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muutama sana, tankattiin ja suunta eteenpäin klo. 09.00.

Teksti: Antti Kanninen
Kuvat: Martin Hildebrand

Koneella päristellen ajettiin Tulliniemen ylitse jossa purjeet
ylös. Tulliniemen länsipuolella oli hyvää tuulta ja itäpuolella peilipläkä. Päätettiin valita keskeltä menevä hieman kapeampi väylä, välillä tuuli kääntyi vastaisesta sivulle ja matka taittui kätevästi ja nopeasti.

Åland Runt 2009

Vänön suoralla tuuli tuli sen verran tiukasti ettei drifteri vetänyt joten peruspurjeilla 5-7 solmun marssivauhtia eteenpäin. Jurmon kohdalla "Päivänsäde" meni vauhdilla ohitse
ja tuuli alkoi voimistua. Hieman ohituksen jälkeen näimme "Päivänsäteen" reivaavan ja päätimme itsekin
vähentää rättejä ajoissa. Pikku fokka ja ykkösreivi sisään
juuri oikeaan aikaan, sillä tuuli ja aallokko kasvoi. Täytyy
myöntää että oli aika tikkusta ja kuoppasta nousta Utöstä
ylöspäin, Kihdin selkä antoi vielä suuremmat aallot ennen
kuin pitkän ajan päästä päästiin taittamaan Ahvenanmaan
saariston sisään. Navigointi jota koko matkan harrastettiin
puoliksi alkoi olemaan vähän haasteellisempaa kun väsyneenä oli oman paikan määrittäminen aina välillä hieman
häilyvää. Välillä oltiin yksi luoto edellä ja välillä jäljessä.
Matka alkoi taittua taas kun aallokko pieneni ja komean
ilta-auringon saattelemana saavuttiin, Bänö-ön nimiseen
luonnonsatamaan. Oli mukava katsoa karttaa kaiken rys-

kytyksen jälkeen ja todeta että pitkällä ollaan. Tarkoittaen
hyviä yöunia mentiin nukkumaan kello 01.00.

Päivä 3. 				
(n. 35 nm) Lähtö klo. 09.00

Hyvin nukutun yön jälkeen syötiin aamiainen ja ankkuri ylös. Tuuli tuli selkään ja tuttuun tapaan aurinko paistoi
pilvettömältä taivaalta jo kolmatta päivää. Tyypillistä Suomen kesää siis. Tultiin kapeaa ränniä pitkin lossin kohdalle ja jouduttiin heittämään muutamat ympyrät että lossi
vaijereineen meni edestä. Hyvässä tuulessa päästiin Rödhamnin kohdalle asti. Vaikka paikallaan lilliminen ja maisemien katselu on mukavaa hommaa, ei se valitettavasti
kuljeta eteenpäin. Laitettiin moottori käyntiin ja näin tekivät muutkin, näin neljän trimaraanin "Trigon", "Flying
By", "Päivänsäde" ja "Flyver´n" jono suuntasi kohti Marienhaminaa.
Perillä odoteltiin tulevia veneitä joita saapuikin sopivin väliajoin. Jutusteltiin, moikattiin vanhoja tuttuja ja tutustuttiin uusiin multimiehiin. Tulomatka oli sujunut ilman
suuria ongelmia ja suurimmaksi osaksi tuulet osuivat kohdalleen jotta matkaa päästiin tekemään kohtalaisen suo-

Matkalla Ahvenanmaalle
– Päivänsäde ohittaa

Paljon oli ollut puhetta Pentti Paatolan kanssa
Åland Runt kilpailusta ja kun näin netissä
Martin Hildebrandin ilmoituksen
gastipaikasta, päätin ottaa ja lähteä.

Antti Kanninen

Päivä 1. 				
(n. 55 nm) Lähtö klo 11.45

Kun pakolliset kauppa- ja muut tarvikeasiat oli hoidettu, otettiin köydetirti Merihaasta ja suunta länteen. Tuuli oli hyvää ja matka taittui 5-7 solmun vauhtia. Matkalla
oli pieniä reikiä mutta niistä huolimatta päästiin purjeilla
hyvin Porkkalan selälle asti. Kone käyntiin ja eteenpäin.
Sen verran oli aikataulussa kiirettä, ettei turhaan seisoskeluun ollut aikaa. Tarkoituksena oli alusta alkaen ajaa niin
pitkiä päiviä kuin mahdollista. Välillä purjehtien ja välillä
koneella puskien saavuttiin n. puolilta öin Hästholmeniin
ja kiinnityttiin "Trigonin" kylkeen. Sijanti n. 15 nm Hangosta itään. Ruokaa naamaan ja nukkumaan.
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Päivä 2. 				
(n. 100 nm) Lähtö klo 04.00

Hieman yli kolme tuntia unta takana ja pieni tuulen vire ilmassa. Köydet irti ja kohti Hankoa. No se vire otti ja kuoli
yhtä nopeasti kuin alkoikin ja ruokaa laittaen ja koneen pärinää kuunnellen mentiin Hankoon hakemaan lisää polttoainetta. Parkkeerattiin "Päivänsäteen" viereen, vaihdettiin

Matkan ensimmäinen satamapaikka
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raa reittiä. Matka oli myös hyvä tilaisuus tutustua veneeseen ja kippariin
jotta itse kilpailussa on roolit ja narut selvillä.

Päivä 4.
Marienhamn
- Käringsund
(n. 24 nm)
Lähtö klo. 10.00
Aamu näytti tyyneltä, mutta kipparikokouksen jälkeen heräsi pieni vire. Saimme kohtalaisen startin ja luovi kapessa aukossa kohti ensimmäistä
etelämerkkiä. Olimme tässä vaiheessa
letkan puolivälissä. Kipparikokouksessa sanottiin että reitti kulkee merkittyä väylää pitkin pääasiassa. Etelämerkiltä tuuli aukesi ja drifteri ylös.
Sanottakoon että pääsimme ajamaan

letkan keskellä luultavasti henkilökohtaisessa tuulessa koska nopeat veneet pysyivät lähietäisyydellä ja välillä
jopa saavutimme.
Hetken kuluttua kärkiveneistä suurin osa ajoi kolmannen etelämerkin
väärin. Maalissa tästä olisi protestoitu, mutta merkin oikein kiertäneet veneet saivat paremman tuulen ja hyötyivät merkin kierrosta enemmän
kuin sen väärin
ajaneet. Etenimme hyvää vauhtia seuraavaan kohtaan jossa sai valita kahden reitin väliltä ja samalla kohti ensimmäistä parkkipaikkaa.
Valitsimme sisemmän reitin josta
kärkiveneistä meni ainoastaan Corsair36 ”Falcon Crest" ja "Päivänsäde". Kaikki muut valitsivat ulomman
reitin. Tämä valinta kannatti, pääsimme tuuleen huomattavasti muita ennen ja ohitimme jokusen veneenkin

samalla. Tullessamme aukosta ulos
loppusuoralle, oli tarjolla jo parempaa
tuulta. Taktisena valintana yksi venda
pienen pläkän lävitse ja uuteen tuulialueeseen joka kuljetti meidät yhdellä halssilla maaliin. Olimme maalissa
kuudes edellä 10 minuuttia "Päivänsäteen" jälkeen ja 2 min "Flying By":n
edellä. Lyötiin kättä kipparin kanssa
ja oltiin tyytyväisiä. Ensimmäinen legi ohitse ja taktisesti ajettiin hyvin,
muutenkin ilman suurempia virheitä suoriuduttiin.

Päivä 5.
Käringsund Hamnsundet

Käringsundissa oli hienosti varattu yksi laituripaikka koko fleetille ja
siihen sopi mainiosti 8 multia loput
parkkeerasivat hiekkarantaan. Mukavan illanvieton, saunomisen ja veneisiin tutustumisen jälkeen mentiin
punkkaan valmistautumaan seuraavaan päivään.

Starttilinja oli sama kuin edellisen
päivän maali. Startti oli myötätuuleen
ja sopivasti paikalle osui reippaampaa
tuulta. Saimme kärkipaikan startin ilman suurempia ongelmia. Muilla taas
tapahtumia riitti kerrakseen, yksi vene
ajoi lähtöaluksen ylitse ja monta muuta meinasi mennä toistensa yli. Jollain
ihmeenkaupalla säästyttiin suuremmilta vahingoilta vaikka läheltä piti
tilanteita oli riittämiin. Ehkä järjestä
oppi tästä jotain.

(n. 34 nm)
Lähtö klo. 10.00
Aamu aukesi samanlaisena kuin edellisetkin, kevyttä pohjoistuulta. Kipparikokouksessa painotettiin että merkit
pitää kiertää oikein ja tällä kertaa niistä sakotetaan.

Startin jälkeisen pienen sivutuuliosuuden jälkeen alkoi kryssi jota jatkuikin loppusuoralle asti. Koitettiin
päästä ajamaan saarien ja rantojen läheisyyteen koska ikävä aallokko tappoi meiltä muutaman solmun vauhtia. Olimme melkein loppusuoralle
asti joukon häntäpäässä. Ennen loppusuoraan valitsimme saarten lomasta sisemmän reitin ja saavutimme pääjoukkoa.
Loppusuoralla tuuli otti ja loppui,
mutta aallokko säilyi. Iso kireälle ja
keula kohti maalia. Vaikka tuuli loppuu on hyvä muistaa mihin ollaan
menossa. Sen verran aallokko pumppasi isopurjetta että saavutimme vähitellen muita. Sitten näimme järjestäjäveneen joka tuli ilmoittamaan että
peli on vihelletty poikki. Kone käyntiin ja letkan jatkoksi kohti satamaa.
Matkalla yksi Dragonfly hinaukseen,
koska heillä oli koneongelmia.

Käringsundin ranta
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Satamassa jatkui sama meininki kuin
edellisessäkin eli mukavaa illanviettoa ja veneisiin tutustumista. Ainut
miinus oli saunan puuttuminen mutta sen verran oli kerinnyt iho viikolla jo kärventyä ettei sitä jäänyt liikoja suremaan.

Tunnelmia Hamnsundissa

Päivä 6.
Hamnsundet Bärö 			
(n. 20 nm)
Lähtö klo. 10.00
Aamulla meinasimme nukkua pommiin mutta onneksi oli asiaa vessaan,
niin siltä vältyttiin. Kipparikokouksessa ilmoitettiin reitin olevan yhtä
kierrettävään saarta lukuun ottamatta avoin. Juuri lähtöhetkellä kävi haaveri ja meiltä tippui perämoottori veteen. Alkukauhisteluitten jälkeen saatiin kone ylös ja tulpat kuivattua ja
Vanhalan Jari Vanhalan ”Flying By”
otti meidät kylkeen hinaukseen ja häneltä saatiin mereen hävinneen bensaletkun adapterin, kiitos Jari. Purjeet
ylös ja valmistautumaan lähtöön.
Saimme hyvän lähdön ja pääsimme
mukavasti matkaan vaikka alku menikin drifterin skuuttien selvittelyssä.
Se on vanha vitsi että kun kiireessä
joutuu lähtemään, menee hetken ennen kuin siitä pääsee eroon. Oli ensimmäisen valinnan paikka kiertääkö saari ylä- vai alakautta. Valitsimme alapuolen jossa näytti olevan parempaa tuulta. Puolet veneistä valitsi
yläpuolen johon virisi hetken päästä

tuuli. Saaren kupeessa tuuli muuttui
vastaisemmaksi ja jostain syystä olimme ainut joka pääsi ajamaan drifterillä
hyvää vauhtia. Vanha Mycatin purje
näytti uusille hiilikuituveljilleen mallia. Pääsimme melkein kärkiveneiden
rinnalle. Kunnes ensimmäinen parkkipaikka taas tuli vastaan.
Uuden tuulen vireen saivat ensimmäisenä rantojen läheisyydessä olleet veneet. Hetken päästä myös me, alkoi
leikkailu tuulirajan sisällä. Hetken
leikkailtuamme Dragonfly 1000R
”Tri Anna”:n perän takaa joka kerta päätimme kokeilla ajaa platlenssiä,
nopeus laski 0.2 solmua mutta matka taittui huomattavasti paremmin
ja saavutimme keskisakkia. Muutaman parkkipaikan jälkeen pääsimme
ajamaan drifterillä tiukkaa sivutuulta
ylälaidassa. Kaikki jotka olivat valinneet keskilinjan, liikkuivat huomattavasti huonommin. Tiukka loppukiri
"TriAnnan" kanssa josta selvisimme
voittajina maaliin. Maalissa oli jo paikallinen moottorivenekuljettaja odottamassa meitä hinaukseen, ystävällistä
palvelua. Kipparin kanssa lyötiin kättä päälle hyvästä kilpailusta.
Maalisatamassa (Glada Laxen), oli
tarjolla hyvää ruokaa, saunomista, näkötorni ja kotiin lähtevien hyvästely.
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Päivä 9.
InkooSuvisaaristo
Aamulla käytiin syömässä kahvilassa
ja samalla katsastamassa juuri maalaamolta viimeyönä tullut "Helinä"
(Outremer 40) catamaraani. Tämän
jälkeen ajeltiin hetki moottorilla kapeaa ränniä pitkin jonka jälkeen purjeet ylös ja tuttuun tapaa luoviminen
alkoi taas, sama homma jatkui että aina kurssin auetessa tuli tuuli joka kerta uudelleen vastaan. Valitsimme Upinniemen vierestä menevän si-

säväylän, ehkä ulompi väylä olisi ollut
mukavempi kryssiä mutta nyt mentiin näin. Kapea ränni kokonaan luovien läpi näytettiin muumimiehille
miten multimiehet purjehtii. Olisiko ollut monelle liian kova pala kun
”huonosto kryssivä” monirunko vene
otti ja meni menojaan. Sama jatkui aina Kytön kulmalle asti josta satamaan
ajettiin koneella koska aikataulu alkoi
painamaan. Näin kello 16, aika tarkalleen oltiin Suvisaaristossa laiturissa jossa oma kyyti oli samoihin aikoihin.
Kamat laiturille, numeroiden vaihto
vastaisuuden varalle, kättä päälle ja
kotimatkalle.

