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Kansainvälinen purjehtijaliitto ISAF on suuressa
viisaudessaan päättänyt vuoden 2012 purjehduksen
olympialuokkakategoriat. Ehdolla olleista luokista tippui
pois monirunkoluokka.
Itse venetyypit valitaan tarkemmin kevällä 2008,
mutta varmalta näyttää se, että olympialaiset 2012
purjehditaan entistäkin hitaammilla veneillä.
Ainoa nopea vene on miesten kahden hengen
”high-performance” -jolla.
Äärikonservatiivisuudellako kehitetään purjehduksen
imagoa ja näyttävyyttä?
Vauhdikasta monirunkovenevuotta 2008!
Martin Hildebrand

Kannen kuvat yllä: Corsair 28, kuva Minna Ryynänen
alla: Helinä takaa-ajossa Sail Antiloop Tapahtumassa,
kuva Arttu Heinonen
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Pekka Sarnikorpi
Kuvat Jarno Sarnikorpi

IMM 2007

matka sinne ja takaisin
Jarno ja
Öresundin silta

Simrishamn, Skåne, Ruotsi. Sade kohisee kannella
ja tuuli vinkuu mastossa. Maailma on harmaa
ja märkä ties kuinka monetta päivää.
Matka Fredrikstadiin on vasta noin puolessa,
mutta hidas eteneminen masentaa. Tekisi mieli
kääntyä takaisin, mutta kun tuli luvattua.
Osallistumismaksukin on maksettu ja Jarno tulossa.

Ystadissa

MATKAN
VALMISTELUT
Vuoden 2005 IMM:n jälkeen jäi mieleen ajatus, että jos sittenkin Norjaan.
No, ajatus kypsyi hiljalleen ja valmistelut alkoivat ihan kuin itsestään. Merikortteja katseltiin ja matkoja ja matka-aikoja arvioitiin. Ajankohtahan oli
pääosin heinäkuussa, joten odotettavissa oli hyviä ilmoja. Ha! Jarno järjesti osan lomastaan tapahtumaan

sopivasti. Suunnittelimme, että Pirkko ja minä purjehdimme miellyttävin päivämatkoin Göteborgiin, jonne Jarno lentää. Sieltä sitten Ruotsin länsirannikkoa Osloon, josta takaisinpäin Fredrikstadiin. Paluu hiljakseen länsirannikkoa Göteborgiin
Jarnon kotimatkaa varten. Keväällä
ja kevätkesällä hankin puuttuvat merikortit ja satamakirjat. Matkaan tarvittavat painotuotteet painoivat yhteensä 10 kg!

Karskronan
tilava satama
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MATKA SINNE
22.6. Juhannusaattoiltana liuimme
hiljakseen Tukholman saaristossa Blidösundia etelään ihmetellen ruotsalaisten hiljaista ja hillittyä juhannuksenviettoa. Takana oli pari aurinkoista, tosin osin tyyntäkin päivää. Ahvenanmeri ylitettiin kuuden sekuntimetrin itätuulessa. Ankkuroimme
Själbottna -nimiseen luonnonsatamaan. Itätuuli voimistui kovaksi ja
alkoi sataa. Satoi ja tuuli seuraavankin päivän. Satamapäivä. Hangosta
tultu 142 mpk.
24.6. Selkeätä ja tyyntä. Poikkesimme katsomassa nimellä ”Paradiset”
tunnettua satamaa, jossa oli viitisenkymmentä näin aamulla vielä hiljaista venettä. Lounaistuuli virisi ja voimistui päivän mittaan. Koko päivä
luovittiin kymmenien ruotsalaisveneiden joukossa. Myöhään iltapäivällä luonnonsatamaan Ornö Kolnäsviken. Päivän tulos 35 mpk.
25.6. Lyhyt luovi heikohkossa tuulessa Nynäshamnin isoon vierassatamaan. Vieraspaikat puomi- tai poiju-

kiinnityksellä, tosin puomien väli on
noin seitsemän metriä. Siihen mahtui. Satamassa on hyvät palvelut sekä
erinomainen kalakauppa. 19 mpk.
26.6. Sääennusteet uhkasivat kovaa
itätuulta jo iltapäiväksi ja illaksi. Päätimme pysyä saariston suojissa ja hakeutua aikaisin satamaan. Tyvenen
aamun jälkeen aamupäivällä alkanut
itätuuli voimistui vähitellen. Miellyttävä purjehdus kauniin saariston läpi Trosaan. Vierassatamassa on hyvin
tilaa kylkikiinnityksille. ”Perusruotsalainen” pikkukaupunki on söpö ja
siellä on tarpeelliset kaupat. Iltasella
veneeseen palattuamme totesimme
tuulen repineen puista vihreitä lehtiä. Alkoi sataa. 25 mpk.
27.6. Kohtalainen pohjoistuuli ja
sadetta. Mutkikkaita saaristoväyliä
kohti Oxelösundia. Huonossa näkyvyydessä suuntaa näytti edellä kulkenut Safir -merkkinen purjevene, kunnes ohitimme sen. Sitten pitikin navigoida ihan itse. Oxelösundiin tullessa tuuli tyyntyi ja tihkusade tiheni, näkyvyys muuttui huonosta vielä
huonommaksi. Hakeuduimme kalasataman pieneen vierassatamaan saksalaisveneen kylkeen. Parasta satamassa on vaatimaton ravintola, joka
tarjoaa erinomaista kalaruokaa hyvin
kohtuulliseen hintaan. 22 mpk.
28.6. Liikkeelle klo 04.15, tuuli luoteesta 5-6 m/s, melkein pilvistä, kohtalainen näkyvyys. Purjehdimme
saaristosta ulos Hävringen majakalle, josta suunta etelälounaaseen, karkeasti ottaen kohti Västervikiä. Aluksi etenimme hyvää vauhtia, mutta jo
aamupäivällä tuuli heikkeni ja kään-

tyi vastaan. Illalla ankkuroimme
Spåröfladen nimiseen luonnonsatamaan. 61 mpk.
29.6. Aamulla saaristoväylää etelään
koleassa puuskaisessa länsituulessa,
joka kääntyi lounaaseen. Kova luovi ei houkutellut, joten ankkuroimme Vippholmeniin, joka on viimeinen helposti tavoitettava luonnonsatama ennen avointa Kalmarin salmea.
Vain 12 mpk.
30.6. Etelätuuli ja sataa. Ennusteet
lupasivat tuulen heikkenevän, joten lähdimme aamulla puoli kuuden
maissa ulos sateeseen. ”Jos edes Oskarshamniin”. Luovia ja sadetta riitti aivan Oskarshamnin tuloväylän alkuun asti, jolloin taianomaisesti tuuli heikkeni, kääntyi länteen ja taivas

Malmön maamerkki:
Kiero pilvenpiirtäjä

selkeni. Siis suunta etelään! Mukavaa
purjehdusta riitti parisen tuntia, jonka jälkeen mantereelta alkoi ajelehtia
kuuropilviä ja tuuli kääntyi lounaaseen ja voimistui. Taas luovittiin, mikä sujui paremmin huomattuamme,
että aina sadekuuron lähestyessä tuuli kääntyi vastapäivään ja kuuron alla
ja sen jälkeen myötäpäivään. Lopulta
illalla sekä sateet että tuuli loppuivat
kokonaan, viimeiset mailit koneella
Kalmariin. 60 mpk.
1.7. Lepopäivä Kalmarin hyvässä, aivan kaupungin keskustassa sijaitsevassa vierassatamassa. Merellä vastapläkä.
2.7. Melkein selkeä, aurinkoinen päivä. Aamun heikko itätuuli tyyntyi,
mutta virisi uudestaan ennen puoltapäivää alkaen eteläkaakosta 4 m/s ja
kääntyen päivän mittaan itään samalla voimistuen 7-8 m/s.
Purjehdimme Utlänganin eteläpuolitse. Suorempikin saariston läpi kulkeva väylä on, mutta vanhaan merikorttiimme on sinne merkitty matala, avattava silta, jonka avaamisesta ei meillä ollut tietoa. Myöhemmin
opimme, että avattava silta on korvattu kiinteällä, jonka alituskorkeus
on 16 metriä. Saavuimme illalla pilvistyvässä ilmassa reippaasti Karlskronan vierassatamaan, joka sitten edellisen käyntimme oli kasvanut huomattavasti. Varsinkin puomipaikkoja
oli runsaasti, nytkin kymmeniä tyhjillään. Kylkikiinnityspaikoilla oli lievää tungosta. Ruotsalaisten, ainakin
satamanpitäjien, rakastamien puomipaikkojen sallimat maksimimitat veneelle ovat tavallisesti: leveys 4 m, pituus 10 m. Veneet, myös yksirunkoiset, ovat vaan kasvaneet näistä mitoista ulos. 61 mpk.
3.7. Kaatosade myöhäiseen iltapäivään saakka. Ei tehnyt vesille mieli.
Illemmalla tutustuimme ISIS – nimiseen isoon katamaraaniin, jolla omistaja oli purjehtinut kymmenkunta
vuotta. Vasemman rungon sisustus
oli lähes valmis, oikea vielä työn alla.
4.7. Aamulla 06.40 liikkeelle. Pilvipeite hälveni päivän mittaan ja kaakkoistuuli pysytteli viiden sekuntimetrin kieppeissä. Hyvä purjehduspäivä.
Simrishamn löytyi tihenevästä udusta iltapäivällä vähän kello viiden jälkeen. 58 mpk.
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Tyypillinen maisema

