähän säätivät kiinnitysköysiään. Sisäsatamassa oli mielenkiintoinen F60
trimis mutta autiona kun olimme sitä vilkuilemassa. Seuraavana päivänä
nuori neito oli koputtelemassa Helinän kantta ja kun kutsuimme sisään,
hän kertoi olevansa siitä F-kuuskymppisestä ja halusi tutustua Helinäänkin. Hän ja hänen poikaystävänsä olivat palkattu miehistö ja seilasivat trimistä kahdestaan. Kutsu kävi
käymään heidänkin veneelleen jossa
jutusteltiin tunti jos toinenkin. Tin-

Lähtö Visbystä piti synkronoida matkustajalautan kanssa - lähtöaukko oli
sen verran kapea. Purjehdimme suoraan kohti länttä ja Västervikiä mutta
pysähdyimme kuitenkin Idön saarelle
ravintolan laituriin. Kävimme ravintolassa korkealla kalliolla juomassa lasilliset ja ihailemassa maisemaa joka
veti hyvinkin vertoja Kökarin Helsön
upealle näkymälle.

Nynäshamn - tuulta ja sadetta, Jean
lähti kotiin, Merivartija Jukka kakkonen tuli paikalle. Oli aika tavata nettikavereita a'la SBC. Tekstiviesteillä selvitimme Jenkun olinpaikan ja
taakse jäi Nynäshamn. Suuntasimme
kohti Fjärdlång nimistä saarta puolen
päivän purjehdusmatkan päähän joka
oli lähellä ei mitään.
Jenkun ohjeiden mukaan toin Helinän niin pitkälle kapeata reittiä kuin
vain voin ja oli tilaa ankkurointiin.
Laskimme kumiveneen veteen ja lähdimme tervehtimään Jenkua ja Tyttöystävää nettinimeltä Admiralty. Samantien alkoi sataa kaatamalla ja kun
Jenkun vene, Discovery, oli kooltaan
sellainen että sisälle kajuuttaan mahtui vain Jenku ja Admiralty, päätimme että he siirtäisivät veneensä Helinän kylkeen jotta voisimme istua iltaa

yhdessä. Näin tapahtui ja iltaruoka ja
jälkiruokakonjakit nautittiin Helinän
soikean pöydä ympärillä.
Luvassa oli lähes myrskytuulta joten
päätimme tavata muut SBC:läiset
Örnön Kyrkvikenin suojaisessa satamassa. Perä poijuun ja keula kaijjaan
ja vähän myöhmmin paikalle saapui
Svengly ja Nigel samalla veneellä. Siinä sitä sitten ihmeteltiin toisiamme ja
veneitämme ja nosteltiin vähän maljojakin.
Satamassa oli ravintola missä söimme porukalla erinomaisen saaristolaisillallisen. Tuuli yltyi yhä kovemmaksi ja olihan mukava olla sataman
suojassa vaikkakin sen verran puhalsi täälläkin että yön aikana L:n muotoisen laiturin kulma petti ja sitä sitten korjailtiin päivän mittaan köysillä. Helinän kiinnitystä vakautimme
viemällä ankkurin kumivenellä vähän
kauemmas ja kiinnitimme ankkuriköyden perään helpottamaan poijuköyden painetta.
Loppuihan se tuuli sitten ja ihan kokonaan niin että kahden myrsky-yön
jälkeen kun sanoimme hyvästit jouduimme konettamaan Sandhamniin
saakka. Siellä tuuli virisi sen verran
että pystyimme purjehtimaan takaisin Suomeen.
Seuraavana iltapäivänä, tapahtumaköyhän
avomerimatkan
päätteeksi,tulimme sisään Jussaröön
majakalta ohittaen Jukka 2:n työpaikan. Yövyimme vielä kerran Lill Krokanissa ja seuraavana päivänä Helinä
oli taas omalla paikallaan koristamassa Inkoon satamaa.
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Vuosikokous 08
Vuosikokous pidettiin 14.11 Helsingissä Ravintola Merimakasiinissa. Paikalle oli saapunut yli 30 jäsentä, osa Jyväskylästä asti. Asialistalla oli mm. hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Hallitukseen valittiin useita uusia jäseniä.
Vuoden 2009 hallituksen kokoonpano on seuraava: Meri Miettinen (sihteeri), Kristiina Lindqvist (rahastonhoitaja), Jaakko Lipasti (varapuheenjohtaja) Roger Lohman, Jari Vanhala,
Martin Hildebrand (puheenjohtaja).
Varajäseniksi valittiin Jukka Kallio ja
Thomas Hongell.

