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Kilpailija ruotsalaisille
Saare 41 valmistetaan Virossa Saarenmaalla, mutta veneellä on vahvat siteet Suomeen.
Se on täällä suunniteltu ja venettä markkinoi ja myy suomalaisyritys.
Saare 41 kilpailee lähinnä kahden vastaavanlaisen ruotsalaisveneen kanssa.
Kävimme purjehduksella lokakuun jälkipuoliskolla.

S

aare Paat on Suomessa
tunnettu pienten Finngulfien valmistajana. Yhteistyö Finngulf Yachtsin
kanssa alkoi jo 1990-luvun loppupuolella ja sen pani alulle suomalaisveistämön silloinen omistaja
Stig Nordblad. Nyt Finngulfeja on
valmistettu Saarenmaalla runsaat
sata kappaletta.
Nordblad on myös Saare Paatin uutuuden takana. Virolaisveistämö halusi aivan oman
purjevenemallin alihankintana
valmistettavien pursien rinnalle.
Stig Nordblad ei puolestaan ollut valmis vielä siirtymään viettämään eläkepäiviä. Yhteistyön
kolmas lenkki on porvoolainen
venesuunnittelija Karl-Johan
Stråhlmann, jonka virolaisveistämön omistajat tuntevat Finngulfien myötä. Suunnittelu-urakka
lankesi Stråhlmannille ja ensimmäinen Saare 41 esiteltiin elokuisen uivan venenäyttelyn yhteydessä Helsingissä.
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Genuan jalustaminen kovassa
kelissä sujuu parhaiten toinen
jalka sivukannella. Jaluskiskot ovat tarpeeksi sisällä, jotta nousukulma säilyy hyvänä.
Uimatasolle laskeudutaan portaita pitkin.

Kamu Stråhlmann on antanut
Saarelle kookkaan
osatakilan, jotta
vauhti ei hyytyisi
keveissä kesätuulissa. Yhdellä reivillä ja muutamalla kierroksella rullaan selvisimme
noin 13 m/s puuskista, vaikka vene tuntui hieman
luovikärkkäältä.

Hyväksi koettu konsepti
Stig Nordblad määritteli tavoitteet ja veneen päämitat, joiden
pohjalta Kamu Stråhlmann piirsi veneen. Nordblad tilasi ensimmäisen veneen Saare Paatilta.
Hän halusi mukavan ”ukkoraaserin”, eli matkapurjehdukseen
soveltuvan tilavan ja tukevan
veneen, jonka purjehdusominaisuudet ja suorituskyky kuitenkin
olisivat mahdollisimman hyvät.
Veneessä piti olla tilat kahdelle pariskunnalle kaikkine mukavuuksineen, merikelpoisuudesta
●●●
ei tingittäisi piiruakaan.
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Saare 41

Veneen perään oli määrä rakentaa kunnollinen omistajan kajuutta. Jos peräkajuuttaan haluaa
seisomakorkeuden ja leveän, ilmavasti toteutetun keskivuoteen,
on ainoa käytännöllinen vaihtoehto varustaa vene keskiohjaamolla. Avotilasta saisi suojaisan
tuulilasilla ja kokokuomulla.
Vastaavia matkapursia ovat
Hallberg-Rassy, Najad ja Venelehden viime numerossa esitelty
itävaltalainen Sunbeam. Tanskalainen X-Yachts on sen sijaan valinnut tuulilasilla varustettuihin
matkapursiinsa perään tavanomaisen avotilan, jolloin istuinkaukalon alle tulee kaksi pientä
peräkajuuttaa.
Saare 41 on esitenumeroiden
valossa Hallberg-Rassy 40- ja tulossa olevaa Najad 410 -purtta
10–30 cm pitempi, noin 10 cm
leveämpi ja vajaat 2 000 kg kevyempi (Najad). Saare 41:ssä on
noin 10 neliötä enemmän purjeita. Sen sijaan kölipaino ja syväys ovat suunnilleen samat. Saare 41 on pitempi ja kevyempi kuin
Najad 410 ja muistuttaa mittasuhteiltaan Hallberg-Rassy 40:tä,
mutta Saare on Hallbergia vesilinjan kohdalta parikymmentä senttiä pitempi. Vauhtipotentiaalia

Avotila on korkealla ja miehistö
suojassa roiskeilta. Avotilan takana on ura, johon veneen peräkuomun voi piilottaa. Harkenin levangissa on säätököydet ja isopurjeen
jaluksessa vapauttimet vinssien
edessä. Leveässä reunassa on askelma ja sivukanteen tulee yksi
tyhjennysreikä lisää.
on enemmän kuin ruotsalaispursissa ja etenkin Najadissa.
Saare 41:n runko on sutjakan
näköinen. Varalaita on kohtuullinen ja veneessä on kunnon ketka. Laitaa kiertää samanlainen
törmäyslista kuin Hallberg-Rassyssa. Saaressa on myös runkoikkunat, jotka ainakin toistaiseksi
puuttuvat ruotsalaismalleista.