5.7. Sataa ja tuulee kovaa lännen
puolelta. Lähipäivinä odotettavissa
samanlaista säätä. Nyt varmistui se,
mikä oli jo jonkin aikaa kaihertanut
mieltä: Emme ehdi sovittuun aikaan
Göteborgiin. Sovimme, että Jarno tulee junalla Simrishamniin.
6.7. Sää ennallaan.
7.7. Samoin. Uutiset kertovat, että
tulva on katkaissut radan ja moottoritiekin on paikoin veden alla. Malmössä joku on hukkunut autoonsa ajettuaan tulvan alla olleelta tieltä ojaan.
8.7. Sade heikkenee, ajoittain jopa
loppuu. Ratakin on korjattu, ainakin
toinen raide. Jarno tuli illalla.
9.7. Reippaassa länsituulessa Simrishamnista Ystadin ahtaaseen vierassatamaan. Ruotsin eteläkärjestä Hammeruddenista luovia jyrkkää aallokkoa vastaan.28 mpk.
10.7.Aamukuudelta liikkeelle. Aamun heikko länsituuli kääntyi lounaaseen ja voimistui vähitellen. Aurinko paistoi ohuen yläpilven läpi.
Falsterbon kanavasta, jonka silta avataan tasatunnein, pääsimme onnella lähes pysähtymättä läpi. Ruotsin
etelärannikko oli ohi ja pääsuuntamme kääntyi lähes pohjoiseen. Päästyämme kanavasta, missä purjehtiminen on kielletty, nostimme purjeet ja
suuntasimme kohti Örebron siltaa.
Edelleen hyvää vauhtia sillan ali ja
Malmön ohi pohjoiseen. Barsebäckin
luona edessämme taivas ja meri muut-
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IMM:n satama

tuivat mustiksi, salamat välähtelivät
ja tuuli koveni. Yksimielinen päätös
oli, että tuonne ei mennä! Vähensimme purjeita ja käännyimme takaisin
kohti Malmötä tarkoituksena kuluttaa aikaa, jotta ukkospilvi ehtisi siirtyä tieltämme itään, minne se selvästi
oli menossa. Tietenkin saimme osamme sateesta ja tuulesta, mutta pääosan
myräkästä onnistuimme välttämään.
Ilman rauhoittuessa käännyimme takaisin oikeaan suuntaamme ja pian
saimme nostaa täydet purjeet. Hetken aikaa oli jopa täysin tyventä. Illan jo hämärtyessä kuljimme Venin
saaren itäpuolitse kapealle rannikkoliikennekaistalle, ja sitä pitkin valopoijujen opastuksella kohti Helsingborgin vierassatamaa. Sataman suulle merkitty sektoriloisto ei toiminut,
joten oli hiukan epätietoisuutta, mihin kohtaan kaupungin valoja vasten mustana häämöttävää rantaa pitäisi suunnata. GPS:n avulla sataman
suu löytyi ja yhdentoista maissa illalla
kiinnityimme vapaaseen laiturin päähän. Sateli hiljakseen.
11.7. Harmaa ja tuulinen päivä, välillä ripottelee sadetta. Helsingborgin
tilavassa venesatamassa vieraspaikkoja on runsaasti, paitsi vapailla puomipaikoilla, myös kylkikiinnityspaikkoja ponttoonilaitureiden päissä ja koko
kaupungin puoleisessa pitkässä rantalaiturissa. Satamamaksun voi maksaa paikoitusautomaatilla, josta saatavassa kuitissa on huoltorakennuksen
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oven aukaisemiseen tarvittava koodinumero. Helsingborg on komea kaupunki, jossa on paljon katseltavaa. Illalla menimme Tanskan puolelle Helsingöriin syömään ja ostoksille. Lauttamatkaan kuluu 20 minuuttia ja se
maksaa 20 kruunua.
12.7. Vähän vailla kahdeksalta ulos
satamasta. Kohtalainen länsituuli,
pilvistä ja utuista, harmaata. Kullenin tässä valaistuksessa uhkaavan näköiset korkeat kalliot jäivät taakse ja
otimme suunnan Kattegatille kohti Varbergiä. Taivas tummeni ja tuuli voimistui. Arvioimme tuulen nopeudeksi noin 15 m/s. Ei tuuli mitään, mutta se aallokko! Sotkuinen,
jyrkkä ja arvaamaton merenkäynti,
joka harjat kaatuivat veneeseen. Vettä lensi niin edestä kuin suoraan tuulen puoleltakin. Joskus tuntui, että sitä tuli myös suojan puolelta ja suoraan perästäkin. Ajoittainen rankkakin sade meni lähes huomaamatta, se
ei enää märkyyttä lisännyt. Veneen
rajut liikkeet tietenkin heittelivät tavaroita ympäriinsä. Mitään kallista ei
kuitenkaan rikkoutunut. Päivän mittaan tuuli kyllä heikkeni ja aallotkin
pyöristyvät siedettäviksi. Saavuimme
seitsemältä illalla sateentuhruiseen
Varbergiin.70 mpk.
13.7. Tavanomaisten huoltohommien lisäksi päivän tärkein tehtävä oli
ostaa kumisaappaat. ”Edulliset” merisaappaamme eivät nimittäin merioloja kestäneet, vaan niissä kastuivat

jalat. Kaupungin kenkäkaupat vain
olivat jo myyneet kaikki saappaansa.
Lopulta ne kuitenkin löytyivät. Tutustuimme myös Varbergin linnaan
ja sen mielenkiintoiseen museoon.
14.7. Aamuseitsemältä heikkoon
etelätuuleen ja myös heikkoon sateeseen. Tuuli kääntyi hiljakseen kaakkoon ja voimistui, niin kuin sadekin.
Iltapäivällä ankkuroimme Marstrandin lähettyvillä luonnonsatamaan.
Illalla sateen lakattua ja kun sääennusteet varoittivat kovasta lounaistuulesta siirryimme muutaman mailin pohjoiseen, mielestämme parempaan, Söholm- nimiseen satamaan.
Satamalahden SXK:n (Svenska Kryssarklubben) poijut olivat varattuina,
joten ankkuroimme.
15.7. Tuulinen, aurinkoinen aamu.
Aamiaisen jälkeen, säätiedotusta odotellessamme ankkuri alkoi yhtäkkiä
luistaa. Olimme illan hämärässä laskeneet ankkurimme ruohoa kasvavalle pohjalle. Pyörimme siinä lahdella,
kunnes päivän varoitukset oli kuultu. Päätimme pysyä saariston suojissa ja mennä myötätuuleen Uddevallaan, ”kun ei ennen ole oltu”. Mukava, ajoittain vauhdikaskin purjehdus
pelkällä fokalla pitkin komeata, korkearantaista ja vuonomaista salmea.
Uddevallassa pitkin jokea puhaltava
kova tuuli teki satamamanööveristä
varsin vaikean. Ystävällisten ihmisten avulla siitä selvittiin melko pienillä naarmuilla. 30 mpk.

Norjalaisen katin moottori ja peräsin

TIKI:n
hieno teltta

16.7. Täysin tyven aamu. Pilvetön
taivas. Aamun säätiedotuksissa ei ollut ainoatakaan, jo vakioksi muodostunutta kovan tuulen (kuling) varoitusta. Moottorilla Orustin pohjoispuolta. Paljon veneitä liikkeellä.
Suuntasimme Flatön pohjoispuolitse kulkevaan ”Strömmarna” väylälle,
josta satamakirja rohkaisevasti sanoo:
”Jos on siitä selvinnyt kolaroimatta
tai karille ajamatta, on elämystä rikkaampi”. Sitä piti kokeilla. Todellakin, kapeikoissa kovassa myötävirrassa reimareiden hipoessa veneen kylkiä, hommassa oli reipasta koskenlaskun tunnelmaa. Vastaantulijat väistivät kohteliaasti väyläntäyttävän katamaraanin tullessa kohti! Tultuamme
kapeikoista ulos Lysekilin edustalle,
saimme sen verran tuulta, että voimme nostaa purjeet. Purjehdimme rannikkoväylää, jota myös veneilyn E4:
ksi kutsutaan pohjoiseen. Väylä oli
lempinimensä mukaisesti täynnä veneitä, joista tosin vain harvat purjehtivat. Saavuimme Kungshamniin
myöhään iltapäivällä.
17.-18.7. Edellisen päivän säähäiriö
oli mennyt ohi. Nyt taas satoi, ukkosti ja tuuli. Toisena päivänä ainoastaan
tuuli, mutta sitäkin kovemmin.
19.7. Aamupäivällä liikkeelle. Heikossa tuulessa saaristoväylää pohjoiseen Sotekanalenin, Hamburgersundin ja Havstensundin kautta, ihan
vaan maisemia katsoaksemme. Havstensundin jälkeen saavuimmekin

Kosterfjordin avoimimmille vesille
ja kun tuulikin vähän piristyi ja pilvipeite oheni, saimme hyvän purjehduksen Fredrikstadiin menevän väylän alkuun. Siellä korkeiden saarten
välissä tuuli tyyntyi, joten loput matkasta ajettiin moottorilla voimakkaaseen vastavirtaan. Saavuimme IMM:
n illalla yhdeksän aikaan ”enkeleistä
viimeisenä mutta tallella taivaassa”.
55 mpk, Hangosta 840 mpk.