Yhteenvetona koko reissusta täytyy
myöntää että oli mukavaa, oli hienoa
päästä ajamaan ja tutustumaan erilaisiin veneisiin ja koko reissun vallitsi
kaikkien välillä leppoisa tunnelma.
Lopussa alkoi tuntumaan kivalta
päästä kotiin mutta näin muutaman
kotipäivän jälkeen alkaa taas veneily
polttelemaan. Kiitokset Martin Hildebrand, Teemu Miettinen ja kaikki muut multimiehet. Tuli taas kerran todistettua että multitouhu on
purjehdusta parhaimmillaan, kaikki
se hauskuus ja vauhti josta muut jäävät paitsi.

Tulokset

Näkymä Bärössä

Kaikki mukana olleet olivat sitä mieltä että ensi vuonna tavataan taas, enkä
yhtään ihmettele. Mukava yhteishenki
ja leppoisa kisailu yhdistettynä kauniiden maisemien ja hienon sään kanssa
on mukaansatempaavaa.
Alkuperäinen suunnitelma oli lähteä
illalla kotiin Vanhalan Jarin matkassa.
Mutta Miettisen Teemulla oli miehistöpulaa "Päivänsäteessä" ja päätin lomalaisena jatkaa seilailua.

Päivä 7.
Bärö-Kasnäs
Aamulla oli kiva nukkua riittävästi ilman kellon herätystä, syödä ja siirtää
tavarat seuraavaan veneeseen. Irroitimme ennen puoltapäivää köydet ja
nostimme purjeet. Luvassa oli kevyttä
sivumyötäistä, jota päästiin ajamaan
aina Gyltön linnakkeen kohdalle asti.
Ensimmäisenä kävimme pienellä py8

sähdyksellä Korpoström:ssä hakemassa ruokaa ja menovettä. Täydennyksen jälkeen jatkoimme matkaa hetken myötätuulessa ja sen jälkeen luovien aina Kasnäs:iin asti. Välillä keli koveni ja aloimme miettiä reivaamista mutta hetken jälkeen tuuli tasaantui ja jatkoimme täysillä räteillä.
Miettisen Pekka ajoi "Trigonilla" samaa matkaa mutta koneella hieman
meidän edellä.
Aina kun tuulta tuli lisää saavutimme
ja toisinpäin. Saavuimme Kasnäs:iin
puolilta öin. Rantautuessa tuuli painoi ikävästi laiturin suunnalta ja
Suzuki sai tehdä kovan työn laituriin
päästäksemme. Hieman iltapalaa ja
nukkumaan.

Päivä 8.
Kasnäs-Inkoo
Aamulla tarvikkeiden täydennys ja
purjeet ylös. Tuuli oli aluksi kevyttä
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jonka jälkeen se koveni. Tästä Inkooseen asti kryssittiin ja joka kulmassa
jossa tuulen piti kääntyä sivulle tuli se
aina uudestaan silmille. Ennen Hankoa ja sen jälkeen aallokko koveni ja
välistä ajettiin hieman hiljempaa koska matkassa oli Leevi 8v. jolle sisällä
leikkiminen ei ollut mieluisaa kovassa
vauhdissa. Hetken aikaa hangon länsipuolella päästiin ajamaan sivutuuleen,
keskirunko ilmaan ja vauhtia melkein
20 solmua. Aika makea homma.
Oletus oli että Tulliniemen toisella
puolella olisi kevyempää keliä luvassa
niin kuin yleensä. Mutta keli jatkui
samanlaisena aina Jussärön itäpuolelle asti. Sieltä Inkooseen asti tuuli pikkuhiljaa keveni. Hieman oletettua aikaisemmin laitettiin kone pärisemään
ja ajettiin Inkooseen "Päivänsäteen"
vanhalle paikalle. Matkalla mietittiin
monesti jäämistä yöksi jo aikaisemmin mutta pitkää matkaa tehdessä on
mukavampi mitä pidemmälle pääsee.

			

1. PÄIVÄ			

2. PÄIVÄ			

YHTEENSÄ

Vene

Mittaluku

Aika

Sek netto Placering

Aika

Sek netto Placering

Sek netto

Falcon CrestJörgen Lannerstedt

1.12

03:38:02

14652

1

04:29:02

18079

3

32731

1

Flyver'n

Martin Hildebrand

1

04:13:40

15220

2

04:53:55

17635

1

32855

2

Dione

Robert Hagström

0.98

04:27:18

15717

3

05:01:42

17740

2

3345

3

Tri Anna

Mika Harju

1.04

04:20:15

16240

4

04:55:05

18413

4

34653

4

Thura

Mats Johansson

1.11

04:10:05

16656

8

04:41:16

18732

6

35388

5

Aranea

Mats Leander

1.26

03:40:45

16689

9

04:07:40

18724

5

35412

6

Trigon

Pekka Miettinen

1.2

03:48:42

16466

5

04:35:00

19800

7

36266

7

Triskell

Heikki Jürilo

1.1

04:16:40

16940

11

05:01:32

19901

8

36841

8

Lilltrim

Nils Gavel

1.07

04:19:10

16639

7

05:25:40

20908

11

37546

9

Päivänsäde

Teemu Miettinen

1.18

04:02:20

17157

12

04:48:10

20402

10

37559

10

Hummingbird

Johan Grim

1.26

03:43:45

16916

10

04:37:13

20958

12

37873

11

Flying By

Jari Vanhala

1.08

04:14:36

16498

6

05:30:15

21400

13

37898

12

Mirri

Martti Halminen

1.15

04:22:20

18101

14

04:48:57

19938

9

38039

13

Corisco

Örjan Frid

1.12

04:17:10

17282

13

05:32:12

22324

14

39605

14

Fata Morgana

Simo Makkonen

1.2

04:28:45

19350

15

05:55:00

25560

15

44910

15

Kippari
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Teksti ja kuvat Roxi Lohman

CRUISING MEETING
BÄRÖ – GLADA LAXEN – ÅLAND 2009

ja matkalla Ahvenanmaalle ei tuullut kertaakaan tarpeeksi, jotta purjeita voisi edes ajatella nostettavaksi. Robinilla ja Hannalla oli tosin hauskaa,
kun pläkässä sai pomppia trampoliinilla yhtenään. Kotimatkalla saimme sentään purjeet ylös, kun jossain
vaiheessa alkoi taas tuuli nousemaan.
Mutta menihän se moottorillakin
mukavasti!

SCTL järjesti
CRUISING MEETING
BÄRÖ – GLADA LAXEN
Ahvenanmaalla tänä kesänä.
Tapaaminen oli sovitettu
yhteen Glada Laxen Åland
Runt 2009-kilpailun yhteyteen,
jotta mahdollisimman moni
monirunkovene olisi yhtä aikaa
samassa paikassa.

Yllä:
Lagoon 380 illan kala-ateria
Vieressä: Martin säästää bensaa
Alla:
Lihakeitto maistuu

Paikkana oli Kumlingessa sijaitseva Bärön saari, jonka entinen merivartioasema on ollut Ravintoloitsija Henrik Beckmanin GLADA LAXEN ravintolan käytössä jo kymmenkunta vuotta.
Glada Laxen on tunnettu erittäin hyvästä ruuasta ja ystävällisestä palvelusta. Sen saimme kaikki todeta pitävän paikkansa, joten kiitos Henrikille! Monirunkoveneet saivat lisäksi
vapautuksen satamamaksuista, joten
paikasta on kerrottava pelkää myönteistä. Entinen merivartioston torni
on kokemisen arvoinen paikka, sieltä näkyy melkein koko Ahvenanmaa
ja osa Turun saaristoa. Käykää kiipeämässä torniin, niin näette itse.
Åland Runtista kirjoitetaan erikseen,
joten tässä toteamme vain, että tapaaminen onnistui loistavasti, loistava,
aurinkoinen sää suosi ja oli taas kerran
hauska tavata vanhoja monirunkoveneystäviä, oli ilo saada uusia tuttuja ja
oli mielenkiintoista tutustua muihin
paikalla olleisiin veneisiin.

Tapaamisessa
olivat mukana:

Meikäläisen matka vuokratulla Lagoon 380-veneellä alkoi Kasnäsista
Ylhäällä: Nina Maria Hangosta
Alhaalla: Lasse ajoi melkein talliin sisään
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Lagoon 420 Katamarani Balance
Timo Salminen & Co
Lasse Special Katamarani
Lasse Jämsä & Perhe
Nina Maria, Katamarani;
Pekka ja Pirkko Sarnikorpi
Lagoon 380 Finlandia Sailing,
Roger, Rita, Robin, Hanna
ja Anton Lohman

Kun Åland Runtin veneet ilmestyivät oli satama täysi.
Illalla saunoimme, kilpailun palkinnot jaettiin ja söimme erinomaisen hyvän illallisen seisovasta pöydästä, joka notkui paikallisia herkkuja. Harvoin on SCTL:n tilaisuuksissa ollut näin korkealuokkainen ruokatarjoilu.
Kaikki hauska päättyi taas sitten liian aikaisin, kun tapaamisen osallistujat purjehtivat helteessä pois.
Otetaan uusiksi!

Monirunkovenelehti 3.2009
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Dragonfly 28

Teksti ja kuvat:
Jaakko Lipasti

Suorituskyky
Veneen suorituskyky on ilmeisen hyvä. Yachting World
(Oct/2009) testasi Sport-version Force 4-5 (5.5 – 10.7
m/s) tuulessa kolmen hengen kuormalla, 0.75m aallokossa ja raportoi seuraavanlaista suorituskykyä:

Tekniset tiedot:
Pituus:
8.75m
Pituus vesilinjassa:
8.6m
Leveys:
6.5 / 2.54m
Syväys:
1.7 / 0.4m
Paino purjeineen:
1.900kg
Kuorma max 			
(sis. miehistön):
725kg
Maston pituus:
12.1 / 13.6m
(Sport-versio)
Isopurje:
35m2/ 42m2
(Sport)
Fokka:
19m2/ 21m2
(Sport)
Code 0 Screacher:
35m2/ 45m2
(Sport)
Asym. Spinnu:
65m2/ 80m2
(Sport)
Keulapuomi:
1.6 / 1.9m
(Sport)
Perämoottori:
10hp
Vesisäiliö:
80l
Traileripaino (max)
2500kg
CE kategoria:
C+B
Hinta: (ei varmistettu) 105,900€
(ilman ALV) / Sport
119,900€

DF28 on moderni ja tyylikäs trimaraani.
ivurungot ovat poikkeuksellisesti 30 cm päärungon edessä.

Quorning Boats (http://www.trimarans.com) on tuonut uuden erittäin
monipuolisen cruising-trimaraanin
markkinoille. Veneen on suunnitellut
Jens Quorning yhdessä Steen Olsenin
kanssa. Vene on sarjan pienimmästä päästä ja on jonkinlainen korvaaja hieman vanhentuneelle DF 920:lle.
DF28 on pienempi vene kuin DF 920
(joka on siis 30 jalkainen), mutta siinä
on isommat sisätilat, eli viisi makuupaikkaa neljän sijaan. Viides makuupaikka löytyy korkealle asetetun avoti-

lan alta. Muita uudistuksia DF28:ssa
on esim. asymmetriset sivurungot,
jotka parantavat luovisuorituskykyä.
Sivurungot ovat myös purjehdusasennossa 30cm päärungon etupuolella,
mikä parantaa diagonaalista vakautta ajon aikana. DF28 on myös helposti traileroitava, toisin kuin isoveljensä, eli sen saa trailerilta veteen ja
purjehduskuntoon noin 30-40 minuutissa parhaimmillaan, jos esitteisiin on uskomista. Tässä suhteessa uusi DF28 on Corsairin 28 & 31:n ve-
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vat mainiosti Suomen kivikkoisille vesille. DF28:ssa on
paljon muitakin hienoja yksityiskohtia, joista enemmän
tuonnempana.

Kryssi (45º tosituuleen)
12kn
(raportoivat hieman huolimattomasti 12-15kn)
Melkein kryssi (50º T)		
14kn
Sivutuuli (close reaching)
15-17kn
Myötätuuli (asymmetrisellä)
16-17kn
Nämä lienevät aika lähellä optimiolosuhteita, tosin isopurjeessa oli yksi reivi, joka ihan lopussa kyllä purettiin
ilman mainittavaa parannusta suorituskykyyn. YW toimittaja oli ilmeisen tyytyväinen veneen suorituskykyyn ja
veneen hallittavuuteen. Hän vertasi kokemustaan edellisen vuoden Extreme 40 purjehdukseensa ja piti niitä samankaltaisina.

Sisätilat
Veneen sisustus on modernimman näköinen formicapintoineen ja hopeisine värityksineen. Teak-sisustuksen
toki saa lisähintaan. Veneessä on makuutilat viidelle.
Salongin sohvat ovat suhteellisen korkealla, eli istuessaan
näkee sivuikkunoista ulos ja lisäksi penkin alta löytyy jonkin verran säilytystilaa. Säilytystilan puutehan on usein
ongelmana monirungoissa, koska veneet ovat niin kapeita vesilinjasta. Sohvat saa muunneltua leveiksi punkiksi selkänojien avulla. Septi-WC on sijoitettu salongin
etupuolelle, mutta suihkun puuttuminen on pieni miinus. Keulassa on tavanomainen kolmiovuode ja säily-

Kuvat ylhäältä alas:
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roinen. Suurin ero DF920 trailerointiin on se, että sivurunkoja ei tarvitse irroittaa, vaan ne jäävät päärungon viereen palkkien alle. Tämän lisäksi Dragonflyn perusominaisuudet,
eli hyvä suorituskyky ja Swing Wing
taittomekanismi sekä pieni syväys takaavat veneelle hyvät käyttöominaisuudet tilanteessa kuin tilanteessa.
Swing-Wing takaa myös sen, että laituripaikka löytyy yhtä helposti kuin
yksirunkoiselle. Lisäksi voisi mainita, että taittuva köli & peräsin sopi-

Salongin väritys poikkeaa tavanomaisesta, lisäksi korotetut 		
penkit tarjoavat hyvät näkymät ikkunoista ulos.
Avotilan alla on makuupaikka. Pentteri jakautuu 			
molemmille puolille ja jääkaappi löytyy sopivalta käyttö-		
korkeudelta.
DF28 on menevän näköinen edestä päin katsottuna. 			
Huomioi kapeat & kohtuu matalat sivurungot.
DF28 on helposti traileroitavissa, kun venettä ei tarvitse 		
purkaa erityisemmin, mastoa lukuunottamatta.
DF28 taitettuna on vain 2.5m leveä, joten mahtuu 			
tavalliseen laituripaikkaan.