Kovaa keliä
Koepurjehduksella oli syksyinen
keli, tuulta yli 10 m/s etelän suunnasta, harmaata ja utuista. Veneeseen oli elokuun näyttelyn
jälkeen asennettu tuulilasi, mutta kuomu oli vielä työn alla.
Saaressa on vahva 55 hv Volvo Penta ja vakiona kolmilapainen taittolapapotkuri. Kokeilimme ensin miten kovaa vauhtia
se työntää yli kymmentonnista
venettä täydellä kaasulla. Gps

näytti 7,8 solmua ja samalla mittasimme 72,5 dB(A):n melutason
salongissa, joten moottoritilan
äänieristys on onnistunut.
Isopurjeeseen otettiin ensimmäinen reivi ja 135-prosenttiseen
rullagenuaan jätettiin muutama
kierros piiloon. Tällä purjevalikoimalla vene oli täysin hallinnassa, vaikka puuskissa tuulta oli ainakin 13 m/s verran. Vene tuntui
erittäin tukevalta ja merikelpoiselta. Aallokossa runko ei värissyt eikä hytissyt, vaan tuntui jämäkältä ja jäykältä. Sisälläkään ei
kuulunut minkäänlaista natinaa
tai narskuntaa. Näin avomerikelpoisessa veneessä tuleekin olla.
Kun saimme trimmit tuhdissa vasta-aallokossa kohdalleen,
näytti gps 6,0–6,3 solmua luovilla. Puuskissa vene niiasi kauniisti ja keula kaivautui hieman aaltoihin, mutta keskiohjaamossa
pysyimme kuivina. Keulan muodot ovat solakat ja suorat, mikä
on hyvien luoviominaisuuksien
edellytys. Luovilla ratissa oli selkeä tuntuma, jopa paljon painetta, mutta peräsinlapa tuntui purevan hyvin. Emme saaneet isoa
riittävän litteäksi olosuhteisiin,
mutta maston voisi trimmata hieman pystymmäksi.
Saare 41:n sisustus ei
ole viimeisimpien muotivirtausten mukainen,
vaan edustaa perinteistä pohjoismaista suuntausta, jossa viihtyvyys
on etusijalla. Mahonkia ja sinistä Alcantaraa, siitä meikäläiset ja
monet ulkomaalaiset
pitävät. Kattoon tulee
kaide käytävän kohdalle ja päälaipion viilutus
on jo toisessa veneessä
yhtenäistetty. Laidan
valkoinen panelointi
luo avaruutta ja runkoikkunat antavat tunnelmavaloa.
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Pitkät genuakiskot ovat takaa säädettävät. Kaikki takilan köydet on
vedetty avotilaan Harken 40 ST
-vinsseille ja vapauttimille, joita
tulee kaksi lisää per puoli. Kipparin kuperalta penkiltä näkee hyvin
eteenpäin ja ohjauspylväässä on hyvä kahva. Myös kulkuaukon kohdalla on kaiteet.
Veneen ohjattavuus oli kiitettävän herkkä. Peräsinlaakerit
ovat itsesuuntaavat ja ohjauksen
välitys on matkapurteen sopivan
verkkainen, ratti kääntyy 1,75 kierrosta ääriasennosta toiseen.
Nousukulma tuntui hyvältä.
Siihen vaikuttaa varmasti, että
genuan saa jalustettua sisään,
sillä jaluskiskot ovat ylärakenteen
reunassa ja jaluspisteitä voi säätää avotilasta.
Sivumyötäisellä nopeus nousi
8,8 solmuun ja hallittavuudessa
ei ollut mitään moittimista. Avotuulella vene tuntui kulkevaan
suoraa kurssia ilman, että perämiehen tarvitsi ohjausliikkein
siihen puuttua. Saare 41 vaikuttaa suuntavakaalta ja helposti
käsiteltävältä matkapurrelta, joka kovassakin kelissä käyttäytyy
rauhallisesti ja arvokkaasti.