IMM 2007
Tapahtuman paikka Fredrikstad sijaitsee paikassa, missä Norjan suurin
joki Glommen jakautuu kahdeksi
kulkukelpoiseksi haaraksi. Joen länsirannan linnoitus, jonka vallien sisäpuolella vanha kaupunki on, rakennettiin aikoinaan estämään ruotsalaisten hyökkäys. Sittemmin kaupunki on kasvanut vähän joka suuntaan.
Kauppasatama on siirtynyt kohti joen suuta syvempiin vesiin jättäen kaupungin rantalaiturit pienalusten käyttöön. Järjestäjä oli varannut osallistujille kolmisensataa metriä osin vanhaa
laiva- osin uutta venelaituria. Osallistujat mahtuivat hyvin kaksi tai kolme
venettä rinnakkain. Joen virran nopeuden kerrottiin olevan 2-4 solmua,
mikä antoi oman mausteensa satamamanöveereihin.
Ohjelma oli perinteinen:
Torstaina avajaiset, joista myöhästyimme.
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Juhlahumussa

Perjantaina opastettu kierros vanhaan
kaupunkiin. Kierroksen jälkeen jäimme vielä sinne haukkaamaan vähän
lounasta ja ostoksille, joten iltapäivän vesikisa jäi väliin. Oli kuulemma
kaivattu, koska olimme tapahtuman
ainoa suomalainen venekunta. Iltapäivän ”avoimet veneet” toi veneeseemme jonkin verran kiinnostuneita. Kaukaisin oli Ruotsin Kalixista.
Yhdisti kuulemma liikematkan huviin. Illan grillipartyyn osallistuimme innolla.
Lauantaina paraati itäistä joenhaaraa
kilpailualueelle. Letka kulki tavallaan
kaupungin halki ja reitillä olevat sillat
avattiin ylimääräiseen aikaan sitä varten. Pienellä sisäselällä purjehdittiin
kaksi lähtöä heikossa tuulessa. Virta sekoitti parhaatkin suunnitelmat.
Emme purjehtineet hyvin, mutta
emme huonostikaan. Hihasta vetäisty mittaluku oli taaskin rasite. Illalla
illallinen ja palkintojen jako. Saimme
kauimpaa tulleen veneen palkinnon,
Ruotsista Gävlen lahdelta tulleen jäädessä niukasti kakkoseksi.
Sunnuntain ohjelmassa oli vain yhteinen aamiainen, jonka jälkeen veneitä alkoi hiljalleen lähteä.
Osallistujia oli alun perin ilmoittautunut 68 venettä. Monet jäivät pois,
mutta jälki-ilmoittautuneita tuli tilalle, joten tapahtumaan osallistuneita
veneitä oli 66. En pyynnöstäni huolimatta saanut järjestäjiltä paikkansa
pitävää osallistujalistaa, ehkei sitä ollutkaan. Veneiden enemmistö näyt8

ti olevan isoja salonkikatamaraneita. TRT-katamaranit olivat vahvasti edustettuina, tottakai, kotikentällään. Pienin vene oli saksalainen Tiki
21, joka tuli purjehtien ja lähti trailerilla pois. Järisyttäviä uutuuksia en
havainnut, siellä täällä näppäriä yksityiskohtia kylläkin.
Maanantaina jätimme veneemme
satamaan ja matkustimme junalla
Osloon. Siellä viikinkilaivamuseossa minua hämmästytti, miten ohutta
lautaa oli tuhat vuotta sitten käytetty. Aikansa high tech:iä, kevyt ja luja
rakenne. Monirunkoharrastajille tuttu tavoite.

JA TAKAISIN
24.-25.7. Aamupäivällä, kun kaupassa oli käyty, suuntasimme etelään, ko-

Paraati päättyy
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tia kohti. Aluksi täysin tyven, mutta
päivällä virisi kohtalainen länsituuli.
Aamulla oli täysin selkeätä, mutta pilvipeite tiheni hiljakseen. Purjehdimme saariston ulkopuolella, avointa
vettä. Illalla alkanut sade loppui puolenyön aikaan. Tällöin Måseskär oli
suoraan sivulla. Näkyvyyden paraneminen helpotti navigointia. Alueella
oli paljon kalastusaluksia. Vaikka niillä olikin hyvät kulku- ja merkkivalot,
ne saattoivat tehdä odottamattomia
liikkeitä. Siitä selvittiin kuitenkin
hyvin ja aamunhämärissä saavuimme saaristoon Vingan perinteikkään
majakkasaaren ohi. Majakka ja loistot olivat vaan sammutettuina, ehkäpä lopullisesti, koska syväväylä ja
laivaliikenne kulkevat hyvän matkaa
saaren eteläpuolella. Saaristossa hiljakseen heikentynyt tuuli loppui kokonaan, joten ajoimme koneella Götajokea ylös kaupungin keskustassa
sijaitsevaan Lilla Bommenin vierassatamaan, jossa pari tuntia odoteltuamme vapautui meille paikka.
26.- 29.7. Göteborgissa turistina, eikä
aika tullut pitkäksi. Onhan se sentään
Pohjolan kolmanneksi suurin kaupunki, jolla on pitkät merenkulkuperinteet. Kun Jarno oli saatettu lentokentällä menevään bussiin, jäimme
vielä päiväksi pitämään tuulta.
30.7. Göteborgista Varbergiin enimmäkseen tyvenessä. Tuuli menee laidasta laitaan, joko tuulee kovaa tai
sitten ei ollenkaan! Merellä hyvin paljon veneitä.
31.7. Varbergissä. Tuuli enimmillään
24 m/s. Pirkko kävi lääkärissä hakemassa rohtoja kurkkuvaivoihinsa.

Kilpailtiinkin

1.8. Purjehdimme Halmstadiin. Tuuli oli vain 7 – 9 m/s, mutta merenkäynti suhteettoman rajua. Tavarat
lentelivät taas, tällä kertaa matkaradion antenni katkesi, mikä olikin ainoa vaurio. Halmstadin vierassatama on joessa aivan kaupungin keskustassa. Puomipaikkojen lisäksi siellä on satoja metrejä kylkikiinnitykseen sopivaa laituritilaa. Kaupungissa oli katuteatterifestivaali, joka lisäsi eloa muutenkin vilkkaaseen ja viehättävään kaupunkiin. Viihdyimme
siellä pari miellyttävän rentoa päivää.
Siellä on paikkakuntalaisten mukaan
pohjoismaiden komein kirjastotalo. Upea tämä osittain veden päälle
ulottuva talo onkin.
4.- 5.7. Höllvikeniin ( Falsterbon kanava) heikossa vastatuulessa tai täysin
tyvenessä Yövyimme Helsinborgissa.
Menomatkalla kolealla ja sateisella
säällä rannan kävelykatu ja ravintolat
olivat tyhjiä ja hiljaisia. Nyt kadulla
oli lähes tungos ja ravintoloiden terassit täynnä. Pimeässä ja lämpimässä
illassa oli, sanoisinko, välimerellinen
tunnelma. Höllvikenissä hyljätyn näköisellä polttoainetankilla automaatti ei huolinut meidän seteleitämme.
Osoitetusta ”palvelunumerosta” tokaistiin että ”ei mahda mitään”. Harvinainen vastaus Ruotsissa, jossa asiat yleensä sujuvat. Kanssaveneilijöiden avustuksella ja mutkikkaiden rahanvaihtojen jälkeen saimme liruteltua jonkin verran bensiiniä tankkiin.
Paalu- ja puomisatamassa ei juuri
monirunkoiselle paikkaa löydy. Ystävällisen satamakapteenin avustuksel-