Monirunkovenelehti 3.2009
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veneissä. Köli on Corsairissa pistomallinen, jolloin kivilleajo voi aiheuttaa isompia vaurioita. Muuten veneet ovat hyvin samankaltaisia. Hinta on Corsairin eduksi, varsinkin nyt,
kun dollari on halpa (Aft Cockpit tai
Center Cockpit economy versio Jenkeissä n. $92,000 USD, Center Cockpit $103,000USD).

Loppuarvio

Kuva Kari Karpio

tystilaa sen alla. Pentteristä löytyy liesi ja tiskiallas sekä jonkin verran tasopintaa molemmin puolin, hyllyt,
jääkaappi pöytätason yläpuolelta, sekä oma kaappi astioille. Veneessä on
seisomakorkeus ainoastaan pentterin
kohdalla, muualla korkeus on keskimäärin 170cm.

Avotila
Avotila on korotettu ja siinä on kohtuullisen matalat reunat. YW toimittaja jäi kaipaamaan korkeampaa selkänojaa sekä jalkatukia veneen kallistellessa. Avotilassa on korotetut reunapenkit, joilla voi myös istua. Avotilaan on saatu lisätilaa poistamalla
levanki. Tämä ei ole huono ratkai-
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su, koska puomissa on lisätaljat, jotka
menevät takapalkkien päihin, eli purjeen muotoa voi kuitenkin säädellä
tehokkaasti kaikilla tuulensuunnilla.
Veneessä on pinnaohjaus ja vieressä
olevan perämoottorinkin saa kytkettyä siihen, jolloin ohjattavuus paranee pienillä nopeuksilla. Köysille on
omat pussit molemmin puolin ja fendarit & kiinnitysköydet pitäisi mahtua avoimiin lokeroihin ja penkkien
alle. Sivurungoista löytyy paljon lisää
säilytystilaa esim. ankkurille.

Takila & konstruktio
Sport-veneessä on 13.6m pyöreäprofiilinen hiilikuitumasto, joka on tuettu kahdella kolmiomaisella saalingil-
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la. Masto ei ole kääntyvä, mikä on
hieman yllättävää, koska yleensä tämäntyyppisissä veneissä on siipimasto, jossa on myös vähemmän saalinkeja. Touring-veneessä on 12.1m alumiinimasto. Rungot ovat kerroslaminaattia ja valmistettu X-Yachts-veistämöllä, joten laatu on varmasti kohdallaan.

Vene on YW:n mukaan varsin onnistunut konstruktio. Myös saksalainen
’Die Yacht’ otsikoi DF28-koeajonsa
kysymyksellä ”Paras cruising-vene?”.
Tämä ei ole yllätys, koska Quorning
on rakentanut trimaraaneja jo 40 vuotta ja Swing Wing-veneitäkin jo 20v.
Veneet ovat kehittyneet tilavammiksi ja suorituskykyisemmiksi, säilyttäen kuitenkin hyvän hallittavuuden ja
turvallisuuden. Toki 15kn vauhdissa
purjehtiminen vaatii tarkkaavaisuutta
ihan eri tavalla kuin esim. 6kn vauhdissa, eli varovaisuuteen on syytä, koska tilanteet muuttuvat nopeammin.
Reivaamalla toki saa nopeankin veneen rauhoittumaan, jos ei ole kiire
määränpäähän tai riittävästi urheilumieltä. Mielestäni Swing Wing tarjoaa Suomen vesillä merkittävän edun
satamissa, eli Suomen ruuhkakuukautena voisi huoletta ajaa ahtaaseenkin
satamaan. Tämän lisäksi DF28 tarjoaa myös todellista tralerointimahdollisuutta, esim. pääkaupunkilainen veneenomistaja voisi helposti viedä veneen vaikka Päijänteelle taikka Saaristomerelle pitkäksi viikonlopuksi. Ainoa este veneen yleistymiselle on varmaankin hintalappu, joka rajoittaa
ostajakuntaa. Toki tällä hinnalla saa
tukun ominaisuuksia, joita tarjoavat
vain hyvin harvat veneet.

Teksti ja kuvat: Kari Karpio

Drangonfly 28
Tukholman
venenäyttelyssä
Skandinavian Boat Show näyttelyssä oli marraskuussa esillä peräti
kaksi ”isoa” trimaraania. Otsikossa
mainittu DF 28 ja Corsairin uutuus
Dash 750. Dashista tulee myöhemmin oma juttunsa, joten tässä artikkelissa keskitytään Quarningin luomukseen.
Ei ole tietoa siitä myytiinkö näyttelyssä yhtään uutta Dragonia, mutta
kiinnostus oli silmiinpistävän suurta. Esittelijät olivat koko ajan varattuja ja jonossa sai seistä aikansa ennen kuin pääsi veneeseen. Sisäkuvien ottaminen osoittautui mahdottomaksi, sillä aina oli jonkun selkä,
käsi tai jalka tiellä.

Muutamia havaintoja messuveneestä:
- kellukkeiden keulat ovat kumia,
koska kellukkeiden kärjet menevät
päärungon keulaa pidemmälle.
- masto on pyöreää hiilikuituprofiilia ja on kiinteä (harvinainen ratkaisu monirungossa)

- levanki puuttui, sen korvasi päärungon molemmilla puolilla olevat
taljat
- moottorin kaukosäätö on piilotettu ovelasti istuinlaatikon penkin
kannen alle
- kellukkeiden kääntömekanismi
vaikutti sekavalta ainakin Corsaireihin verrattuna
- työn jälki erittäin siistiä, niin sisältä kuin ulkoa.
Swelys mittaluku Dragonille on
1,57. Vertailun vuoksi seuraavat luvut; Dragonfly 920 extreme 1,63,
Corsair 28 1,53, Dragonly 920
standart 1,51 ja Corsair 31 xtr 1,76.
Mittaluvut eivät aina kerro koko totuutta, mutta kyllä niistä voi saada jonkunlaisen käsityksen veneen
suorituskyvystä. Omien havaintojen perusteella DF 28 on nopea yli
8 m/s tuulessa, mutta hiljaisemmissa keleissä se ei ole mitenkään ihmeellinen kilpakumppaneihin verrattuna.

Vertailuvene
Lähin vertailuvene samoilla ominaisuuksilla on Corsair 28. Sivurunkojen taittomekanismi on toisenlainen
sillä seurauksella, että pitkäaikainen
säilytys kapeassa laituripaikassa aiheuttaa kasvusto-ongelmia. Traileroitavuus on yhtä helppo molemmissa
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F-TOLVA
Thomas Hongell

Tuli tässä innostuttua taas
jostakin uudesta asiasta ja eiku
toteuttamaan.

Tallissa lojuva ongelma

Taisin aikaisemmin kertoa että Sailing
Rebels ry yrittää saada jäsenien muksut innostumaan monirunkopurjehduksesta. Tässä katselin F-12 juttua
meidän lehdestä ja siitä se sitten lähti.
Juteltiin muutaman Sailing Rebelsin
jäsenen kanssa että tehdäänkö vai eikö tehdä? Minä meinaan ainakin tehdä. Luulen että hintakin pysyy reilusti alle 2000€.
Palkit alumiiniputkesta 80, 90, vai
pitääkö olla peräti 100mm putkea,
100mm niin ei ainakaan tarvitse pelätä että hajoaa. Seinämä on 3 – 3,5mm.
Putket maksaa muutaman kympin, ei
oo kallista!
Maston ja rikin ajattelin varastaa DNjääpurresta hiukan sovellettuna. DN:n
alumiinimastoa pidentämällä alapäästä, saa varmaan ihan kelpo siipimaston pikkukattiin ja hintakin on kohdalaan. DN-liitolta se maksoi 70€.
Staagit tulee vanhasta fallivaijereista
tai sitten 5mm dynaonesta.
Purjetta kyselin Doyle sailmakerilta
Loviisasta. Purje, 5 mils mylarfilmista
maksaa verollisena 440€ joten se on
varmaan kallein osa koko projektista
mutta onpa ainakin makeennäköinen
purje.
Rungot ajattelin tehdä halvasta 9 mm
havuvanerista boxcat tyylillä. Havuvanerit maksaa 17€ kpl Vantaan vanerikulmasta ja niitä menee kaksi kappa-
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Tulevat F-12-purjehtijat kannattelevat alumiinisiipimastoa

letta. Voi olla että innostun tekemään
ellipsinmuotoiset pohjat rimoilla, saas
nähdä? 9 mm havuvaneri on aivan liian tuhtia tähän ja paino tulee hieman
nousemaan mutta nyt tehdään halpaa
ja helpolla!
Peräsimet ja kölit, ei ole vielä oikein
olleet mietiskelyn alla, eiköhän ne
sieltä tuu kun se aika koittaa. (vinkkejä saa lähettää)
Heloitus hoituu varmasti niistä romuista, jotka lojuu ympäri tallia erilaisissa laatikoissa ja kalupakeissa. Eipä niitä tässä laitteessa hirveästi tarvi!
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Epoxit, täyteaineet ja lasimatot löytynee varastosta.
Yksi pieni ongelma tällä hetkellä on
se että talli on täynnä Vasamajollaa ilman pohjaa. Se täytyy ensin tehdä valmiiksi niin, että sen voi nostaa pihalle
odottamaan kesää.
Tämä projekti kaikessa pienuudessa ja
yksinkertaisuudessa oikein hymyilyttää, kun puhutaan muutamista kympeistä ja kokonaiskustannus menee
ehkä vähän yli 1000€.

Palkit 80, 90 vai 100
millin putkesta?

TÄÄ ON KIVAA JA HALPAA!

Monirunkovenelehti 3.2009
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kakkukahvilla. Onneksi kaupassa oli mansikoita. Kiinitettiin Windex mastoon. Arttu vinssasi. Hannalta putosti
Windexin mutteri, mutta onneksi laiturille. Bensakannut
täytettiin ja käytiin pitsalla 1.5km päässä satamasta.
Yöpymisten hinnaksi tuli 400+400 SKR

Teksti ja kuvat Arttu Heinonen

Kesäretki

Fårösund – Ronehamn (5710N 1830E)

Kööpenhaminaan

Lähtö 0845 kevyessä tuulessa ja sumussa tutkaplotterin
avulla ulos heikossa lounaistuulessa kohti kaakkoa.
Kuuden tunnin kuluttua käännös lounaaseen ja sitten lyhyemmissä pätkissä 7 solmun vauhtia koko aurinkoinen
päivä Gotlannin itärannikkoa seuraillen. Olimme perillä klo 2030 karussa kalasatamassa kylkiparkissa. Todella
rauhallinen paikka ja lämmin suihku. Meidän lisäksemme satamassa oli yksi puolalainen purjevene. Siellä pojat
soittivat klassista musiikkia viululla ja alttoviululla. Varmaan olivat ammattimuusikoita.
Ronehamnin hinta oli 150SKR.

Seitsemän vuoden veneenrakennusprojektimme huipentui 25 vuorokauden pituiseen kesälomaretkeen
määränpäänä Kööpenhamina ja IMM 2009. Viikkoa ennen juhannusta saimme purjeet ja muutaman
viikonloppuretken jälkeen jäimme kyttäämään sopivaa lähtösäätä. Miehistöömme kuuluivat Arttu 39v,
Hanna 38v, Vilma 9v, Lotta 7v ja Timi-koira 1.5v.

Ronehamn-Vänburg, Gotland (5657N 1819E)
Lähtö klo 1030. Heikko tuuli etelästä, aurinkoista. Harjoittelimme ankkurointia sisäväylällä. Ronehamnista
etelään oli mailikaupalla 2-4m syvää väylää. Hiekkainen
pohja näkyi ja vesi oli kirkasta. Purjeilla ajeltiin 4-5 solmun vauhtia sivuvastaiseen. Käännöksiä tehtiin kymmenkunta.
Moottorilla ajettiin viimeiset puoli tuntia satamaan. Perillä klo 1700. Vänborgin satama oli melko täynnä, mutta jälleen tuurilla saatiin vene mukavasti kylkiparkkiin.
Tämä on hieno paikka. Palveluja ei saniteettitiloja lukuunottamatta ole. Satamassa on helle. Suihkuksi riitti
juoksulenkin jälkeen pitkässä tummanvihreässä juomavesiletkussa lämmenyt vesi. Sataman vieressä oli hieno uimaranta. Vesi oli jopa +16.5 asteista hiekkarannalla. Koirasta poistettiin taas punkkeja. (Ensimmäiset punkit poistettiin Fårösundissa).
Hinta oli 250SKR

9.7.
Ajoimme rankassa sateessa satamaan Svinöhön, mutta saavuttuamme ilma poutaantui.Polttoainetta otettiin 140 litraa 95E:ä ja vettä 100 + 40 litraa. Ruokaa oli ostettu viikon tarpeisiin. Lasten nukahdettua tarkastimme vielä sääennusteen ja menimme itsekin nukkumaan.

Espoo Suvisaaristo – Fårösund, Gotland
Heräsimme kukonlaulun aikaan. Hanna jaksoi hyvin vinssata, kun kävin liimaamassa mastoon kiinnikkeen Windexille. Lähtö klo 1000. 1h40min moottoreilla väylää pitkin
kovaan vastatuuleen . Kytön liepeillä purjeet ylös ja luovien isoon vastamaininkiin kohti lounasta. Hanna ja Vilma
saivat meritaudin, eikä lääkkeitä tietenkään muistettu ottaa mukaan.
Aurinko paistoi ja iltaa kohti tuuli heikkeni, meritautikin
helpotti. Vauhdin hiipuessa Porkkalan majakan kohdalla
alle neljän solmun otimme moottorin avuksi. .Klo 2300
alkaen Hannan kanssa kahden tunnin vahdit. Yöllä tyyntä ja ajettiin moottorilla. Purjeilla päästiin taas aamuneljästä alkaen.