Iloista
kokousväkeä

Ohjelmassa oli myös kiertopalkintojen jakaminen: Reino Karpio -palkinto kauden nopeimmasta veneestä meni Thomas Hongellille (Rebel). Sulkaniemen Tuoppi ja Ranking -voittajan kiertopalkintoja ei voitu paikan päällä jakaa, koska voittaja (Robert Hagström, Dione) oli pohjoisessa jääpurjehduskilpailuissa.
Thomas Hongell
ja Reino Karpio
-pokaali

Tapahtumakalenteri 2009 (alustava)

32

Ajankohta 	Tapahtuma

Järjestäjä

Toukokuu
14.6.09
kesä/heinäkuu
heinäkuun alku
heinäkuu
elokuu
15.8.09
5.-6.9.09
5.-6.9.09

HTPS
ESF
ÅSS
Ahvenanmaa
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BLUE MOON

Brasiliasta Trinidadiin

Ilta jatkui pitkälle, arvauskilpailun,
arpajaisten ja hyvien juttujen lomassa.

Emäsalon lenkki
Pentala Race
Åland Runt
Cruising-tapaaminen
Päijännepurjehdus
Sulkaniemen Rapuseiluu
Emsalö Runt
Porkkala Race
Cruising-tapaaminen

Kai (Einari)Linko

M
BSS
KVP
Porkkala

Blue Moon purjehdittiin runsas vuosi sitten
Brasiliaan. Siellä sillä tehtiin viime keväänä
rengasmatka etelään, Salvadoriin ja läheisiin
jokisuistoihin. Vene jätettiin sitten kuukausiksi
Brasilian koillisnurkkaan, Paraiba-joelle, Yacare
(=kaimaani) Yacht Village nimiseen marinaan.
Sade- ja hurrikaanikuden päätyttyä lähdimme
lokakuussa kohti länttä tavoitteena Trinidad,
jonne matkaa kertyi 2500 nm. Aikaa kului
vajaat 2 viikkoa.
Miehistönä oli Kaitsun lisäksi Pirkko Salomaa,
Tapani ja Markku Helve.

Ranking
Ranking
Ranking
Ranking
Ranking

Kai (Einari) Linko
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Blue Moon hiekkasärkällä.
Pirkko pesee ja Janne Miettinen asentaa anodia.
Yllä: Koska pidämme sushista, piti tietysti hankkia tuoretta kalaa. Jotkut
kaloista vetivät aika kovasti. Huom munavyö=ehdottoman välttämätön.

Päiväntasaaja ylitettiin toista kertaa,
Makelle kerta oli ensimmäinen.
Neptunus juotti hänelle maustettua rommia.

Vasemmalla ylhäällä:
Hiilikuituvapa voi joutua koville mutta pääasia on, että siima kestää.
Vasemmalla, alhaalla:
Monenlaisia instrumentteja tarvitaan kalan kesyttämiseksi.

Jacare Yacht Village sijaitsee köyhän mutta
kodikkaan kalastajakylän laitamilla.
Aamuisin lehmät ajetaan rantatietä pitkin
laitumelle, sitten tulevat työmatkalaiset joen
toiselta puolelta. Kuvassa yhteysvene nimeltään
100% Jesus (huom pelastusliivit kaikesta
huolimatta). Iltaisin kuuluu soittoa 4:stä
rantakapakasta yhtä aikaa.
Joka ilta 5 vuoden ajan on aluksi soitettu
Ave Maria saksofonilla - hiiitaalla tempolla.