Tapaamisen kaunotar, hieno puuvene

la se kuitenkin järjestyi. Satamaa pitävä pursiseura kuulemma suunnittelee ulommaisten ponttoonien muuttamista kylkikiinnitykseen sopiviksi.
6.- 7.8. Itä – eli vastatuulta. Muuten
hyvä sää, tuulikin 5 – 6 m/s. Luovimme Ystadiin, jossa yövyimme, ja
sieltä edelleen Simrishamniin. Hammeruddenin luona saimme vastaamme ikävän, vauhdin pysäyttävän aallokon, jossa etenemisemme oli varsin tahmeaa. Pirkko makasi punkassa
voimat vievän, ilmeisesti antibiootin
aiheuttaman ripulin kourissa. Kurkku oli kyllä jo kunnossa.
8. – 10.8. Pirkon toipumiseen meni päivä. Kahtena seuraavana päivänä
vallitsi erittäin sakea sumu, joten ne
käytettiin jälkitoipumiseen.
11.8. Vielä utuisessa ilmassa tiukkaa vastaista ja muutama luovi. Lähestyimme Karlskronaa Hasslön nostosillan kautta, joka lähestyessämme
avautui, vaikkei siltavahtia näkynytkään. TV-kameroita oli kyllä sillanpielissä. Karlskronaan saapuessamme
laiturilta kuului reipasta torvisoittoa.
Ihmisjoukon edessä seisoi soittokunta ja kunniakomppania komeissa paraatiuniformuissaan. Juuri meidän
ohittaessamme juhlapaikkaa sieltä
ammuttiin kunnialaukauksia. Ehkei
juuri meidän kunniaksemme, mutta
komeasti me tulimme satamaan.
12.8. Tyyntä ja sumuista. Pari meitä
ennen lähtenyttä ja takaisin kääntynyttä ruotsalaisvenettä kertoivat sumun olevan erittäin tiheän. Menimme joukolla tankkaaman ja odottamaan sumun hälvenemistä. Näky-

vyyden vähän parannuttua lähdimme
mutkikasta saaristoväylää kohti Kalmarin salmea, jota lähestyessämme
sumu taas tiheni. Reimarilta toiselle haparoiden pääsimme lopulta ulos
saaristoväylältä ja kun tuuli näytti heränneen nostimme purjeet ja otimme suunnan kohti Kalmaria. Päivän
mittaan tuuli hiljakseen voimistui ja
näkyvyys parani. Illan suussa reippaan myötätuulen ja kasvaneen aallokon takia autopilotti ei oikein hyvin enää ohjannut, joten tartuin itse peräsimeen. Sitten alkoi tapahtua:
Vauhtia oli noin 11 solmua keskimäärin, kun vene nousi aallon takapuolta sen harjalle, josta se sai lisää
vauhtia ja suorastaan loikkasi eteenpäin työntäen keulansa edessä ole-

High tech tuhat vuotta sitten
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Göteborg:
Lilla Bommen
ja Oopperatalo

vaan vesiseinään, joka näytti olevan
aivan paikallaan. Keulat työntyivät
pääpalkkiin asti veden alle. Mieleeni välähti kuva perät pystyssä kuperkeikkaa tekevästä veneestä. Meidän
perämme eivät kuitenkaan nousseet
ja keulakansien päältä valui vesi pois.
Koko tapahtuma oli ohi muutamassa sekunnissa, mutta kylläpä ne olivat pitkiä! Kerta riitti. Laskimme isopurjeen ja jatkoimme pelkällä fokalla. Vauhti putosi noin 5,5 solmuun,
mutta oli helppo uskotella itselleen,
että näinkin ehtii. Elämä rauhoittui
ja autopilotti hoiti taas hommansa.
Jälkiviisaasti voi sanoa, että olisihan
se pitänyt tietää. Tyypillinen seisovan aallon tapaus. Nyt aallokko tuli etelästä Kalmarin salmen tavallista etelään kulkevaa virtaa vastaan. Sitä paitsi niillä seuduin salmi kapenee
ja mataloituu. Ihanteelliset olot seisovien aaltojen muodostumiselle. Kalmariin saapuessamme linnan silhuetti näkyi komeasti tummien pilvien alle läntiselle taivaalle avautunutta kirkasta juovaa vasten. Vierassatama oli
lähes tyhjä.
13. – 14.8. Kalmarista Nynäshamniin. Selkeä sää, aurinkoinen ja jopa
lämmin. Viimeinkin kesäkeli. Heikohko, aukkoinen tuuli enimmäkseen luoteen puolelta. Legillä ajettiin koneella kuusi kertaa, välillä toki
purjehdittiin. Monirunkoisia emme
olleet juurikaan nähneet. Tosin Simrishamnissa oli meidän lisäksemme
kaksi kappaletta. Nyt Kalmarin salmessa päivän mittaan tuli neljä sellaista vastaan. Myöhemmin aamun
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koittaessa näimme horisontissa ison
tumman purjeen, jossa oli suuri ahvenenselkä. Se paineli kovaa vauhtia
etelään. Emme nähneet mitä purjeen
alla oli, koska runko oli horisontin takana. Rauhallinen yö, vain yksi rahtilaiva nähtiin. Saavuimme melkein
tyhjään vierassatamaan iltapäivällä.
Legin pituus 150 mpk.
15. – 16.8. Huoltotöitä (vähän), lepäilyä (enimmäkseen). Hyvä jazzkonsertti paikallisessa ravintolassa.
17.-21.8. Ensin pari lyhyttä päivämatkaa kovalla lounaistuulella Granhamniin, Ahvenanmaalle menijöiden
perinteiseen satamaan. Sieltä seuraavana päivänä hyvässä tuulessa Benöö:hön, jossa yövyimme. Kihdin yli
tulimme vielä hyvässä sivutuulessa,
mutta Korppoströmissä tuuli kääntyi vastaan. Luovimiseen kyllästyttyämme yövyimme vielä kerran ja tulimme aamupäivällä Holmaan. Päivä
menikin sitten saunoessa ja kotiintuloa varten kamppeita kasatessa.
22.8. Aamulla kohti kotia. Hiittisissä
saimme niskaamme rajun ukkoskuuron, todellisen kaatosateen. Ettemme
vain luulisi, että kaunis ilma olisi jotain pysyvää. Puolilta päivin kotisatamaan.
Matka kesti kaksi kuukautta. Taivalta
taitettiin 1 656 mpk. Satamamaksuihin meni noin 800,- euroa.

Jälkiviisas
Entinen presidentti taisi sanoa, että
itse matka on tärkeämpi kuin perille pääsy. Niin tälläkin matkalla. Oli-
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simme kyllä pahoin pettyneet, ellemme olisi perille päässeet, mutta varsinainen haaste ja seikkailu oli sittenkin itse matkanteko. Onhan Homo Sapiens ollut pääosan olemassaolostaan vaeltelija ja keräilijä ja niissä puuhissaan onnellinen, joten geeneissä se on.
Etukäteen laadittu aikataulu ei pitänyt, mikä ei ole lainkaan tavatonta.
Säällä kylläkin oli osuutensa, menomatkan ilmat eivät juuri normaaleja
kesäkelejä muistuttaneet.
Ruotsissa on hyvä sääpalvelu veneilijöille: Stockholm Radio lukee VHF:
n liikennekanavilla kahdesti päivässä
tuuliennusteen rannikkovesille. Ennusteet annetaan suhteellisen lyhyille rannikkoalueille seuraavaksi vuorokaudeksi, joka on jaettu neljään
osaan. Näin niistä saa hyvän kuvan
siitä, mitä on odotettavissa ja miten
sää kehittyy juuri siellä, missä itse on.
Pitkän ajan, noin viikon, ennusteet
löytyivät iltapäivälehdistä. Niihin sisältyi myös ennusteet merialueille.
Vene selvisi matkasta hyvin. Mitään
oleellista ei hajonnut. Ahtaissa satamissa emme aivan ilman naarmuja
selvinneet, mutta ne ovat vain kosmeettisia haittoja.
Meille tämä oli juhlaristeily. Täytimme molemmat, Pirkko ja minä, tänä
vuonna 70 vuotta. Vaikka sitä on vaikea tunnustaa, niin ikä tuntuu. Purjehtiessa kyllä jaksaa, mutta rasituksesta palautumiseen menee entistä
enemmän aikaa. Tämä seikka selittänee ainakin osan milloin milläkin tekosyyllä tapahtuneista pysähdyksistä. Asia on otettava huomioon tulevia retkiä mietittäessä.
Ensi kesän pysyttelemme kotivesillä, Saaristomerellä. Ellei sitten jotain
muuta pälkähdä päähän. Ja seuraava
IMM:kin on jo vuonna 2009 meitä
tämänkertaista lähempänä, Kööpenhaminassa.
PS. Useat IMM:n osallistujat ja varsinkin saksalaiset puhuivat, että kuinka hienoa olisi jos IMM järjestettäisiin joskus Suomessa. Antaisihan se
hyvän syyn mennä kauas kotoa! Mietintämyssy päähän?