Itämerellä
Aamupala syötiin klo 1000. Tuuli alkoi voimistumaan, ensin kaakosta sitten kääntyen etelän puolelle. Luovimme
5-7 solmun vauhtia yhdellä halssilla reittijakoalueen länsireunaa pitkin.
Iltapäivällä päästiin jo sivumyötäiseen samalla suunnalla.
Lapset pesivät kantta ja askartelivat solmuja. Iltapäivällä
ilma oli aurinkoisen lämmin. Tytöt uittivat varpaita vedessä rampin reunalla istuen. Meriveden lämpötila +13.5
astetta.
Illalla tuuli kääntyi etelään ja voimistui. Matka edistyi mukavasti. Yön yli luovitiin kohti kohti länsilounasta ja pidettiin kahden tunnin vahdit. Aamuyöllä tuuli yltyi jo na-
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7-17.7. Vänburg – Karlskrona,
Tallbryggan (5610N-1536E)

Keväällä 2008

vakaksi. Vuoronvaihdon aikaan mustanpuhuvan pilvireunan lähestyessä otimme purjeet alas. Hämärässä pilvimuodostelma näytti pelottavalta. Kun erityisempää rintamaa ei
tullutkaan nostimme purjeet ja jatkoimme luovien Gotska
Sandön eteläpuolelle.
Luovimme navakassa tuulessa kohti Gotlannin pohjoiskärkeä. Olimme jo hyvin väsyneitä purjehtimiseen, joten laskimme purjeet ja ajoimme moottorein viimeiset pari tuntia
kovaan vastatuuleen. Fårö näytti mahtavalta. Innostuimme
kaikki maan näkemisestä. Ihailimme rantojen tornimaisia
kallionmuodostelmia ”raukkeja”.

Kuvat ylhäältä alas: Bengtskär, Simrishamn, Näkymä mastosta

Fårösundin Fiskehamnista löytyi onneksi sopiva kylkipaikka.
Laituriin kiinityimme klo 1500. Korkkasimme valkoviinipullon ja valmistimme ison annoksen pastaa.
Timi-koira oli kovasti mielissään, kun pääsi maihin pissalle.
Harmi vain ettemme uskaltaneet päästää sitä vapaasti juoksentelemaan. Satamassa oli niin kertakaikkisen mukavaa, että
nukkumaan meno venyi puolille öin.
Matka Espoosta Fårösundiin kesti 52 tuntia, josta moottorein 10 tuntia.

Fårösundissa (5752N 1904E)

Lähtö klo 0830. aurinkoista, heikko tuuli lounaasta.
Luovilla kohti Öölannin rannikkoa. Illalla navakka tuuli. Luovittiin pelkällä reivatulla isolla. Yöllä tuuli heikkeni ja kääntyi etelämmäksi. Jatkettiin täysillä purjeilla 7-8
solmun tasaista vauhtia kahden tunnin vahdit läpi yön.
Yö oli pimeä, mutta tähtikirkas. Yö oli vaikuttavan kaunis. Horisontissa näkyi vilkas laivaväylä. Öölannin eteläkärjessä otettiin moottori avuksi heikossa vastatuulessa.
Aamulla olikin sitten jo lähes tyyntä.
Kun veneen sääti oikein tarkasti, saattoi sisällä istuskella jo useamman minuutin ennen kuin tarvitsi käydä ruorista kääntelemässä.
Perille päästiin klo 1200 ja taas saimme hyvän kylkiparkkipaikan. Sitten ostoksille ja uimaan.
Kävimme tutustumassa merimuseoon. Illastimme kaupungilla ja loppuilta surffailtiin netissä ja lueskeltiin.

Vietettiin lepopäivää satamassa. Juhlimme Artun synttäreitä
Monirunkovenelehti 3.2009

19

takia nyt oli tavallista hiljaisempaa.
Kävimme majakalla iltakävelyllä. Maisemat ovat upeat taas
kerran. Nyt tuntuu kuin olisi ulkomailla. Hanön hinta oli
210SKR , suihku ja sauna sisältyivät hintaan.

Hanö – Simrishamn (5534N 1422E)
Lähtö klo 9.15. Sadepäivä. Alussa heikkoa tuulta lännestä,
sitten vähän voimistuvaa lounaasta.
Viimeinen tunti moottorilla , perille klo 1600. Satama oli
aivan täynnä. Onneksi pääsimme kuitenkin kylkiparkkiin
kolmen Farrierin perään. Pestiin pyykkiä, käytiin kaupoilla
ja kahvilla. Satama on iso, mutta jotenkin karun oloinen.

Simrishamn – Ystad (5526N 1349E)

Kuvat ylhäältä alas: Arttu, Maata näkyvissä, Viimeiset mailit

Karlskrona-Hanö (5601N 1450E)
Lähtö klo 1300 kovassa yli 10m/s itätuulessa. Aluksi ylhäällä vain reivvattu iso, jolla 8-10 solmun vauhtia myötäiseen
isossa aallokossa. Alkupuolella matkaa on sadekuuroja ja
ukkosta. Timi-koira on jännittynnyt ja pyörii jaloissa likomärkänä. Sää kuitenkin paranee ja loppumatkakin sujuu reipasta tahtia myötäisessä perille asti. Hanöstä saadaan
kylkiparkkipaikka yhteyslaivalaiturista.
Miljöö on hieno. Hyttysiä ei ole lainkaan. Käyme kaupassa
ostoksilla ja illastamme sataman tasokkaassa kalaravintolassa. Satama on kuulema yleensä sesonkiaikana aivan täynnä,
parhaimmillaan n 70 venettä , mutta huonon sääennusteen
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Sääennusteen mukaan piti tuulla 10-12m/s lounaasta. Tuulen suunta kyllä piti paikkansa, mutta tuuli oli ennustettua kovempaa ja puuskaista. Luovimme korkeaan vastaaallokkoon täysin purjein. Peräämme lähteneet kaksi Farrieria kääntyivät takaisin.
Meno oli melkoista off-road-rytinää. Luovivauhtina pidimme +-12 solmua. Vene tuntui pysyvän pystyssä ja käännöksetkin onnistuivat hyvin, joten ei reivattu.
Meno oli niin jännittävää, että läpimärät vaatteet eivät haitanneet. Toisaalta ei olisi uskaltanut ruorin luota mihinkään lähteäkään. Vettä tuli päälle saavikaupalla, kun puskimme aaltojen läpi. Läpimärkä ja tärisevä koira pyöri jaloissa pelastusliiveissään ja Hanna vinssasi kädet hapoilla
jokaisen käännöksen jälkeen.
Lopussa otettiin rullafokka sisään ja mentiin pelkällä täydellä isolla. Luovikulma kärsi tästä melkoisesti, mutta päästinhän viimeisenkin reimarin taakse. Laskettiin moottorit ja isopurje. Pahaksi onneksi yksi fendarin köysi putosi trampoliiniverkon läpi toiseen potkuriin. Meinasi tulla ongelma, kun venettä ei saanut kunnolla ohjailtua yhden moottorin varassa ja tuuli painoi kohti rantamatalaa.
Moottori ylös ja puukon kanssa töihin. Köysi saatiin pois,
kone käyntiin ja vene käännettyä kohti tuulta.
Satama oli tietysti ihan ääriään myöten täynnä. Pakko sinne oli kuitenkin mennä paikkaa etsimään.
Taas meinasi tulla hätä käteen kun tila ei meinannut riittää veneen kääntämiseen. Niinpä ajauduimme puolihallitusti kalasataman puolelle ja jouduimme kiinnittymään
troolarin kylkeen.
Keula sai vähän kolhua, mutta ei onneksi mitään vakavampaa.
Illemmalla tuuli heikkeni hetkeksi ja pääsimme siirtymään
vierassataman puolelle ja kiinnityimme Maram-katin kylkeen. Satamassa oli myös kaksi muuta Maramia. Istuimme iltaa Maram-porukan kanssa ja katselimme sääennusteita. Kovan tuulen vuoksi olimme satamassa vielä toisenkin yön.
Satamassa oli aivan mainio venetarvikeliike, josta kävimme
ostamassa kunnolliset satamakirjat.

Ystad
Lepopäivä satamassa. Illallinen panimoravintolassa terassilla, tottakai.

Ystad – Kööpenhamina.

Kalmar- Grankullavik (5720N 1705E)

Lähtö Maram-porukan kanssa klo 0500 . Ensimmäiset kaksi tuntia moottorilla, sitten purjeilla heikkoon sivomyötäiseen kohti Falsterbon kanavaa. Kaunis aamu ja mukavaa
purjehdusta toisten multiveneiden kanssa. Tytöt ohjaavat
venettä . Ihmetetiin Isoa Siltaa ja tuulimyllypuistoa.
Ei kuitenkaan menty sillan alta. Köpikseen saapuessa alkoi
sade ja tuuli heikkeni.
Klo 1530 satamassa Langeliniellä. Laiturissa on jo 70 monirunkovenettä . Ison maailman tyyliin veneitä oli laiturissa neljää rinnakkain.

Lähtö klo 0630. Aurinkoista kevyt myötätuuli lounaasta.
Kohta Kalmarin jälkeen luotsialus käy tekemässä kunniakierroksen veneemme ympäri ja kuvaten videokameralla,
sitten ajaa kaasu pohjassa takaisin kohti Kalmaria.
Perillä autioituneessa Grankullavikin satamassa klo 1730.
Satamassa on joka puolella kiinnittymisen kieltäviä kylttejä. Päätämme kuitenkin jäädä. Hyvä ja rauhallinen paikka, lisäksi ilmainen. On surkeata katsella kun Timi parka
oksentelee ja ripuloi kannelle, varsinkin kun se perussiistinä otuksena pidättää viimeiseen asti. Saimme Suomesta
eläinlääkäriltä ohjeet ripulijuoman valmistamisesta. Hunaja-suola-vesiliemi maistui hyvin Timille. Yöllä se vaati vähän väliä ulos, mutta oli jo virkumman oloinen

23.-26.7
Kööpenhaminassa oltiin neljä yötä. Tapahtumassa oli 150
venekuntaa. Suurin osa tanskalaisia ja saksalaisia. Järjestelyt olivat ihan OK. Hyvät festarisuihkut ja -vessat. Juhlateltassa perinteistä meininkiä. Matkakisaan ei osallistuttu,
mutta ratakisassa oltiin. Meillä oli vahvistuksena ruotsalainen Maram-kippari K-P. Ajoittain pärjättiin mutta heikon
tuulen luoviosuudet meni pieleen kun foilien pito ei riittänyt heikoissa tuulissa. Viimeisiä emme olleet kuitenkaan.
Tästä kisasta ei lauluja tehdä. Avotuuliosuudella päästeltiin
ajoittain sujuvastikin TRT-katin peesissä. Pitää varmaan rakentaa kunnon kölit ensi kesäksi.
Käytiin tietenkin tivolissa.

Kööpenhamina- Skillinge (Ruotsi
1417E)

5528N

Lähtö klo 0715 reippaassa myötätuulessa kohti Falsterbon
kanavaa 10 solmua. Loppumatkassa saatiin sivutuulta ja
surffailtiin 10-15 solmua myötämainikiin keulat sukellellen. Perillä Skillingessä klo 1600 yhdeksän tunnin ja 85
mailin purjehduksen jälkeen. Hyvät kalaruoat ravintolassa , elintarviketäydennystä kylän kaupasta. Kaunis paikka.
Taas päästiin hyvin kylkiparkkiin . Hieno satama, jossa tasokas ravintola ja hyvät suihkut. Kylä on pittoreski skåånelaiseen tyyliin. Hinta oli 170SKR.

Skillinge- Stenshamn (5601N-1546E)
Kännykkä ei herättänyt, niinpä matkaan vasta klo 0830.
Tuuli koko päivän kevyenä lounaasta.
Purjeilla 7-8 solmua melkein satamaan asti. Aurinkoa saatiin vähän liiankin kanssa. Lapset tekivät lounaan. Perillä
satamassa klo 1900. Tämä paikka on kuulema ollut esikuvana Astrid Lindgrenin kirjoissa. Kaunista on. Rantamakasiinissa oli pienimuotoinen oopperaesitys !!. Satamassa oli
mukava sauna ja nautimme löylyistä koko perhe.
Fiilikset on oikein hyvät, kun ollaan jo kotimatkalla ja päästy myötätuuleen jo useampi päivä.
Satamamaksu oli 100SKR

Stenshamn – Kalmar (5639N 1622E)
Lähtö klo 0830. Pilvipoutainen päivä, tuuli länsilounaasta.
Koko matka myötäiseen 7-9 solmua.
Loppumaileilla +10 solmun spurtteja. Perillä klo 1600 ja
löytyi hyvä sivuparkkipaikka. Timillä vatsa löysällä ja yö jää
rikkonaiseksi koiran vaatiessa ulos vähän väliä.