Kiersimme ensin Brasilian
koilliskulman ja otimme
maihin Fortalezassa.
Paikallinen käsitys
turvallisesta kalastusaluksesta
poikkeaa EU- standardeista.
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Yllä:
Joskus kalaa on vaikea vetää kannelle valmiiksi
kesytettynäkin,
Oikealla:
eikä nostaminen ja poseeraaminenkaan ole niin
helppoa. Pituutta tällä kalalla oli 1.6 metriä
(71 kg). Väsyttämiseen kukui 2.5 t ja kolmen
miehen voimat.
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MU LT I
Lähtökohdan tälle kirjoitukselle antoi "Satu prinsessa Ruususesta ja hänen
unesta heräämisensä". Joku voisi ajatella, että prinsessan elämään ei
kuulunut purjehdus, vaan kosijat ja niiden kanssa "kilpailu". Totta on,
siskot ja veljet. Mutta, jäsenistön pitäisi herätä ja kuulua. On toki hyvä, että
"kovat starat" kirjoittavat lehteen kilpailuista ja matkoistaan suolaisilla
vesillä. Mutta voisimmehan me muutkin esittäytyä omine juttuinemme,
kuinka lyhyillä tahansaa, koottuina vaikka tämän MULTIJUTTUJA-palstan alle?
Lähinnä mielessäni pyörii ajatus lyhyistä raporteista eri puolilta Suomea.
Miten teidän kesänne tai kuluva vuosi on mennyt monirunkojen merkeissä?

Purjehdus valtamerellä on tunnetusti luonnonvoimien uhmaamista ja raatamista äärimmäisissä olosuhteissa. Päivisin
oli sietämättömän kuuma ja öisin niin kylmä, että joskus piti
pukea paitakin ylle. Tuuli tuli aina takaa ja virta vei länteen
2-4 solmun nopeudella. Tässä Trinidadin rannikkoa

Esimerkkinä:
Herra X, ei mistään, kirjoittaa; ostin uuden veneen, josta perhe innostui tosi mukavasti.
Kesä meni lähijärvellä purjehtiessa ja mato-onkiessa. Varmaan suurimmat ahvenet
koko jäsenkunnassa.
Rouva Y, mikämikä kylästä, parasta kesälomaa antoi charterkipparuus Välimerellä,
toivottavasti sama homma ensi vuonna.
Juniori Z, regattakaupungista, iskä osti Seacart 30:n. Sillä oli kiva tehdä päiväretkiä
kotikaupungistaTallinnaan ja takaisin. Muuten ei tapahtunut mitään erikoista.
Kynät sauhuamaan ja kamerat napsumaan, odotamme juttujasi!

Chaguaramas, Trinidad

Pentti Paatola

JUTUT

Hei koko Suomen monirunkoväki!

KUUKAUDEN
MULTIMIES

Näppäräkätinen kuukauden
multimies valmistaa
uuden osan katamaraaniin
vaikka keskellä yön pimeyttä
keinuvalla laiturilla apunaan
käsisaha ja valaiseva apumies.

36

Monirunkovenelehti 3-4/2008

Monirunkovenelehti 3-4/2008

37

MYYDÄÄN

Nacra Inter 20, vm. 2000.

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.

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

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

Flyver’n, Trident 27/31
9.45 x 6.15m. Tilava ja nopea perhetrimaraani. 19.500€.
Lisätiedot Martin Hildebrand, puh 040-7791818.

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

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

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

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

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

Alumiinimasto
(Firebird-katin, Proctorin tekemä) pisaranmuotoinen profiili, pituus 11 m, ympärysmitta 50 cm. Paino 69 kg vantteineen. Martti Halminen, 050-3324903.
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Screacheri 38m2,
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Päijänteen nopein 2003-2004. Fleuret vm.88, kilpavarusteltu daycruiser,
valm. tehdastek. lujitemuovinen Tanskassa. Hintapyyntö 16 500 €.
Pentti Paatola 050-5451608. pentti.paatola@pp.inet.fi

VIESTI VIROSTA
Olen ollut venealalla jo 15 vuotta; Virossa Balti Helkama Masin yhtiön
venemyyntipäällikkö, myöhemmin Bellboatsin (Bella Veneiden kumppani
Virossa) tehtaan ensimmäinen tuotantojohtaja jne.
2008 kevatkaudella käynnistin oman yrityksen.
Valmistumassa on Ian Farrierin suunnittelema F-22 trimaraani.
Kuvat: http://f-22sail30.blogspot.com
Itselleni rakennan 8-metristä Wharram-tyyppistä katamaraania.

MYYDÄÄN

Dragonfly 25 vm. 1986.

Jos olet kiinnostunut F-22 tai Wharram-sapluunoista yms. ota yhteyttä!
Terveisin, Toivo Kylvet, yachtmaster, Marumeri OÜ, +372 52 71 081
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