Arttu Heinonen

Sail Antiloop
30.6. – 1.7.07 kokoonnuimme
Pohjankurun satamaan
1. Sail Antiloop purjehdustapahtumaan ratakisan ja
illanvieton merkeissä.
Tuolloin viikon päässä siintävästä Norjan IMM-2007 -tapahtumasta huolimatta paikalle oli saapunut
kunnioitettavat kuusi venekuntaa;
kaksi trimaraania ja neljä katamaraania. Näistä Antiloop-tuotantoa Trou
Noir ja Wizzer. Uusia tulokkaita olivat Outremer38 katamaraani “Helinä “ ja Aquilon katamaraani “ Apaca”. Lisäksi laiturissa oli ihailtavana
Markus Rantasalmen Pulsar 26, joka
ei miehistöpulan vuoksi voinut osallistua kisaan ja partiolaisten Tremolino. Hallissa oli Karpioiden Scarab
680 -trimaraani ja valmistumassa Visionarry-proa.
Kipparikokouksessa päätettiin rata.
Tuuliolosuhteiden pohjalta päädyttiin “banaanirataan” , joka kierrrettiin kolmesti kahdessa lähdössä launtaina ja yhdessä lähdössä sunnuntaina. Tuomarina toimi Kari Karpio
Tuuli oli kovenevaa eteläistä puuskissa n 12m/s, aallokko matalan terävää. Lievää hämminkiä aiheutti 1.
kilpailupäivänä eteläisen kääntömerkin tyhjeneminen. Dione ja Helinä
luovivat vakuuttavasti. Tuulimittarin
voitti Robert Hagströmin kipparoima miehistö Dionella.
Järjestys oli tasoituksin: 1. Dione,
2. Helinä, 3. Trou Noir, 4. Wizzer.
Keli oli sopiva isoille kateille. Suoran
ajan johtopaikan piti alusta loppuun
Trou Noir.
Iltaa istuttiin pitkien pöytien ääressä juhlakoristellussa hallissa. Lapsille
Monirunkovenelehti 4/2007
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Minna Ryynänen

Corsair 28:lla
Emäsalon ympäri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oli järjestetty omaa ohjelmaa. Grillimestarit
ruokkivat juhlavieraita parilla laatikollisella lähimakkaraa ja Antiloop perunasalaatilla, jota syötiin saavillinen. Lammas- ja hirvimakkara saivat kunniamaininnan ja toiminevat houkuttimena purjehdustapahtumaan
jatkossakin. Kaikki ruoka teki kauppansa.
Illallisen lomassa soiteltiin terveisiä IMMmenijöille Nina Marialle, Blue Moonin
miehistölle Keski-Eurooppaan ja Kiniegerin
miehistölle, joka oli matkalla Saimaalle.
Kaikilla oli mukavaa. Mietittiin uusintaa,
joka voisi olla ensi vuosikymmenellä kun
lisää Antiloop-tuotantoa on saatu vesille.
Kiitämme tapahtuman tukijoita.
Mukana tapahtumassa: Antiloop Oy,
Fiskars Oyj, West Chark ja SCTL
12
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Olimme elokuussa Corsair 28CC trimaraanilla Purjehtimassa Emäsalon
ympäri. Kilpailun järjesti porvoolainen pursiseura BSS. Corsair 28 oli
kilpailun ainoa trimaraani, muuten
mukana oli parisenkymmentä kölivenettä ja muutama kevytvene eri pursiseuroista, lähinnä Helsingin itäpuolelta ja Porvoosta.
Ennen lähtöä veneen omistaja, Tapio Palva, perehdytti ensikertalaisen
miehistönsä Corsair 28:n ominaisuuksiin ja yhdessä viimeistelimme
venettä lähtökuntoon. Ilma oli upea
syksyä ounasteleva poutapäivä, tuulta oli hieman päälle toistakymmentä metriä etelästä. Lähtö oli Emäsalon sillan länsipuolelta, ja saari olisi tarkoitus kiertää vastapäivään. Eli

kryssiä tiedossa aluksi. Lähdimme tavoittelemaan äärimmäisiä nopeuksia
kilpailun viimeisinä, koska kyseessä
oli takaa-ajolähtö. Tavoitteenamme
oli luonnollisesti ohittaa mahdollisisimman monta kölivenettä mahdollisimman nopeasti.
Pääsimme heti nauttimaan veneen oivallisista ominaisuuksista aallokossa.
Corsair kulki vastatuuleen kuin pieni
juna välittämättä vähääkään tuuleen
nähden yllättävän isoista vaahtopäistä. Veneen erittäin jäykkä rakenne sai
miehistönkin hymyilemään. Emäsaloa oli mukava ihailla päivänvalossa
veneen leikitellessä näppärästi meren
huiskeessa. Liikkuminen sivurungoilta toiselle oli vaivatonta huomattavan
jäykkien ja isojen trampoliinien ansi-

LOA 8.66 m
LWL 8.0 m
Leveys 6.1 m
Leveys kokoontaitettuna
2.5 m
Syväys 0.36 / 1.5 m
Maston pituus11.12 m
Paino tyhjänä 1,265 kg
Isopurje 29.8 m2
Fokka 16.3 m2
Screacher 33.3 m2
Epäsymmetrinen
spinnu 72.5 m2

osta. Ensimmäinen ajatus Corsairsta
olikin, että tässä on loistava perhevene; toimii varmasti lähes kelissä kuin
kelissä kenenkään voimatta pelätä
tai saavan minkäänlaisia traumoja.
Tuntuu turvalliselta ja vaivattomalta.
Toisaalta kuitenkin hyvin liukas vene, kiihtyy hyvin.
Vene sopinee erinomaisesti Itämerelle ja saaristoon niin päiväksi purjehtimaan tai muutamaksi viikoksi.
Nostettavan kölin ansiosta rantautuminen on helppoa mataliinkin vesiin
tai suoraan hiekalle. Toisaalta urheilullinen Corsair 28 on helposti kuljetettava vaikka järviseudulle kevyen
painonsa ja matalan traileriprofiilinsa vuoksi. Corsair 28 on suunniteltu
kokonaisuudessaan niin, että vesille
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Tyytyväinen omistaja Tapio Palva

Emäsalon ympäripurjehdus oli mukava ja reipas kilpailu. Matkan varrella näkee niin saaristomaisemaa
kuin avomertakin. Lenkin pituus,
parisenkymmentä mailia, on myös
sopiva tälläiselle kilpailulle. Ainakin veneen miehistö ja kippari voivat
suositella kilpailua kaikille muillekin
monirunkoveneille.

rajoitti valinnan lähinnä Corsairiin
ja Dragonflyhin). Mietimme alunperin Corsair 27:n hankkimista ja kävimme sitä katsomassakin Corsairin
tehtaalla, mutta se vaikutti sisätiloiltaan hiukan ahtaalta. Kun Corsair
28 -malli tuli sitten markkinoille se
tuntui huomattavasti paremmin vastaavan toiveitamme, ja se osoittautui myös erittäin suorituskykyiseksi malliksi.

Veneen omistajan ja
kipparin Tapio Palvan
ajatuksia Corsair 28CC:stä:

sille lasku sujuu mahdollisimman nopeasti, kuten myös itse purjehtiminenkin. Masto voidaan nostaa ja laskea trailerissa olevalla vinssillä. Corsairiin on saatavissa hiilikuitumasto,
joka on tehokas ja toimiva merellä,
lisäksi keveytensä vuoksi helppo käsitellä trailerilla. Peräsin kääntyy jopa
180 astetta kuljetuksen ajaksi. Yhtenäistä muiden Corsair trimaraanien
kanssa on myös se, että siirtyminen
trailerista purjehdusvalmiuteen yhden tai kahden hengen operoimana
kestää noin puoli tuntia.Takakajuutassa nukkuu helposti ja mukavasti
kaksi aikuista tai useampikin lapsukainen. Varustukseen kuuluvat lisäksi pentteri, merivesivessa septitankkineen..Veneessä on lisäksi ainutlaatuinen WC-tilan järjestely. Koppi on
ikäänkuin kokoontaitettava, ja sisällä olessa ovi käännetään seinäksi suojaamaan kajuutassa olevien katseilta.
Kuulostaa monimutkaiselta, mutta
oli itseasiassa melko yksinkertainen.
En tiedä miten toimii veneen ollessa
liikkessä. Istumalaatikko on käytännöllinen, mutta melko pieni. Saman

veneen saa tosin myös isommalla istumalaatikolla ilman takakajuuttaa.
Loppupuoli reissusta olikin avotuulta. Matka taittui ilman avotuulipurjeita, pelkällä isolla ja fokalla. Silti
vauhtia riitti ihan kivasti. Jossain vaiheessa taisimme parhaimmillaan käydä neljäntoista solmun tienoilla. Jokunen kölivenekin ohitettiin. Olimme loppuen lopuksi toiseksi nopein
vene, 505-jollan jälkeen.