Grankullavik- Visby
Lähtö klo 0730 reipastuvassa kaakkoistuulessa kohti Gotlantia. Yhdellä halssilla päästiin perille asti. Vauhti kiihtyi
loppua kohden. Viimeiset kaksi tuntia päästeltiin yli kymmentä solmua. Perillä klo 1230 ja taasen päästiin hyvin
kylkiparkkiin huoltorakennusten läheisyyteen. Koira on jo
kunnossa ja syö hyvin.
Seuraavana päivänä lainasimme vierassataman vanhaa Volvoa kauppareissulle. Käytiin Peppimaassa ja kierreltiin kaupungilla. Visby on tosi hieno paikka , jonne pitää vielä palata.
Toinen yö oli kovatuulinen. Kävin tutkimassa mistä öinen
kolina oikein tuli. Äänen aiheuttajaksi paljastui taaksemme
pysäköity Corsair 31, joka kolisi laituriin. Laitoin pitemmät köydet ja pari fenfaria ja palasin nukkumaan.
Visbyn hinnaksi kahdelta yöltä tuli 880SK

Visby – Hanko
Yhdeksän maissa lähdimme navakassa lounaistuulessa kohti Hankoa. Iltäpäivää kohti tuuli heikkeni . Gotska Sandön kohdalla keskinopeus oli 8.6 solmua. Päätimme jatkaa
eteenpäin käymättä Gotska Sandössä ja kiersimme saaren
länsipuolelta. Yöllä oli tyyntä. Ajoimme moottorilla kuuden solmun vauhtia kolmen tunnin vuoroissa. Yöllä oli
merellä hiljaista. Ainoastaan yksi purjevene tuli meitä vastaan, eikä sielläkään kannella näkynyt ketään. VHF:llä koitin huudella saamatta vastausta. Aamu kahdeksan aikoihin saimme tuulta purjeisiin. Iltapäivällä ankkuroiduimme
Bengtskärin edustalle ja kävimme majakassa kahvilla. Perille Hankoon saavuimme klo 1800. Matka kesti 35 tuntia. Pysäköimme kylkiparkkiin entiseen armeijan laituriin.
Hinta 0e.Tunnelma oli korkealla ja lapset vuodattivat ilon
kyyneleitä. Timi-koira pääsi juoksemaan vapaana ja koirakaverikin löytyi.Seuravana päivänä seilasimme kotisatamaan Suvisaaristoon saunomaan.
Matka meni mukavasti. Mitään ei hajonnut ja kuivakäymälä osoitti toimivuutensa. Koirankin kanssa pärjättiin, vaikka vähän aikaa pelättiin sen heittävän henkensä.
Seuraava IMM pidetään v. 2011
Tukholmassa Djurgårdenissa.
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Päijännepurjehdus
2009
Teksti Jari Vanhala, Flying By
Kuvat Vesa Lilja

Volvo Päijännepurjehdus purjehdittiin 37. kerran 18 - 19.7.2009.
Purjehdus lähti liikkeelle Padasjoelta ja maali oli 65 meripeninkulman päässä Säynätsalon Juurikkasaaressa. Kisassa oli mukana 140
venekuntaa 14 eri luokassa.
Tällä kertaa Päijännepurjehdukseen
oli saatu mukaan kolme isoa monirunkovenettä. Hyvä! Kisailemassa olivat Fleuret 30, Corsair 28 ja Farrier
F-31. Tämän lisäksi PäijänneRAID
kilpailuun osallistui 9 kilpakatamaraania. Mukaan olisi mahtunut enemmänkin, joten toivottavasti ensi vuonna saamme mukaan muitakin. Säätiedot lupasivat hyvää säätä aurinkoista, tuuli
lännestä tai luoteesta, tuulen voimakkuus 5 m/s ja
puuskat noin 8 m/s.

ollut parempi oikeilla säädöillä. Pitäisi muistaa tarkistaa kaikki säädöt ennen lähtöä.
Pukkilanharjun kääntöpoijulta käännyttäessä pohjoiseen Auvo ja Pohjantähti olivat hävinneet näköpiiristä,
mutta muita urheiluveneitä vielä näkyi. Tässä vaiheessa aloimme saavuttaa hitaampien luokkien veneitä ja alkoi pujottelu niiden välistä. Paatsalon
kohdalla ohitimme Essen. Tuuli oli
vielä meille hieman liian heikko, mutta puuskista saimme lisää vauhtia. Jatkoimme Tigrun kanssa samaa vauhtia

Omalta osaltamme suurin
muutos edelliseen vuoteen
oli lähestymisideologian
muuttaminen matkapurjehduksesta kilpapurjehdukseen sekä parempi veneen tuntemus. Nyt vene pitäisi saada
vauhtiin helpommin ja kulmien pitäisi olla oikeammat.
Lähdön päätimme ottaa rauhallisesti muiden takaa. Poijunpäässä oli paremmin tuulta, joten pysyimme sen
lähellä. Meillä ei lähdössä ongelmia
ollut, mutta edessä näytti olevan ahdasta.
Padasjoen selällä meillä oli strategiana ehtiä Kirkkosalmeen ennen saman
lähdön köliveneitä heti urheiluveneiden jälkeen. Leikkaamalla saimmekin
vauhdin pysymään riittävän suurena
ja pääsimme tyhjään rakoon Kirkkosalmeen. Jälkeenpäin tosin huomasimme, että genaakerin skuuttien
säädöt olivat olleet väärät. Vauhti olisi
22
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ja hitaasti saavuttaen 11metreä.
Tehinselän kohdalla päätimme valita läntisen reitin toivoen siellä olevan
enemmän tuulta. Tigru näytti suuntaavan suorempaa reittiä itäpuolta.
Tässä vaiheessa genuamme pintalaminoiti alkoi kuoritua pois ja yritimme poistaa sitä. Osa oli kuitenkin liian korkealla ja jäi spoileriksi tärväämään purjeen virtauksia. Tehinselällä olikin hieman enemmän tuulta ja
suuntasimme vieläkin lännemmäksi
etsimään lisää tuulta silläkin varjolla,
että matka on pidempi.

Hieman ennen Tehinsilmää käänsimme kurssia itään ja nostimme genaakkerin ylös. Tuuli kuitenkin keveni samanaikaisesti eikä genaakkeri vetänyt kunnolla tiukassa sivumyötäisessä. Vauhti putosi ja 11metre alkoi lähestyä. Mietimme, oliko lännen kierto ollut turhaa? Muutaman minuutin kuluttua tuuli kuitenkin nousi ja
vauhti parani. Miehistö siirtyi tuulen puolelle tasapainottamaan venettä. Miehistön mieliala koheni samaa
tahtia vauhdin kanssa.
Genaakerin avustuksella saavutimme
D:n ja ajoimme siitä ohi. Kurssia kiristettiin kohti Judinsaloa. Heti kurssin kiristyksen jälkeen kuului mastosta iso pamaus ja genaakkeri tuli alas
veneen sivulle. Miehistö ryntäsi keräämään genaakkeria vedestä kyytiin
ja minä rullasin pikaisesti genuan auki. Suuntasimme takaisin länsilaitaan
ja aloimme tarkistamaan vahinkoja.
Pian selvisi, että 15 vuotta vanha nostaja oli mennyt poikki. Purje oli onneksi säilynyt ehjänä. Toisin oli kuitenkin genuan laita, jonka laminoiti
jatkoi irtautumistaan. Vaihtoehtoja ei
kuitenkaan ollut, sillä meillä ei ollut

genuan tilalle kuin fokka,
eikä se riittäisi vielä tässä
tuulessa.

päin pienten puuskien avulla ja yritimme pysyä sen perässä, mutta väli
kasvoi hitaasti.

Jatkoimme samaa tahtia D:n kanssa ja puuskien avustuksella pysyimme
edellä. Taivsasalon kohdalla täytyi kurssia kääntää itään ja tuuli kääntyi sivumyötäiseksi. Tässä vaiheessa pitäisi nostaa
genaakkeri, mutta nostajamme oli maston sisällä ja varanostajaa ei ollut
laitettu paikoilleen ajanpuutteen vuoksi. Pelkäsimme D:n saavan meidät
kiinni genaakkerilla. Tuulta oli kuitenkin sen verran, että vauhtimme pysyi
riittävänä genuankin avulla. Hetken päästä pääsimme onneksemme kääntämään takaisin sivutuuleen
ja tilanne helpottui. Edessä näkyi pari venettä, joista toinen oli E-Scow, toista emme tunnistaneet. Jälkeenpäin selvisi, että se oli Manta.

Ristiselkää lähestyttäessä tuuli parani
taas, mutta D kasvatti väliä edelleen.
Ristiselälle tullessa suuntasimme kohti itää toivoen siellä olevan parempia
tuulia. D jatkoi kohti länsilaitaa. Ristiselkää ylittäessämme tuuli kääntyi
vastaiseksi ja koveni niin, että se riitti
fokalle. Alkoi tiukka kryssi kohti maalia. Itäpuoli veti paremmin. Muutaman käännöksen jälkeen olimme saavuttaneet D:n. Hetken aikaa luovimme tasatahtia, kun piti sovittaa käännökset merimerkkeihin. Sitten siirryimme takaisin itäreunaan ja aloimme tehdä rakoa D:hen. Ennen maalia
olevan saaren kierron päätimme tehdä
itäkautta missä Mantakin näytti olevan menossa. Saaren kierron jälkeen
ohitimme E-Scown, mutta Manta ehti 3,5 minuuttia ennen meitä maaliin.
Luovimatka ei aivan riittänyt Mantan
ohitukseen.

Tuuli koveni ja kurssi kääntyi tiukemmaksi. Saavutimme Mantaa puuskien avulla. Kurssi kääntyi takaisin sivutuuleen ja Kuminan kohdalle mennessä olimme saavuttaneet Mantan.
Tässä vaiheessa genuasta oli kuoritunut pintaa lisää niin paljon, että yletimme taas poistamaan sitä. Jatkoimme Mantan ja E-Scown kanssa samaa vauhtia kohti Kärkisiä. Juuri ennen Kärkisiä genuan takareuna repesi.
20-vuotta vanhan purjeen mailit olivat tulleet täyteen. Oli fokan vaihto
edessä, vaikka tuuli ei sille riitä. Manta
ja E-Scow kääntyivät itään kohti Kärkisten siltaa ja alkoivat tehdä rakoa.
Käännyimme perään ja vaihdoimme fokan keulaan. Nyt täytyi muuttaa purjehdustapaa käyttökelpoisten
purjeiden puutteen takia. Käänsimme
täys’myötäiseen ja laitoimme purjeet
virsikirjaan. Kärkisten sillan länsipuolella tuulikin sen verran, että vauhti
nousi vajaaseen seitsemään solmuun.
Sillan alituksen jälkeen tuuli loppui
ja olimme vaikeuksissa. Vene oli vaikea pitää vauhdissa. D lähestyi vauhdilla ja meni ohi. Kelluimme eteen-

Paatolan Pentti voitti kisan ajalla 7 h
25 min, joka on Päijännepurjehduksen reittiennätys. Melkoista vauhtia.
Sen saavuttamiseen meillä on vielä tekemistä.
Kokonaisuutena kisa oli mukava kokemus ja lopputulos hieno kalustovaurioista huolimatta. Tämä johtui
pääasiassa siitä, että tuulta oli riittävästi koko matkan. Kaluston huollon kanssa (nostajat) olisimme voineet toimia aikaisemmin. Purjeiden
kunto oli myös tiedossamme jo edellisen kauden jälkeen, mutta päätimme
kuitenkin optimistisesti siirtää investointia vielä vuodella eteenpäin. Ehkä vanhojen purjeiden kestoa koetteli
myös edellisvuodesta parantunut veneenkäsittelytaito ja sen myötä lisääntynyt vauhti.
Kiitokset Paatolan Pentille ja Kannisen Antille avusta ja hyvistä neuvoista.
D:n venetyyppi on Hendersson 30
Mantan venetyyppi on Melges 32.
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Suunnittelun pohjana on 60 jalan
ORMA trimaraanit. Sivuponttoonit
(200 %) ovat jo edestä suhteellisen leveät joten venettä voi huoletta purjehtia kovalla kelillä ilman että olisi riski
että vene kaatuu. Vene valmistetaan
lasi / hiilikuidusta ja se painaa ainoastaan 350 kg.Irrotettavat poikkipalkit
ovat hiilikuitua ja näin ollen erittäin
jäykkiä. Keskirunko on myös osittain
vahvistettu hiilikuidulla. Veneen saa
helposti purettua kuljetusta varten ja
on purettuna 1,80 leveä, ja paino
vain 350 kg joten sen vetää pienelläkin autolla.

Christer Holm / Classyachts

Multi

23

Vene valmistetaan infuusiomenetelmällä jotta saavutettaisiin mahdollisimman kevyt runko.
Veneessä on taittoköli ja myöskin hiilikuidusta valmistettu ruori nousee
karilleajossa ylös minimoiden vahingot. Multi 23´ssa on kääntyvä alumiininen siipimasto 152*76 mm (10
metriä)
Mastossa 1 pari hiilikuitulevittäjää.
Vantit ovat kevlaria.Veneen keulassa
on 3 metriä. pitkä säilytystila johon
mahtuu purjeet ym. varusteet.
Avotilan takaosassa ja ponttooneissa
on lisää säilytystilaa.
Veneeseen voi tilata ranskalaisen Sails
Forcen Pentex fathead laminaatti isopurjeen 22m2, Pentex fokka 8,5m2

Multi 23 projektin takana on ranskalainen Cyril Rouault. Ajatuksena oli
suunnitella trimaraani joka
olisi nopea kohtuuhintainen ja turvallinen purjehtia. Perinteisesti trimaraanit ovat olleet todella isoja ja kalliita tai sitten pieniä ja kevytrakenteisia. Ideana oli että Multi 23 täyttäisi tämän aukon. Cyril pyysi maailman tunnetuimmat trimaraanisuun24

nittelijat Prevost ja Peteghem suunnittelemaan Multi 23´sen. Kaksikko
on suunnitellut useimmat offshore
trimaraanit mm. nopeusennätyksen
tehneen Hydropteren , Bank Populairen ja BMW Oracle trimaraanin.
Yksi tavoitteista oli valmistaa vene joka olisi kaikkien ostettavissa. Tässä
onnistuttiin erinomaisesti ja veneen
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ja Air X 700 genaakkeri 45m2 . Vaihtoehtoisesti Classyachtsin maahantuomat valinnaiset purjeet (laminaatti tai dacron) erittäin edullisesti
Ensi kaudesta lähtien veneeseen saa
genaakerille keulapuomin. Veneeseen
saa jatkossa myös teltan ja patjat tilapäistä yöpymistä varten.
Veneen kansivarustus Harken / Carver on suuniteltu niin että näinkin
nopean ja urheilullisen veneen käyttö
olisi mahdollisimman helppoa ja turvallista..

Multi 23 testattu Multihull lehdessä Linkki www.classyachts.net/multihulltesti23.htm

Veneen tekniset tiedot:
Pituus:
Leveys
Paino
Syväys

6.72m
4.80m
350 kg
0,4-1,37 m

Maahantuoja

Classyachts / Navis
Miilumäenpolku 7
00890 Helsinki 89
email: classyachts@classyachts.net
web:
www.classyachts.net

hinnaksi tuli vain 29.000 €
Multi 23 on traileroitava trimaraani joka on suuniteltu sekä kilpa- että
huvikäyttöön. Venettä pystyy helposti yksinkin purjehtia koska fokka, Code 0 ja genaakkeri ovat kaikki rullalla.
Fokka on itseskuuttaava. Kaikki oleelliset toiminnot pystyy helposti hoitamaan sivuponttoonilta käsin.
Monirunkovenelehti 3.2009
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MONIRUNKOVENE-lehden lukijat kysyvät,
Toimituksen kysymys:
Erik, käytät pääasiassa kääntyviä
mastoja venesuunnitelmissasi. Miksi näin?