Vene pakattuna
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Miten päädyitte juuri tähän
malliin?
Hankimme Corsair 28CC:n, koska
vene vastasi parhaiten sitä konseptia, jota aikoinaan kaavailimme seuraavalle veneellemme (meillähän oli
alunperin Reino Karpion suunnittelema ja veljeni Ilkan kanssa itse rakennettu 7,5-metrinen trimaraani).
Halusimme perheveneen, jolla olisi
pituutta n 8-9m, takaruffi, WC, tilaa
n 4:lle, joka olisi helposti käsiltävä ja
nopeaksi matkaveneeksi suunniteltu
merikelpoinen konstruktio. Lisäksi halusimme helposti kokoonpantavan trailattavan veneen. (tämähän

Mitkä ovat veneen parhaita
puolia?
Parhaita puolia ovat hyvät sisätilat
näinkin pienessä trimaraanissa, hyvät purjehdusominaisuudet, trailattavuus, merikelpoisuus sekä hyvä
jälleenmyyntiarvo.
Mitkä ovat veneen heikkouksia?
Pistokölin tilalla voisi olla taittoköli
Suomen kivisiä vesiä ajatellen; tämä
tosin voisi vaikeuttaa sisustusratkaisun toimivuutta. Sisätiloihin kaipaisin ehkä hieman puuta/viilua. Hinta
on suhteellisen korkea (tosin vähemmän kuin vastaava Dragonfly) mutta
tämänhetkisillä dollarikursseilla kuitenkin melko edullinen
“Tämä malli sopii minusta erinomaisesti pienen perheen nopeaksi matkaveneeksi. AC malli (istuinlaatikko takana) tietysti paremmin kilpaveneeksi sisätilojen kustannuksella. Yleisesti
ottaen olemme olleet erittäin tyytyväisiä veneeseen”, kommentoi tyytyväinen omistaja venettään.
Jutun kirjoittaja kiittää
Tapio Palvaa haastattelusta
ja Martin Hildebrandia
asiantuntijanäkökulmasta.

Carl-Olof Granfelt:

KOKEMUKSIA
MITTAMIEHENÄ
Mittamies on henkilö,
jonka kanssa jokainen kilpaileva veneenomistaja
on joutunut tekemisiin.
Hän on se, joka tarkkaan
– monen mielestä turhankin tarkkkaan –
varmistaa sen, että vene kilpailee ainakin sääntöjen mukaan
tasa-arvoisesti muiden veneiden kanssa.

Yksityyppiveneluokissa – monirunkoveneissä meillä tällä hetkellä sellaisia ovat ainoastaan Tornadot ja
Hobiet – hänen tulee katsoa, että veneet kaikissa luokan säännöissä mainituissa kohdissa ovat samanlaiset, ja
konstruktioluokissa, kuten 6mR, hän
käytännössä määrää kuinka isoa purjepintaa ko. vene saa käyttää. Mutta
matkamonirunkoveneet kilpailevat
tasoitussäännön mukaan, ja silloin
hän mittauksensa perusteella määrää
aikatasoitusluvun. Koska tämä luku
yleensä määrää veneen sijoituksen
ainakin ratkaisevan suuressa määrin,
mittamiehen työ on tärkeä.

Oikeastaan, jos kaikki
veneenomistajat/
kipparit olisivat 		
täysin rehellisiä,
ei juuri tarvittaisikaan mittamiehiä,
jokainen vain ilmoittaisi veneensä
mitattavat suureet, ja liiton toimisto
laskisi tasoitusluvun. Mutta käytännössä tämä ei toimi. Kaikki eivät ole
täysin rehellisiä, niinkuin seuraavassa
käy ilmi, ja toisaalta kaikki eivät edes
tiedä, miten ja mistä kohdista mittaa
otetaan. Joten mittamiehiä tarvitaan,
ja heidän työnsä tarkkuuteen meidän
on luotettava.
Eräässä tilaisuudessa Onnelan Kari
kysyi minulta, olinko jollain tavalla kytkettynä vuoden 1952 Olympiapurjehduksiin. Kerrottuani, että
toimin mittamiehenä hän heti eh-

dotti, että kirjoittaisin kokemuksistani siitä. Tämä antoi aiheen seuraaviin muistelmiin.

Mittamiehenä olin jo
aikaisemmin toiminut
Lightning-luokassa.
Luokan säännöt määräsi rungon mittaustavan (se on kuulemma nykyään
muutettu) melko hankalaksi: piti olla kaksi mittauspukkia, toinen keulan edessä, toinen perän takana veneen ollessa ylösalaisin. Näiden pukkien varassa oli mittausnaru pingoitettava määrätyllä voimalla (sen päissä olevien painojen avulla), ja näistä
mitattiin sitten etäisyys eri mittauskohtiin. Menetelmä vaati sen, että oli
käytettävissä vaakasuora tila, joka oli
vähän pitempi kuin vene. Ja tämä ei
yleensä ollut mahdollista, vaan vene
jouduttiin mittaamaan usein ahtaassa paikassa telakalla tms. Tästä syystä
kehitin oman mittausmenetelmän:
määräsin ensin kölin ketkan, johon
tarvittiin veneen pituinen suora lauta. Sitten mittasin pohjasärmän korkeuseron kölilautaan joka kaaren
kohdalla, ja samalla sen leveyden.
Yhteenlaskemalla ketka-arvon ja mitatun pohjasärmän korkeuseron sain
saman tuloksen kuin sääntöjen esittämällä menetelmällä, mutta yhteenlaskeminen oli hankalaa, koska mitat otettiin tuumissa ja kahdeksasosissa. Toinen hankala asia oli se, ettei
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toleransseja tiedetty, ne olivat salaisia,
joten en pystynyt mittauksen jälkeen
kertomaan omistajalle, oliko vene hyväksytty tai ei.

Mutta oikeastaan
minun piti kertoa
Olympiaveneiden 		
mittauksista.
Yleiskuvana sanoisin, että suurin osa
veneistä oli huolellisesti mitattuja, ja
tiedot mittakirjassa pitivät paikkansa.
Varsinkin muistan saksalaisten mittakirjat, joissa oli esimerkiksi kaikkien
käytettävien purjeiden kaikki mitat, ja merkintä purjeissa. Mutta oli
poikkeuksia. Niinpä hollantilaisessa
5.5 M -veneellä oli kaksi mittakirjaa, toisessa oli suurempi isopurje ja
pienempi fokka, toisessa päinvastoin.
Tarkoitus oli käyttää edellistä vaihtoehtoa kevyessä tuulessa ja pienempiisopurje-variaatiota kovassa tuulessa.
Puomissa olikin kaksi mittamerkkiä.
Huomautin, etteivät kanssapurjehtijat voi kontrolloida, ettei isompaa fokkaa tulisi käytettyä isomman isopurjeen kanssa. Sen veneen kippari ymmärsi, ja hän valitsi muistaakseni sen
pienemmän isopurjeen ratkaisuksi.

Ruotsissa karsinnoissa
toiseksi tullut 5.5 M	
-vene ”Sjöhäxa” oli
sekin eräs tapaus.
Me totesimme heti, ettei vene kellunut vesilinjamerkkien mukaisesti.
Ruotsin joukkuejohtaja Sven Salén

tuli katsomaan tilannetta, siirsi purjepussin maston viereen, ja nosti puomin melkein pystyyn. Ei perän vesilinjamerkki sittenkään tullut näkyviin. Mutta kun mittamies astui keulaan, tuli se juuri ja juuri näkyviin.
”No nythän kaikki on hyvin”, totesi
Sven Salén.
”Eipäs”, huomautin minä, ”on saatava 75 kg lyijyä keulaan sinetöitynä!” – Veneen vuokrannut Portugalin miehistö ei kyllä ollut kovin tyytyväinen – mutta purjehtivat silti melko hyvin veneellä.
Suomen 5.5 M –vene Gullvinge oli
myös vuokrattu, en muista mille
maalle. Tarkistusmittauksessa sen todettiin olevan muutaman senttimetrin liian kapea. Asian korjaamiseksi pakotettiin veneeseen poikkipalkki, joka kyllä sai leveyden kasvamaan
riittävästi, mutta ulkolaidan lakkaus
irtosi siltä kohdalta!

6 MR-veneet punnittiin
Suomenlinnan 		
vanhaLLa telakaLLa.
Kun Kanadan vene nostetiin vedestä, huomasin, että peräsimen alaosasta valui hieno vesisuihku. Punnitus keskeytettiin, ja saimme odottaa melkein puoli tuntia ennenkuin
ontto metallinen peräsin tyhjentyi, ja
saatiin oikea paino veneelle.