Erik Lerougen vastaus:
Parempi suorituskyky! Tämä on sitä
Monirunkovenehenkeä!

Kysymys:
Mikä on ero kilpailuissa tai matkaveneilyssä on kääntyvällä ja kiinteällä mastolla?

Vastaus:
Kääntyvä masto on tärkeämpi kilpailuissa. Tasan 100 % kilpailevista monirunkoveneistä käyttää kääntyvää
mastoa. Kun näin kerran on, se johtuu siitä, että kääntyvän maston edut
ovat tulleet selviksi.
On olemassa käyttöetuja:
Jos sattuu hätätilanne myötätuulessa, ja on reivattava nopeasti, niin sivuvantit eivät lukitse/jarruta isonpurjeen lattoja. Kääntyvä masto on linjassa lattojen kanssa, ja näin ollen ei ole

sivuttaisrasitusta ratsastajissa. Koin
tämän käytännössä purjehtiessani yhdellä suunnittelemallani FREYDIKSELLÄ, Biskajan lahdella, myrskyn
yltyessä. Minulla ei ollut muita vaihtoehtoja siinä tilanteessa, ja se pelasti päiväni…
Kääntyvä masto ja isopurje ovat
erittäin tehokas yhdistelmä, jolla saa
aikaan nostetta, myös hyvin pienillä suhteellisen tuulen kulmilla. Olen
käyttänyt tätä yhdistelmää alitehoisilla moottoreilla varustetuilla monirunkoveneillä. Moottorin teho ei riitä pääsemään suojaisesta satamasta
ulos tai ajamaan sisään jokisuihin tai
kanaviin. Silloin luovin tiukkaa kulmaa ylös. Yksistään pelkkä mastokin
voi antaa jonkin verran nostetta, mikä yhdistettynä vanttien tuulipintaan,
auttaa alitehoista monirunkovenettä.
Kääntyvää mastoa voi myös käyttää myrskypurjeena, jolla saa aikaan
jonkin verran eteenpäin vievää voimaa
myrskyolosuhteissa. Aseta vain maston kulma oikeaan asentoon, tuuleen
nähden, sen sijaan, että menet trampoliinille suurin ponnistuksin vaihtamaan myrskypurjetta, vain havaitak-
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ERIK LEROUGE vastaa

sesi, että purje elää ja väpättää, ja siten siitä häviää kaikki teho. Maston
taivutuksen pitäisi pysyä kohtuullisena, mutta kun vanteissa on pienempi
tuulipinta, niin venettä on helpompi
ohjata pelkän maston varassa purjehtiessa.

Monirunkovenemaailman
yksi tunnetuimmista venesuunnittelijoista
on ranskalainen Erik Lerouge.
MONIRUNKOVENELEHTI on ainoa
lehti, jossa hän toimii teknisenä
neuvonantajana!

Vastaus:
Jos sinulla on asiallinen alumiinimasto, on hintaero minimaalinen. Mastonjalka ja mastonhuipun helat ovat
kalliimmat, mutta toisaalta vähempi
vanttien määrä kompensoi tätä.
Jos siirryt hiilikuitumastoon, on helppoa kaksi- tai kolminkertaistaa rikin
hinta. Mutta! Ei ole mitään syytä siirtyä kiinteään hiilikuitumastoon!

Kysymys:
Mitkä ovat edut ja haitat? Miten konstruktio kestää pitkällä aikavälillä?

Vastaus:
Kääntyvässä masto voi olla paljonkin
taivutettu, ilman että se pilaa isonpurjeen ominaisuuksia. Siksi myös siipimastoprofiilin käyttö on mahdollista, jossa etuosa ja takaosa ovat paljon
suorempia ja jäykempiä kuin perinteisessä mastossa, ja paino kuitenkin
sama.
Siipimasto mahdollistaa yksinkertaisemman rakenteen, koska jäykkä
siipiprofiili kestää paljon paremmin
paineita, ja siten vähentää tarvetta
pystytukien määrään. Vähemmän rikiosia tarkoitta hei myös vähemmän
painoa, vähemmän rikkoontumisen
mahdollisuuksia, johtuen väärästä ri-

Kysymys:
Vaatiiko kääntyvä masto enemmän
huomiota kuin kiinteä masto käytännön purjehduksessa?

Vastaus:
Rackham Wing

Petter 50 Bliss

kin trimmauksesta tai osien kulumisesta.
Jäykempi masto on myös mielenkiintoinen siksi, että se mahdollistaa
uusien neliskulmaisten yläosien profiilien käytön purjeissa. Nämä voivat
olla tehokkaita ja ne lisäävät voimia
mastonhuipussa. Etu- ja takaosastaan
jäykkä masto on todella tarpeen, jotta
purjeen muoto voidaan pitää hallinnassa. Katso yllä olevaa olevaa kuvaa Rackham Wing-veneestä.

ja tämä johtaa myös parempaan turvallisuuteen.
Kun ei tarvita useampia sivuvantteja, on Genuan kanssa luoviminen
huomattavasti helpompaa ja itseskuuttavan fokan asentaminen on yksinkertaisempaa.

Kysymys:
ja hintaero?

Ei oikeastaan. On vain säädettävä
maston kääntymistä, mikä on helppoa. Useimmissa veneissä säädetään
maston kääntymistä puomin avulla.
Kun luovii tai jiippaa, masto kääntyy
oikealla tavalla, vain kulman hienosäätö on sen jälkeen tarpeellista.
Toimitus kiittää Erikiä!
Erik Lerouge Yacht Designers
La Touche, 85240 FOUSSAIS-PAYRE
FRANCE, Tel +33 2 51 51 46 45
Email: design@lerouge-yachts.com
Website: http://www.lerouge-yachts.com

Hiilikuitumastossa voidaan mastonhuippu mitoittaa kantamaan Mastonhuippuspinnaakkereita ja Genaakkereita, ilman, että mastonhuippuvantteja tarvittaisiin. Katso yllä olevaa
kuvaa Petter 50 Bliss.
Hiilikuitumastossa voi käyttää
huomattavasti suurempaa osaa keskellä, jonka avulla timanttiosio voidaan
yksinkertaistaa, tai jopa jättää timantit kokonaan pois.
Yksinkertaisempi masto tuo mukanaan vähemmän tuulipintaa, vähemmän painoa kannen yläpuolelle
26
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Timo Salminen

Messu- ja koepurjehdusmatka Cannesiin
Matkasimme kaimani kanssa Cannesiin vuoden 2009 uivaan venenäyttelyyn (the Cannes International Boat
and Yacht Show) 14.9. Kyseessä oli
messujen viimeinen päivä. Tarkoitus
oli tutustua pikaisesti messujen antiin iltapäivän ajan ennen seuraavien päivien koepurjehduksia. Matkalla tietysti oli taas pientä viivettä koneenvaihdon yhteydessä, joten messuiluun jäi lopulta aikaan noin 3 h.
Tavoite oli luonnollisesti katsastaa
lähinnä kattitarjonta, joten tuo aika
riitti kuitenkin jonkinlaiseen yleiskatsaukseen.
Messuilla oli yllättävän monta eri valmistajaa, joilla on 60’ kokoluokassa
oma versio luksuskatista. Näitä oli
kaikkiaan 8 eri valmistajalta. Suuret
veneet ymmärtää paremmin messujen kokonaisuuden kautta. Esillä oli
tänä vuonna yhteensä laitureissa kiinni 540 venettä, joista 187 oli yli 20
metrisiä, pääasiassa moottorijahteja.
Maissa oli luonnollisesti lisäksi suuri joukko pienempiä veneitä. Cannes on siis todella isojen veneiden
näyttely. Näyttelyalaa on myös maissa 95000 m2 verran eli veneilijä löy-

tää täältä varmasti tarvitsemansa. Vierailijoita messuilla kävi 6 päivän aikana 57.000 (Suomen venemessuilla
käy siis enemmän messuvieraita) ! Tämä oli 14 % vähemmän kuin vuonna 2008. Mukana oli minulle uusia
tuttavuuksia, kuten esim. Diamante
555, joka on 55 jalkainen huippudesignattu alumiininen katti. On helppoa ymmärtää, mistä firman nimi on
tullut, kun katsoo katin muotoja.
Messujen perusilmeenä veneiden sistuksessa oli selkeä linjaus, että veneessä asutaan nykyisin lähes samaan
tyyliin kuin kotona. Varustelu on siis
korkeatasoista ja varusteiden design
on tärkeää.
Katamaraanimarkkinoilla on paljon
valmistajia, jotka tuottavat vuosittain
vain muutamia veneitä. Näiden valmistajien osalta suunnittelu on siis lähes yksilöllistä, mutta varustelu mm.
elektoniikan osalta näytti, ehkä lamaajasta johtuen, olevan jonkin verran
suurempia valmistajia jäljessä.
Cannesissa, kuten La Rochellen venenäyttelyssäkin, on ehkä parhaat mahdollisuudet tutustua ka-

tamaraanitarjontaan. Cannesin venenäyttely järjestetään ensi vuonna
8.-13.9.2010. Vinkkinä vielä hyvä
ja edullinen hotelli läheltä messuja:
La Villa Tosca ***. Illallista kannattaa käydä maistelemassa esim. Le Pastis ravintolassa, jossa tarjoilijat osaavat auttavasti englantia ja palvelu on
sujuvaa.

Koepurjehtimaan
Olimme varanneet 2 päivää Lagoon
-koepurjehduksille. Maanantaina oli
ollut vielä upea keli, mutta tiistain ja
keskiviikon ennuste oli ukkosmyrskyä. Niinpä tiistaiaamuna jouduimmekin odottelemaan hotellilla sään
talttumista. Tavoitteena oli koepurjehtia kaikki Lagoonin uutuudet eli
Lagoon 400, Lagoon 421 ja Lagoon
620. Tiistaina iltapäivällä aloitimme
urakan Lagoon 421:llä. Veneessä oli
isopurjeena uusi square top sail. Purje
on vastaavan tyyppinen kuin kilpaveneissä on jo käytetty muutamia vuosia. Havaitsimme, että sataman suulla
kevyessä tuulessa tämä purje antoi lisää pinta-alaa, mutta ulkona runsaan
15 m/s tuulessa ylinlatta antoi taval-

laa hieman periksi ja päästi painetta
mastonhuipussa. Purje toimi siis varsin hyvin ja oli yhtä vaivaton käyttää kuin normaali isopurje. Koepurjehduksemme tehtiin varsin kovassa
tuulessa, mutta silti oli helppoa havaita, että Lagoon 421:n uusi pohjamuotoilu oli parantanut veneen ominaisuuksia.
Lagoon 421 bimini on nyt samassa
linjassa salongin katon kanssa (kuva yllä). Ohjauspisteessä on erillinen
kankainen katos.
Ohitsemme meni toinen koepurjehdusporukka Lagoon 620:llä (kuva yllä). Näytti siltä, ettei tuo 15 m/s tuuli tuntunut katin menoa haittaavan.
Kuvassa tuulta on vielä saaren suojassa vähemmän, mutta ohitsemme
tuo isompi katti vaan porhalsi hyvää

vauhtia. Kuvassa näkyy hyvin uusi
isopurjeen muoto.
Iltapäivän ohjelmaan ei saatu enää
toista koepurjehdusta, joten päätimme poiketa katsomaan Lagoon 620:n,
jonka ”istumalaatikko”oli myrskyn
ajaksi suojattu. Sisällä oli lämmitin
päällä ja jääkaappi täynnä olutta, joten tutustuminen tähän luksuskattiin
sujui mukavasti säästä huolimatta.
Lagoon 620:n sisätilat ovat todella
upeat.
Keskiviikkona meillä oli edelleen sama ukkosmyrsky päällä. Saimme tietää, että päivän koepurjehdus tehtäisiin Lagoon 400:lla. Lagoon 620:ä ei
haluttu viedä myrskyssä ollenkaan
ulos, koska vene oli jo myyty asiakkaalle. Lagoon 400 edustaa Lagoonin
uusinta design-sukupolvea. Etukäteen oli tiedossa, että suunnittelussa

oli nyt painotettu enemmän urheilullisuutta vastakohtana Lagoon 421:lle,
jonka suunnittelun lähtökohtana on
asumismukavuus. Urheilullisuus tuli nopeasti esiin. Lähtiessämme satamasta nostettiin iso ylös siten, että jätimme siihen 1. reivin. 7,5 m/s tuulessa alus purjehti mukavasti 7 s nopeudella. Kun pääsimme Cannessin
edustalla olevan Ile Saint Marguerite saaren suojasta, nousi tuuli 13-15
m/s, jolloin tiukalla kryssillä nopeutemme nouisi 8-9 s tienoille. Slöörillä
päästelimmekin sitten jo 10 s nopeudella. Käsittelyssä nousivat esille hyvät purjehdusominaisuudet. Kryssillä aluksen keula laskeutui aallolta alas
todella pehmesti, eikä siinä tuntunut
minkäänlaista nyökkimis (pitching)
efektiä. Tässä mielessä Lagoon 400
käyttäytyi mielestäni parhaiten verrattuna mihin tahansa purjehtimaa-

Diamante 555 ja
Diamante 555 salonki

Lagoon 620 salonki,
kuva: Phototèque Lagoon Nicolas Claris
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Se on katamaraani, siinä on kaksi moottoria, mutta ei mastoa, mikä se on?

Lagoon Power 43,
kuva: Phototèque Lagoon Nicolas Claris

Roger Lohman

MOOTTORIKATAMARAANIT
TULEVAT VAUHDILLA!
Lagoon 400, kuvat: Phototèque Lagoon - Nicolas Claris

ni matkakattiin. Toinen merkittävästi
parantunut ominaisuus oli ohjauksen
herkkyys. Vaikka purjehdimme matkakatilla, tuntui kuin olisi ohjannut
kölivenettä. Ohjaus oli siis todellakin
niin herkkä ja tunnokas.