Starveneluokassa
oli hauska tapaus.

mestarin Augusto Straulinon venettä.
Veneessä oli maailmanmestaruuskilpailujen leima, ja kuulemma venettä sellaisella leimalla ei mitata uudelleen. Mutta kaikista väitteistä huolimatta me suoritimme rikin mittaukset, ja kun rupesin vetämään mittanauhaa puitkin puomia, Straulino otti jo heti sahan takakannen alta ja sahasi hymyillen kiltisti puomin poikki
asettamani merkin kohdalta. Puomi
muuten ei ollut uusi, vaan ilmeisesti paljonkin käytetty. Lause:”kerran
Starvene on aina Starvene” ei siis aina pidä paikkaansa.- Että Straulino
oli maailmanmestari, osoitti sen, että
hän voitti kultamitalin, lyhennetystä
puomista huolimatta.

Tällaiset jutut 		
kertovat sen,
että niinkin tärkeissä kilpailuissa esiintyy sekä epätietoisuutta että suorastaan vilppiäkin. Näinollen
ei voi vaatia, ettei virheitä olisi kotimaamme monirunkoveneissäkään.
Mutta kanssakilpailijoiden tulisi voivan luottaa siihen, että kaikki kilpailijat purjehtivat oikealla tasoitusluvalla. Joten, älkää pitäkö sitä pikkumaisuutena, kun mittamies pyytää
teitä tyhjentämään septiktankin tai
poistamaan vettä ponttooneista. Se
kaikki tähtää vain veneen oikean painon esille saamiseen. Ja paino merkitsee paljon monirunkoveneen suorituskyvylle!

Tämä tarina
on tosi
osa 7
Jutun aiemmat osat ilmestyivät
Monirunkovenelehdissä 4/2000,
4/2001, 1/2003, 4/2003, 4/2004,
4/2005 ja 4/2006.

Purjeen alle tuleva hylly on kaareva
ja vaatii tietysti jonkinlaisen jigin.
Tukirunkona toimii puomin kylkipalat hyllyn teon aikana.

Kevät 2007
Talvi oli harvinaisen aktiivinen veneenrakennuksen suhteen. Homma
jatkui talven läpi lähes katkoitta,
tosin lähinnä viikonloppuisin.
Piti suunnitella ohjauspylväs ja mittaritaulu, ensin mallikappaleella..

Salongin pöydän jalka muotoon taivutettua hunajakennolevyä, puuttuvat ovet myöhemmin kai havuvaneerista, hyllyistä nyt puhumattakaan. Pöytälevy menee kyllä uusiksi,
tämä painaa lähes tonnin ja tarvitsen
sitäpaitsi lujaa levyä ankkurivinssille.

Tulimme tarkastamaan maailman-

Fonzien TAXI
0400 400424 tai
050 3920200
Kuljetukset Pikkujouluista,
Juhlista ja Haminoista
ympäri vuoden!
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Pekka Jaakkola
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ja sitten toteuttaa se. Alakaappi toimii kaasupullokotelona, tuuletus
ulos tietysti.

Kaksinkertainen vaneeri liimattuna
muotissa pitää muotonsa kohtuullisen hyvin. Päällystetään lasikuidulla
kyllä molemmin puolin. Sen lisäksi
reunoihin vedetään muoviputkista
reunat, jotka nekin saavat kuitupeitteen. Lazyjack sivukankaiden reunaköydet pujotetaan reunaputkeen
tehtävään halkioon.

Lähes viisimetrisen isonpurjeen
puomin teko alkoi nelimillisellä vaneerilla, johon tehdyt 1:10 viistoliitokset tulevat jatkoihin.

Kotelo tehty kaksinkertaisesta 4 mm
havuvaneerista muotoonsa ja kuidutettu molemmin puolin.

Kylkilevyt, päittäisbalsaa lasikuitupinnalla, saivat vielä suunnatusta
lasikuidusta lisävahvistusta alareunoihin.
Tässä se on vielä viimeistelemättä ja
pohjalevyt irrallaan. Pohjalevyihin
tulee niihinkin lasikuitua pintaan.
Monirunkovenelehti 4/2007
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räsinakseli upotetaan notkealla
epoksikitillä levyjen sekaan. Akseli on haponkestävää paksuseinäistä
putkea (ei kukaan satu tarvitsemaan
45 mm putkea 6 mm seinämällä,
olisi 2,5 metriä nettohinnalla).

Puomin molempiin päihin tulee
enemmän ja vähemmän plokeja pakattuna tukevien lasikuitulevyjen
väliin.

Keulojen muotokappaleet tehdään
umpisoluvaahdosta. Keskimmäinen
viipale on laipiomateriaalin jämäpaloja ja on molemmin puolin kuidutettu. Toimivat lisävahvikkeina törmäyksen varalta. Divinycell loppui
vähän kesken ja piti hakea rautakaupasta suulakepuristettua umpisolulevyä. Päälle tulee muotoilun jälkeen
lasikuitua piirustusten mukaan.Piti
pyytää talkooapua ovi- ym. aukkojen reunavahvistusten tekoon. Yksin
tekeminen vie tolkuttomasti aikaa.

Alaliikin säädön lisäksi puomiin tulee kaksi yhden köyden reivitaljaa.
Vaneeri toimii täytteenä tarvittavissa kohdin. Läpipultit tulevat toimimaan plokien akseleina ja pitävät
sivuhommina nipun kasassa lasikuidun lisäksi.

Lipputangon nuppi, eikun maston
huippukappale, kootaan lasikuidusta ja vaneerista.

Ison nostimelle tulee kylän suurin
ploki, 100 mm. Koukkunokkaan
kiinnitetään nostimen taljan toinen
pää. Ja kuitua ronskisti päälle...
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tat kannakkeiksi. Levyt kiinnitetään
päältä laminoiden laipioihin ja rungon kylkiin lasikuitunauhoilla ja sitä
ennen alle viritetään vesianturit kuten lattian alusissakin.

Kesä - syksy 2007
Kesä livahti jonnekin kaikenlaisessa pikkuhommassa. Onneksi ei ole
mitään kiirettä, tämä kun on harraste ja päätarkoitus onkin irrottautua
leipätyöstä, vene on vain sivutuote.
Jossain vaiheessa kävi mielessä joku
hötkyilyn poikanen, mutta sehän
kääntää koko homman itseään vastaan, stressintorjuntatyötä tämä on.
Kesä se on ensi vuonnakin, jos vanhat merkit paikkansa pitävät.

Tässä ei kannata säästää epoksia.
Tietysti liikaakaan ei saa laittaa,
muuten ei mene nippuun suosiolla.
Timanttien levittäjät tulevat muutamalla biaksikerroksella kiinni.

Maston timantin levittäjät piti kiinnittää mastoon. Materiaali (lähes)
oksatonta kuusta ja pari kerrosta
suunnattua biaksiaalikuitua pinnassa. Vaati vähän vatupassin käyttöä.

Suunnattu kuitu puristetaan laipion
reunaan jyrsittyyn uraan teipatuilla
vaneeriliuskoilla kiilojen ja puristimien avulla. Vei muutama aukko
koko päivän useamman käsiparin
voiminkin tehtynä. Puristimet eivät
riittäneet enempään.

Kiitos taas pojat. Selästä tunnette
varmaan, niin monessa kuvassa ovat
samat heput olleet linssiluteina (kun
eivät pääse pakoon ahtaassa työtilassa ;-) Eipähän tullut talkooporukoille tappeluita, kun oli kaksi runkoa
työtilana ;-) Oli muuten neljännettoista talkoot tämän projektin aikana.
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sujuvasti, kun pultit olivat muottivahalla käsitelty. Irtosivat ihan
nätisti ilman väkivaltaa. Vaijerien
menoaukon ympäryksen epoksikittiä sakeutin alumiinisilikaatilla, jota
tavallisesti käytetään hiekkapuhallusaineena.

Lazy Jack köysien kannakkeet ovat
ruuvattavia heloja, mutta minähän
en turhia reikiä poraile. Pari kolme suunnattua kuitukaistaa pitää
taatusti siinä missä neljä ruuviakin.
Epoksikittiä on liimana helan alla.

Isonpurjeen liukukiskoa varten piti
tehdä muutama reikä. Reikäväli 60
mm ja kiskojen pituus liki 14 metriä. Jokainen ruuvi eristetään hiilikuidusta, koska haponkestävä teräs
ja hiilikuitu ovat vähän riidoissa
keskenään. Kiskon reikävälin jakoinen, hiukan ylisuuri reikä spaklataan umpeen. Seuraavaksi kierteen
vaatima pienempi reikä, maston sisällä olevan alumiinikiskon kierteytys ja ruuvi kiinni. Tässä vaiheessa tein kaikki hiilikuituun tulevat
spaklatut reiät, mutta vain puolen
metrin välein kierteet, joilla varmistin sisällä olevan kiskon paikallaan
pysymisen. Kiskojen kiinnitysvaiheessa sitten muutama sata kierrettä lisää.

Ei tämä nyt pelkkää hi-tech’iä ole:
vanha kunnianarvoisa Stanley malli n:o 78, arviolta 70 vuoden takaa,
puree edelleen hienosti näinkin ahtaassa paikassa.

Alkukiinnitys spakkelilla liimaten.

Peräsin muodostuu neljästä havuvaneerikerroksesta, myöhemmin lasikuitua

Timanttien eli maston mittaisten
viulustaagien vaijerien kulkutie on
vahvistetulla epoksikitillä ja päiden
pultit ankkuroitu epoksiin upotetuilla muttereilla. Valuhomma meni

Välillä sisätöitäkin: perähytin lattian ali menee rungon keskiosan
valumaputki perään sijoitettavalle
pumpulle. Näin selviää vähemmällä
pumppumäärällä, tosin asennan todennäköisesti sekä perään että keulaan pumput. Sitten vielä vesianturit
umpeen laminoitavan lattian alle ja
lattialevyllä peitetään koko komeus.
Keulan varasto/varavuode tilojen
pohjalevyt saavat alleen kolmiolis-

En nyt sanoisi, että tämä on se arkkitehtooninen tuote, josta minä haluaisin tulla muistetuksi.... ;-) Jotain
suojaa piti saada maston maalauksen ajaksi.
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Kahdeksan kaidetolpan jalkaa, lasikuituputken pätkä ja raivokkaasti laminaattia. Putki on tietysti itse tehty ja spakkelilla liimattu asemaansa
ennen rättikerroksia. Tämäkään ei
ihan tunnissa synny.

Salongin sohva sai verhoillut patjat
koeistuttavaksi. Reunalistat puuttuvat vielä sohvasta. Hämärässä kangas
ei oikein pääse oikeuksiinsa.

Vantinkiinnikkeet saivat samalla vähän lisäkerroksia kannelle.

Seagull striker’in pönkkä vaatii aika
tukevat laminaatit kiinnityksekseen.

Jotain piti keksiä kaidevaijereiden
päätteeksi keulaan. Komposiittia
tietysti, ettei tarvitse reikiä kanteen
porailla. Lasikuitupintaista pvc-levynpalaa ajelehtii nurkissa ympäriinsä. D-sakkelille tein ylisuuren reiän
ja kovaa kittiä täytteeksi. Kestää paremmin kulutusta kuin pelkkä lasipinta. Vähän lasikuiturättiä läimitään jossain vaiheessa päälle.

Tätä hommaa riittää. Kelit vain
häiritsevät, sateella kun ei oikein
voi epoksia läträtä. Koko ulkopinta
saa spakkelisilityksen ennen pohjamaalia. Sen verran on ollut kosteutta öisin, että joutuu pesemään koko
spaklatun pinnan ennen seuraavaa
välihiontaa. Amiini kun nousee pintaan oranssina kalvona kosteissa olosuhteissa kovettumisen aikana.

Maston suunnittelija suositteli testisarjaa mastolle. Tuloksista epoksitehtaan inssit antavat arvosanan.
Tässä menossa tieteellisen tarkka taivutustesti. Tyvessä ja vanttien kiinnityksen paikkeilla on pukit ja tarkkaan punnitun lisäpainon
(150,5 kg) aiheuttama notkahdus
mitataan. Tässä suunnassa notkahdus on vajaa 170 mm. Kaikki tukivaijerithan vielä puuttuvat.

Vaikka pojat yrittivät riippua apinan
raivolla, eivät saaneet mastoa
26 milliä enempää notkahtamaan
menosuunnassa.

Yleensä ei ole noin kivaa. Todellisuudessahan homma on tätä. Pepe
ja hiomakone jossain tuolla pölypilven keskellä. “Jos työ olisi herkkua,
herrat tekisivät sen itse.”

Keulan muotopalat kootaan jäykästä vaahtolevystä liimaten. Vanha
kunnon kuormaremmitemppu tepsi
tässäkin kiinnityksessä. Epoksikittiä
liimana.
Keulan seinäkaapit olivat viimeisiä
laminointikohteita sisällä vaatekaappien ovikehysten lisäksi. Toimivat
myös sivuvirkana ulkolaidan jäykisteenä, siksi perusteellinen laminointi
ylt’ympäriinsä

MUUTAMA MULTIJUTTU
Tommi Trobergin venetyömaa on
nähty Porkkalan Venekerhon
rannassa. Liekö ensi kesänä vedessä?

Koko komeuden huipulle sopiikin
kiinnittää purjehdusvalot. Piti nostaa vähän yli, että yhdistelmävalo
näkyy takaviistoonkin.
Keulan trapetsiverkkojen kiinnitysputket, 8 kpl. Liimattu, spaklattu,
hiottu, lasikuitu päälle. Näihin rälläköidään aukkoja tasavälein ja sisään
pujotetun lasikuitu tai pyöröterästangon ympäri saa verkot harsittua
sik-sak ompeleella. Lanka on tosin
vähän vahvempaa, 6 mm köyttä kai.
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Loput ikkuna-aukot saivat sisäkehykset ja sen jälkeen alakerran katto
laminoiden lasikaistoilla ylä ja alapuolelta. Olipas taas ahdas paikka,
edes 100mm pikku mohairtela ei
sopinut ahtaimpaan paikkaan ylemmän ikkunan alareunassa, märkä
kuitu piti tartuttaa käsikopelolla.
Hyvä ettei tarvinnut vaihtaa ohuemmat kumihansikkaat ;-)
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Kaikuluotaimen anturi pitää istuttaa suunnilleen pystysuoraan. Divinycell kuitupintaisena saa kelvata
sisäpuolen tueksi.
Perähytin penkki on myös osa kyljen jäykisteitä. Lattian yli vedin ohuen lasikankaan kulutuspinnaksi.

Valtameripurjehtija/kalastaja
Kai "Einari" Linko on päässyt
BlueMoonillaan Brasiliaan
saakka. Hän kertoi olevansa
Paraiba-joella ilmeisesti
piraijan kalastuksessa!

➜

Multipajalla rakennetaan matkakatamaraania. Pienoismalli on
esiintynyt lehtemme sivuilla, myös
ylösalaisin. Artikkeli projektista
valmistunee ennen venettä.
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MYYDÄÄN

Katamaraani LB261

Aft cockpit model - 1993. 9,4 x 6,84/2.5 m. Double axle galvanzied Dutch Kalf-Trailer
Year 2000 and never put in seawater. The boat is in perfect condition and has many
extras. For more information, equipment-list and photos please contact Anette and
Norman Karsch, phone +46-40-414439 or +46706215670, email anettekar@yahoo.se
Boat is lying in Malmö. Price: 85.000 Euro (incl. VAT).

vm 2005. 9,43 x 4,55 m, paino 2,5 t, syväys 0,9 m. Runko 3-kerroksinen epoxy liimattu
vesivaneeri, ulkopinta 3-kerroksinen lasikuitu. Saranoitu hiilikuitumasto ja puomi,
lazy jacks, 6 purjetta. NAVMAn loki, kaiku, tuuli, GPS, VHF. Sähköiset merikartat,
sääasema ja myrskyvaroitin, 2 kompassia. Maistaotto ja akkulaturi. Jääkaappi, painevesi,
spriikeitin, merivesi WC ja septitankki, Tohatsu 15 hv 4-taht perämoottori, kumivene
+ 3,5 hv p-moottori, pelastuslautta. Tehdastakuu voimassa 15.6.2007 asti.
Hinta 98.000 €. Kts kuvat www.lbyachts.sk. Matti Pösö tel 0505 585 4301

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.

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.

Trailertri 680, vm. 1983.
Kuljetettava ja kooontaittuva trimaraani. Mukaan tulee rek. traileri ja
uusi 4hp 4-tahti Mariner! Lisätietoja: www.nettivene.com Vene Id: 237079.
Hp. 5000 €. Ari Pärnänen, Imatra. Puh. 050-5250010.

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

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

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

Nacra Inter 20, vm. 2000.
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.

Prout Snowgoose
11,3*4,65m, still first owner, just sailed by him, built 1979, engines and
sails partly shortly renewed, radar, 2* Echolot, 2 GPS, 2 solar panels, 3 anchors,
div sails, full batten main, ready to sail, lying north-west Germany,
Tel 00494216396409, cat@imail.de, 79.000 Euro

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

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

Pohjantähti
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

Doublesse
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13 x 6 metrinen katamaraani vm 1982-1983. 2 x Yanmar 18. 18 metrinen masto.
3 makuuhyttiä, uusi riki. Edullinen! Robert Järnström Puh +358 (0)468 101035

vm. 2000, pituus 6.4m, leveys 3.6m, syväys 0.35m, paino 360kg. Hinta: 5500 €.
Puhelin 019-724120 tai 040-5791248 / Seppo Suur-Askola Riihimäki
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OSTAC F-31
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