Vastaus on helppo; ei yleensä mitään, koska moottorikatamaraneista
ei yleensä kukaan ole koskaan kuullutkaan, tai jos niistä jotain on kuultu, uskotaan että silloin vain puhutaan
pienistä tai suurista matkustaja-aluksista. Viimeisen vuoden aikana on ollut useita kirjoituksia huvikäyttöön
suunnitelluista moottorikateista alan
kansainvälisissä lehdissä, joten tietoa
alkaa olla saatavilla.

Lagoon 400 korvaa jo muuta vuosi sitten tuotannosta poistuneen Lagoon 410:n. Sen sisätilat ja olemuskin ovat hyvin lähellä edeltäjäänsä,
mutta suunnittelu on mennyt monta
pykälää eteenpäin. Sisätilat ovat erittäin käytännölliset ja toimivat.
Istumalaatikon suunnittelussa on uusia ajatuksia. Takaosa on muotoiltu
ilman kiinteää rakennetta siten, että
vesi tuntuu olevan lähempänä. Tunne on aluksi hieman jännittävä, mutta kaidevaijerit suojaavat purjehtijaa.
Takana on myös divaani-tyyppinen
lisäpenkki, joka lisää mukavuutta.
Kahden päivän salsona oli siis 2 koepurjehdusta myrskyisissä olosuhteissa. Tämä oli ensimmäinen kerta,
kun purjehdusvarusteet olisi pitänyt
kaivaa esiin Välimeren olosuhteissa.
30

Useimmat purjeveneilijät ovat hämmästyttävän tietämättömiä erilaisista moottoriveneistä,
mutta hämmästyttävää kyllä, moottoriveneilijät tietävät myös usein paljon purjeveneistä.
Mitä nämä ryhmät yleisesti tietävät kaksirunkoisista moottoriveneistä?

Mutta eihän niitä sadekoja tietenkään
mukana ollut. Märkänäkin olimme
silti kovin tyytyväisiä näihin purjehduksiin. Lagoon 620:n koepurjehdus
jäi odottelemaan seuraavaa kertaa.

Lisätietoja:
www.salonnautiquecannes.com
www.villa-tosca.com
www.diamanteyachts.com
www.lagoon.fi
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PALVELUKSEEN
HALUTAAN!
Helsingin Venemessuille
tarvitaan multihenkisiä
esittelyhenkilöitä
Lagoonin osastolle.
Ota yhteys: Timo Salminen
020 1441740
timo.salminen@lagoon.fi

Moottorikateissa historia toistaa itseään, eli siitä ei ole montaakaan vuosikymmentä kun purjekatamaraneista
saatavana oleva tieto oli enemmän uskon asia kuin faktaa. Muut kuin propellihattuiset monirunkovenefanaatikot eivät uskoneet näitten läpimurtoon. Nyt charterveneistä alkaa lähes
puolet olla purjekatteja, ja yksityiskäytössäkin olevat katit lisääntyvät vauhdilla. Useammat muutkin kuin Moni-

runkovenelehden lukijat hyväksyvät
kaksirunkoiset purjeveneet, ne ovat
siis tulleet jäädäkseen.
Huvikäyttöön tehtyjen
moottorikattien 		
historia on lyhyt.
Moottorikäyttöisiä kaksirunkoisia on
toki nähty kilpaveneinä, asuntolauttoina ja perämoottorin vauhdittamina kalastusveneinä jo 1950-luvulta
lähtien USA:ssa ja Australiassa. Sarjavalmisteisiä, asuttavia veneitä alkoi näkyä kunnolla oikeastaan vasta
1990-luvulla. Suomikin oli edistyksellinen maa, koska Guy Lönngren
suunnitteli ja valmistutti moottorikäyttöisen matkakatin jo 1980-luvulla.
Katsokaa www.guydesigngroup.fi/
yachts/previous yachts.

Ranskalaiset taas
ensimmäisinä asialla
Ranskalaiset olivat tässä, kuten kaikessa, mikä koskee monirunkoveneitä ensimmäisenä tekemässä kaksirunkoisia sarjatuotantoveneitä Euroopassa. Fountaine Pajot aloitti vuonna
1998 mallin Maryland 37 ja vuonna
2000 Greenland 34 sarjatuotannon.
Lagoon taas aloitti vuonna 2000 mallin Power 43 valmistuksen. Nyt valmistajia on useita.
Charterveneissä ensimmäisenä oli
Moorings, joka on maailman suurin
alallaan. Vuonna 1999 he aloittivat
Bahamalla ja Miamissa Moorings 37
Power malleilla. Tästä on todellakin
vain kymmenen vuotta! Nyt moottorikatteja on saatavana Mooringsin
ja muitten charteryhtiöitten lukuisissa kohteissa, kokoluokassa 37 – 47
jalkaa.
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Motorcat 29

tuulessa, niin huomaatte eron. Tosin nykyään useassa
moottoriveneessä, olkoon katti tai mono, käytetään
keulapotkuria ja myös sähköistä peräpotkuria helpottamaan manöövereitä.
Katti on kalliimpi
Huonoja puoliakin löytyy. Hinta. Enemmän lasikuitua, enemmän pumppuja, enemmän vessoja, enemmän sähkötöitä, kaksi lämmityslaitetta jne.

Mikä on tavallisen asuttavan yksirunkoisen moottoriveneen ja moottorikatin ero?
Katti kulkee vakaammin
Katamarani kulkee vakaammin kuin
perinteinenV-pohjainen moottorivene, koska se kapeitten runkojensa ansiosta leikkaa aallot vähemmällä vedenvastuksella. Nyökkiminen ja
etenkin sivusuuntainen rullaaminen
on huomattavasti pienempää katissa. Sanotaan myös, että runkojen välissä oleva tunneli saa aikaan tasaavaa
nostetta, ilman virratessa siitä kovalla
vauhdilla läpi.
Katin polttoainetalous
on parempi
Moottoriveneessä on 1 – 2 moottoria,
Katissa aina kaksi. Kokeissa ja käytännössä on kiistatta havaittu, että noin 6
– 10 solmun nopeuksissa katti vie kuitenkin 10 – 20 % vähemmän polttoainetta, kuin vastaava kaksimoottorinen V-pohjainen moottorivene. 15 –
25 solmun nopeuksissa moottorikatti
kuluttaa noin 30 – 60 % vähemmän
polttoainetta. Nousevilla dieselin hinnoilla, luulisi tämän olevan tärkeä argumentti venehankintaa tehdessä. Lisäksi katti tarvitsee noin puolet pienemmät moottorit, jotta saavutetaan
sama nopeus kuin tavallisilla moottoriveneillä.

Tilaa on
Jokainen joka on käynyt purjekatamaraanissa, tietää tämän: noin 35 jalan katti tuntuu tiloiltaan yli 40 - 45
jalan yksirunkoveneeltä. Sama pätee
niin purjeversioissa, kuin moottoriversioissa.
Katin käsittely on
helppoa
Kahdella, kaukana toisistaan sijaitsevilla moottorilla varustettu katti kääntyy ympäri paikallaan ja laituriin ajo
sekä rantautuminen on helppoa. Kokeilkaapa rantautumista yli kymmenen metriä pitkällä, yläohjaamolla
varustetulla moottoriveneellä kovassa

Motorcat 30
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Mitä on tarjolla?
Esittelemme tässä muutamia mielenkiintoisia moottorikatteja. Rajaamme hintasyistä kokoluokan alle 45
jalkaisiin moottorikatteihin. Pienimmätkin mallit tosin maksavat tavallisen palkansaajan kannalta kohtuuttomasti, mutta haaveileminen on aina sallittua,
eikä se maksa mitään. Kirjoitetaanhan autolehdissäkin Ferrareista, vaikka se ei ole mikään kansanauto.
Kaikki tiedot saatu valmistajilta tai sitten ne ovat nettisivuilta tai kirjoittajan arkistosta poimittuja, joten
tiedot ovat kaikki sitoumuksetta, ja varaudu joka tapauksessa muutoksiin jos alat selvittää lisää.
Käytetyn moottorikatin hankkiminen on järkevin ratkaisu. Valikoimaa löytyy ja yleensä mukaan tulee kaupan päälle runsas lisävarustus, mikä uuteen veneeseen
hankittuna maksaisi useita kymmeniä tuhansia euroja. Käytetyn katin löytää helpommin esimerkiksi näiltä Internetin sivuilta:
• www.yachtworld.fi/core/listing/advanced		
Search.jsp
Tämä on yksi parhaista sivustoista, kun hakee uutta
tai käytettyä monirunkovenettä, laita avainsanaksi catamaran ja Veneen tyyppi: Kaikki moottoriveneet ja
+Katamaraani
• www.boatshop24.com
Etsi Moottorivene, luokka: katamaraani
• www.youtube.com
Sieltä löytyy nykyään melkein minkälainen katti tahansa kyntämässä maailman meriä. Hakusanaksi vain
haluamanne kattimerkki tai catamaran.
Puolalaiset Motorcat 29 ja 		
Motorcat 30
Perämoottorivetoiset Motorcatit Puolasta ovat kompakteja pikkukatteja kohtuulliseen hintaan. Sisätilat on käytetty millintarkasti hyväksi ja ulkotilat ovat
kohtuulliset. Mallin 30 keulassa on alaslaskettava silta, jonka kautta on helppo rantautua tai mennä uimaan. Runkojen keulassa on ulkopuolella ihmeellinen astinlauta, jolla lienee pärskeitä vähentävä vaikutus. Tukholmassa on lähin maahantuoja. Hänellä on myös kaksi uudenkarheata käytettyä esittelyvenettä myytävänä. Hinta käytetystä MC 30-mallista
on noin 69.000 euroa. Moottoreina 2x Honda perämoottorit. Mitat ovat 9,1 m x 2,9 m, eli MC 30 on
katiksi kapeahko.
www.motorcat.com
Ruotsin maahantuoja: CATMARIN puh
+46705111891 tai catmarin@bredband.net

Lagoon täyttää 25!
Neljännesvuosisadan tuotanto (yli 2000 valmistettua katamaraania)
osoittaa kokemustamme. Tämä on myös innoittanut tuotekehitystämme,
jonka tuloksena Lagoon on tuonut katamaraaneihin uusia ominaisuuksia
kuten pystysuorat salongin ikkunat, suuret yksisuuntaiset kajuutan
ikkunat, fly brigde purjeveneessä, täysin tasainen kansirakenne.
Viimeisintä kehitystä edustavat juhlavuoden uudet mallit: Lagoon 400,
Lagoon 421 ja Lagoon 620. Tule tutustumaan uutuuksiin tulevissa
venenäyttelyissä: Pariisi, Düsseldorf, Helsinki

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

Summerland 40

duttanut. Toimittajan tekstistä paistoi kuitenkin läpi huomattava ihastus
veneeseen.

Highland 35

Excitecat 810 ja 1010
Espanjasta
Excitecat 810 pikkukatti ilman yläohjaamoa, tai malli Excitecat 810 Fly
on varteenotettava malli, silloin kuin
hintataso on tärkeä valintaperuste,
mutta katti on ensisijaisena mielessä.
Tämä vene sopii hyvin pikku perheelle lomaveneeksi. Pituus 8,08m ja leveys 3,85 m. Vesilinjan pituus on 7,48
m, ja se on tarkoin harkittu, koska Espanjassa on huvivero yli 7,5 m veneille. Uimaporras on irrotettavaa mallia,
jolloin sen pituutta ei lasketa mukaan
kokonaispituuteen. Siis vähän niin
kuin meidän piilofarmarit ja avolavapakut aikanaan… Kaksi moottoria ja
hinta alkaen 137.000 euroa uutena.
Käytettyjä löytyy noin 80.000 euron
hinnasta lähtien, yläohjaamolla noin
alkaen 120.000 euroa.
Excitecat 1010 on yläohjaamollinen ja
sulavalinjainen katti, pituutta on 9,65
m, leveyttä 4,3 m. Makuukajuuttoja
on kaksi. Hinta alkaen 212.000 euroa.
www.excitecat.com
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Fountaine Pajot
Fountaine Pajot on hyvin tunnettu purjekatamaranien suurimpia valmistajia maailmassa, ja on valmistanut jo vuodesta 1998 moottorikatteja. Mallia Maryland 37 tehtiin vuodesta 1998 yhteensä 78 kpl, mallia
Greenland 34 vuodesta 2000 yhteensä 44 kpl.
”Trawler”-mallistossa ovat tällä hetkellä valmistuksessa moottorikatit
Highland 35 pilot, joka on korvannut mallin Greenland 34, Summerland 40, Cumberland 46, jota on tehty vuodesta 2004 tähän päivään saakka 39 kpl ja upouusi Queensland 55.
Pienin malli, Highland 35 pilot on
10,35 m pitkä ja 4,45 m leveä. Mallia
on tehty jo 57 kpl vuodesta 2005. Salongissa on mukavat tilat noin kuudelle henkilölle, keittiö on salongin yhteydessä ja kajuuttoja kolme kpl. Muitakin sisustusvaihtoehtoja on saatavana. Salongissa on sisäohjauspiste ja
yläohjaamossa toinen. Moottorit ovat
akselivetoiset ja sijaitsevat takana ole-
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van avotilan alla. Moottoreita on tarjolla useita eri versioita: 75, 110, 225,
300 ja 330 hv per moottori. valmistajan mukaan polttoainekulutus esimerkiksi 110 hv:n moottoreilla on 7
solmun vauhdissa 15 l/h ja toimintasäde vakiotankeilla 1.000 mailia. 16 s
vauhdissa dieseliä kuluu 26 l/h, toimintasäde on 440 nm ja 20 solmun
vauhdissa polttoainetta kuluu 42 l/h
ja toimintasäde on 380 nm.
Norjalainen BÅTLIV-lehti testasi viime kesänä Highland 35-katin pitkän
matkan testissä, keskinopeuden ollessa noin 12,5 s, oli kulutus noin 22 –
30 l/h, joten tehtaan arvot pitänevät
noin suunnilleen paikkansa. Båtlivin
toimittaja ihastui Highlandin ”valtaviin” tiloihin, avaraan, lähes 360 näkyvyyteen sisältä, pehmeään ja tasaiseen menoon ja pieneen kulutukseen, verrattuna vastaavankokoisiin
yksirunkoveneisiin. Ei niin hyvää, oli
toiletin pienuus, sekä sisäohjauspisteen tuolin sijainti, koska se oli tiellä
kun mentiin alas runkoihin. Lisäksi
yhden tiskialtaan pieni koko ei ilah-

Lagoon Power 44,
kuva: Phototèque Lagoon
- Nicolas Claris

Käytettyjä Highland Pilot 35-veneitä on muutama kaupan jatkuvasti.
Pyyntihinta alkaa noin 140.000 eurosta, kun edeltäjä, Greenland 34 alkaa noin 145.000 eurosta. Uusi Highland 35 maksaa alkaen noin 280.000
euroa.
Seuraava Fountain Pajotin malli on
Summerland 40. Pituutta on 12m ja
leveyttä peräti 5,4 m. Yhteenvetona
voisi sanoa, että kaikki on suurempaa
verrattuna Highlandiin: tilat, nopeus,
kulutus ja hinta.
Lisäksi kannattaa tutustua suurem-

piin malleihin Internetissä: Cumberland 46 ja Queensland 55. Näistä voisi sanoa, että sisätilojen ja ulkotilojen
koossa ei ole valittamista!
www.fountaine-pajot.com/index.
php/catamarans/show/28
Cumberland 46

Lagoon Power 43/44
Lagoon on maailman johtava katamaranien valmistaja. Purjekatteja löytyy
jos minkälaisia. Lagoonin ainoa moottorikatti on malli Lagoon 43/44, tai
oikeammin oli, koska tämän valmistus on juuri lopetettu. Syynä on purjekattien kova kysyntä, ja tällä hetkellä kaikki valmistuskapasiteetti on siirretty niihin.

Ensimmäinen Lagoon 43 esiteltiin
Pariisin venenäyttelyssä vuonna 2000.
Seuraavana vuonna alkoi sen sarjavalmistus ja Lagoon 43 saavutti heti kohtalaisen suuren menestyksen, venettä
ostettiin paljon charterkäyttöön, jossa suurin osa vieläkin on. Toki näitä
myös meni yksityiskäyttöön, pääasiassa USAn markkinoille.
Lagoon 43:n strategiset mitat: 13,04 x
6,42, syväys 1,2 m ja paino noin 12t.
Moottorit 2 x 150-300 hv. Yläohjaamo oli tässä mallissa suhteellisen pieni, mutta Lagoon 43:sen silmiinpistävä piirre, valtava, koko veneen takaosan kokoinen takakajuutta säväyt-
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tää! Tässä kajuutassa ei tunne olevansa köyhä, eikä kipeä. Keskellä kajuuttaa oleva tuplavuode ja sen edessä olevat tasot ja pöydät tuovat mieleen luksushotellin sviitin. Kajuutan reunoissa
olevat erillinen vessa ja suihkutila ovat
itsestään selviä yksityiskohtia. Ikkunoita on tarpeeksi. Veneessä on helppo liikkua leveitten sivukansien ansiosta ja kerrankin veneessä on kunnon
kaiteet. Salonki ei ole veneen kokoon
nähden valtava, mutta sen yhteydessä
olevan käytännöllisen keittiön kanssa,
tilat kyllä riittävät 6-8 hengelle.
Multihulls World-lehti testasi ensimmäisen sarjatuotantoyksilön jo vuonna 2001. Koeajo tapahtui tammikuussa kovassa kelissä Biskaijanlahden halki. Testikuljettaja oli intohimoinen katamaranipurjehtija, joka
säästää joka gramman omassa veneessään, eikä ymmärrä nykyisten purjemoottoripurjehtijoitten päälle. Mies
kirjoitti siitä kun aallot olivat 2 – 2,5
metrisiä, nopeus 15 solmua ja veneen
sisäohjaamo oli hiljainen, ei moottoreiden ääniä, ei aallokon melua, ja
kulutus vain 30 litraa tunnissa. Lopputulos oli täynnä kehuja, purjehtiva
multimies oli myyty. Mallia myytiin
sen elinkaaren aikana tyytyväisille asiakkaille kaikkiaan 113 kpl.
Lagoon 44 oli Lagoon 43:sen parannettu versio. Yläohjaamoa suurennettiin riittäväksi, kuusi henkeä mahtui
sinne mukavasti. Ylhäältä löytyy tuiki tarpeellinen baari ja lisävarusteena
sinne sai jääkapin. Sisätiloissa Kapteenin penkki muuttui mukavaksi, kunnon nojatuoliksi, kun se aikaisemmin
oli hyvin yksinkertainen istuin, tut-

kalle ja töötille löytyi nyt oma mastonsa jne.

Lagoon Power 44,
kuva: Phototèque Lagoon - Nicolas Claris

Käytettyjen Lagoon 43:en hinnat alkavat yleensä 225.000 eurosta, mutta Belizessä on yksi myytävänä noin
180.000 euron hintaan.
www.lagoon.fi
• Suomen Lagoon-maahantuojan hyvät sivut
www.lagoonpower.com
Lagoon 43 ja Lagoon 44 tietoa
Alliaura Marine
Alliaura Marine on tunnettu Privilege-purjekattien valmistajana. samasta firmasta tulevat myös TRANSCAT
moottorikatit.
Aikaisemmin heillä oli tuotannossa malli Transcat 42, joka vaikuttaa
kaiken puolin kelvolliselta veneeltä.
Mitat: 12,85 x 5,34 m. Yläohjaamo
vakiona ja käytettyjen hinta alkaen
250.000 euroa.
Tällä hetkellä heillä on tuotannossa
malli Transcat 48.
www.alliaura.com
Aventura 36 Power by
Indigo Yachts
Tämä on käytännössä purjekatti Aventura 36, josta on riki ja muu purjehdusvarustus poistettu. Pituus 10 m,
leveys 6 m, moottoriteho 2 x 50 hv tai
2 x 80 hv. Matkanopeus 9-10 solmua
ja maksiminopeus noin 12,5 solmua.
Hinta uutena alkaen noin 165.000
euroa. Tästä mallista ei ole muuta tietoa kuin yksi kpl tehty, jatkotuotannosta ei ole tietoa.
www.go-catamaran.com

Lagoon Power 43,
kuva: Phototèque Lagoon Nicolas Claris
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Muita valmistajia
Muita valmistajia löytyy useampia.
Valmistusmäärä ovat pieniä, tai sitten
mallit ovat niin uusia, että tuotanto
ei vielä ole merkittävää. Lisäksi maailman tämänhetkinen surkea taloustilanne jarruttaa moottorikattien kauppaa. USAssa ja Australiassa on laaja
valikoima katteja, mutta tuonti Suomeen on tehty Suomen ja EU:n viranomaisten ansiosta vaikeaksi.

Jos olet ostamassa käytettyä venettä,
muista CE-merkintä! Jos ostat veneen
Euroopan ulkopuolelta tai sisäpuolelta, tarkista aina, että vene on CE-hyväksytty! Jos se ei ole, saat varmasti
ongelmia tullin kanssa. Veneen hyväksyminen CE-normien mukaiseksi saattaa maksaa maltaita, ja jossain
tapauksissa se ei edes onnistu. Kysy
viranomaisilta neuvoa ENNEN kuin
teet kaupat. Arvonlisävero on sitten
toinen asia, jonka maksamisen tar-
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Jenkkiveneissä on usein 110 voltin
maasähköt ja generaattorit, joten selvitä venesähköasiantuntijan kanssa miten pitää menetellä, jotta sähkökytkennät hoituvat kotimaassa tuvallisesti, ja mitä se maksaa.

Trident 27/31 				
trimaraani 				
Flyver'n.
Tilava ja nopea perhevene, hyvin varusteltu.
Hinta 19.500 €. Martin Hildebrand, 040-7791818.

Rahti kaukaa maksaa maltaita. Välimereltä laivalla tuotuna maksat katistasi helposti 15.000 – 30.000 euroa,
pelkkinä rahtimaksuina. Jos tuot veneesi kotiin ajamalla, vie se aikaa ja
polttoainetta kuluu.

Pulsar 30 					
Baltic 					
trimaraani 			
Trou Noir

Flash Cat 43
Espanjalainen, modernin näköinen
moottorikatti. 13,20 x 5,75 m. Hinta alkaen 350.000 euroa.
www.flashcatamaranes.com

vm. 2002. Suunnittelija
Eric Lerouge, rakentaja Antiloop/Jukka Henttu. Isopurje, fokka, code 0, genaakkeri Gransegel. Marström hiilikuituriki. Autopilotti Simrad TP30, Webasto 2000, Garmin 2010 plotteri, 2 aurinkopaneelia, Mariner 15. Täydellä varustuksella.
Hinta 85.000 €. Jukka Jousjärvi. Puh 040-523 0424.

PCM 330 Cruiser Turkista
Valmistaja väittää olevansa Turkin paras katamaranivalmistaja. Onhan se
pakko uskoa, kun muusta ei ole tietoa. Mitat 10 x 4,6 m.
www.m-pcm.com
Etelä-Afrikka
Etelä-Afrikka on monen kattivalmistajan kotimaa. Heidän tietojensa mukaan siellä valmistetaan 28 % maailman katamaraneista.
Leopard Powercat 37 ja 47
by Robertson & Caine
Jos olet vuokrannut Mooringsilta katin, olet kaiken todennäköisyyden
mukaan purjehtinut Robertson &
Cainen katilla.
Moottorikatti Leopard 37 on Morelli & Melvinin suunnittelema, joten
tämä 11,30 m pitkä ja 4,51 m leveä
katti on kotoisin tunnetulta suunnittelupöydältä.
www.robertsonandcaine.com
Africat
Africat 380, Africat 420, Africat 580
ovat tämän valmistajan veneitä. Suunnittelijana maineikas Angelo Lavranos. Malli 420 hivelee moottoriveneilijän silmää, ja näyttää asialliselta, leveine sivukansineen. Hintakin vaatii
lottovoiton, koska se alkaa 500.000
eurosta... plus verot + rahti.
www.africatmarine.com
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Dragonfly 25

Leopard Powercat 37 ja 47

Thaimaa
Thaimaasta on tulossa uusi katamaranimekka. Siellä tehdään jo lukuisia
veneitä, ja lisää on tulossa. Tässä yksi esimerkki
Cata Thai
Catathai Power 34 ja Power 40
Katsokaa itse kuvia, niin näette.
www.catathai.com/catathai-power34.html

Ongelmana on kultturierot, kieli, laatutason valvominen, CE-hyväksyntä ja takuuasiat. Rahtikustannukset
ovat myös huomattavat. Maksuehto
on yleensä etukäteismaksu, joten riskit ovat suuret.
Eri asia on ostaa vene joltakin eurooppalaiselta luotettavalta (?) maahantuojalta, jolloin homma helpottuu huomattavasti

www.katamarancenter.com
ruotsalainen kaveri välittää katteja
Thaimaasta.
info@katamarancenter.se
Ja lisää: www.powerandsailing.com

Australia
Katso: www.webstation.com.au/
sailing/power_catamaran_cruisers.htm
Täältä löytyy moni valmistaja, monesta maasta.

Kiina
Täältä tulee jo optimistijollia, yksirunkoveneitä ja runsaasti katteja!
Laatu alkaa olla niissä siedettävä, siis
niissä mitkä ovat länsimaisessa laatuvalvonnassa, ja hintataso on edullinen.
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LOpuksi
Katso Power Catamaran World, joka
on yhden asialle omistautuneen kaverin kotisivu. Siellä on melkein mitä vain, mikä liittyy aiheeseen.
http://powercatamaran.typepad.
com/

SWE 58 in good condition for sale. Price 255000
SEK. The boat is located in Nynashamn, 55 km
south of Stockholm. See link: http://www.blocket.
se/vi/22970429.htm
For more information. Mobile +46 73 045 6490
or E-mail: fredrik.sporrong@telia.com

Maahantuojan 			
esittelyvene 			
Whisper 29
laskettu vesille 28.5.2009.
Hinta 93.000 Euroa
katsastusvarusteineen, Pentex laminaattipurjein.
Vene Jyväskylässä. Sovi koeajosta 050 3255556,
www.trimaraani.fi.

Dragonfly 25
vm. 1986. 7.7 x 6.0 m 800 kg. Hp 19.500 €.
Isopurje Elvström: retkikunto. Fokka Elvström
Flexline kevlar 2006 + retkifokka elvström.
Keulapuomi (hiilik) + Gennaker Elvström 2006 +
Bartels rulla 2006. Nostimet (dyneema) 2006.
Suzuki 4hp 2006. Valot Hella Naviled 2007.
Barberit lewmar 2007. Origo "lämpöpallo"
keitin/ lämppäri. Normaalit katsastusvarusteet.
Juha Ahvenlampi, 040-1824258.

Lazy bag

MYYDÄÄN

MYYDÄÄN

peen kannattaa selvittää etukäteen
verottajalla. Jotkut veneet myydään
arvonlisävero maksettuna ja toisissa
veneissä verot ovat maksamatta.

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

FLEURET 30 Mr 2 			
Trimaraani

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

Käyttämätön Pro 		
Rainer-Ocean Pro ATX 		
purjehdustakki

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

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.

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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HELINÄ HELIKOPTERISTA NÄHTYNÄ
Kai "Einari" Linko kävi viime kesänä Suomessa. Kun ei ollut muutakaan
tekemistä, niin hän lensi helikopterilla spottaamassa katteja Suomenlahdella.
Tässä saalis. Jukka Kalliohan se siinä purjehtii Helinä-Outremerillään
vienossa kesätuulessa kohti uusia seikkailuja.
Toimittajan huomautus: Kenelläkään ei ole pelastusliivejä päällä!
Kuva: Kai Linko

Kai "Einari" Linko on maailmanympärimatkallaan Blue Moonkatamaranillaan ylittämässä Tyyntä Valtamerta. Ensimmäinen
etappi Mexicosta Nuku Hivaaan oli 2.800 nm. Einari saapui perille
21.11.2009. Aikaa kului 15vrk, joten keskinopeus oli erittäin hyvä,
187 mailia vuorokaudessa. Ilma on hieno ja maisemat upeat!
Terveisiä kaikille Monirunkovenelehden lukijoille.