Hienot kansitilat
Avotilan ja kannen tiikkipäällyste
kuuluvat vakioveneen hintaan. Ne
myös kuuluvat veneen imagoon.
Peräpeilissä on pieni suihkulla varustettu uimataso, jolle on helppo
laskeutua kummassakin reunassa
olevia askelmia. Uimatikkaat ovat
alas taitettavaa mallia. Peräkaiteen nurkissa on mukavat penkit.
Sivukantta kiertää kahdeksan
senttiä korkea parras ja kajuutan
katolla on pitkät kaiteet. Sivukannet ovat leveät, eikä niillä ole kulkemista häiritseviä jaluskiskoja.
Avotilan roiskereunat ovat varsin
jykevät, mutta niissä on kulkua
helpottavat askelmat. Peräkajuutan katolla on kotelo biminikatosta varten.
●●●

Saare 41
Peräkajuutassa on yli 1,80
metrin seisomakorkeus, runsaasti ikkunoita ja penkit
valtavan vuoteen vieressä.
Kajuutassa on myös vaatekaappi ja vuoteen alla säilytystilaa. Kajuutassa on kattoluukku ja kaksi Doradeventtiiliä.

Pentterissä on syvät pesualtaat
keskellä, joihin tulee sekä kylmä
että lämmin painevesi. Lieden edessä on suojatanko, sen yläpuolella on
tuuletusikkuna. Pöytä perän puolella levenee 10 sentillä, jolloin myös
kylmiön tilavuus kasvaa.

-vinssillä. Keulapurjeita varten on
voimakkaat Harken 53 ST -vinssit.
Nostimet, reivit ja säädöt on vedetty avotilaan, jossa niitä varten
on kajuutan katolla tuulilasin takana yhteensä 12 vapautinta.

Avotilaan mahtuu perämiehen lisäksi kuusi henkeä hieman
tiivistämällä. Styyrpuurin penkissä on luukku, joka johtaa alla olevaan suureen säilytystilaan. Tilaan pääsee myös sisäkautta ja
sen voi vaikka sisustaa verstaaksi. Lisävarustelistalta sinne voi
myös ruksata 75 litran pakastimen. Keulassa on ankkuriboksin
lisäksi matalampi säilytyslaatikko, johon mahtuu kuusi suurta lepuutinta. Myös peräkannessa on
kaksi tilavaa säilytyslaatikkoa.
Veneessä on Seldénin kaksisaalinkinen 19/20-takila ja pääosin Harkenin heloitus. Levanki
on peräkajuutan katolla avotilan
takana ja se on varustettu säätököysin. Isopurjeen jalusta käsitellään kahdella Harken 40 ST

Saare 41:ssä on hieno mahonkisisutus ja tilat ovat varsin tavanomaiset tämäntyyppiseen veneeseen, eli salonki keskellä, makuukajuutat veneen päissä ja keittiö
peräkajuuttaan johtavassa käytävässä. Najadista ja Hallberg-Rassysta poiketen Saaressa on kaksi
pesutilaa, suurempi päälaipion
edessä ja pienempi peräkajuutan yhteydessä. Päälaipio on taaempana kuin ruotsalaisveneissä
ja tämän huomaa kajuutan portaikon kohdalla, jossa vapaata
lattiatilaa on vähemmän.
Portaikko on korkea, mutta varustettu kahvoilla sekä ulkona että sisällä. Tiikkiaskelmat ovat tarpeeksi leveät ja ulkoreunoistaan
kaarevat. Kulkuaukossa on kynnykseen uppoava pystyluukku,
joten irrallisia levyjä ei tarvitse
käsitellä.
Salongin klaffipöytä on kooltaan valtava ja pöydän jalassa
on kaappi sekä pulloteline. Sen
ääreen mahtuu hyvin ruokailemaan seitsemän henkeä. Sohvissa on tukevat patjat – sängyissä
pehmeämmät – ja veneen tankit
on sijoitettu keskitetysti salongin
sohvien alle.
Keulakajuuttaan mennään välikön kautta, jossa on kaksi tilavaa
ripustinkaappia ja ovi pesutilaan.
Keulavuode on reilun kokoinen
ja sen vieressä on pukeutumista helpottava penkki. Keulan pesutila on suuri ja varustettu erillisellä suihkulla, jonka suojana on
pleksiovet. Molempien toilettien
imutyhjennyksellä varustellut
septitankit ovat vakiovarusteita.
Keittiön pesualtaat ovat portaikon alla, liesi ja kylmiö laitaa
vasten. Pentterissä voi kokata

Välikössä on veneen tilavimmat
vaatekaapit, tuuletusventtiili
sekä ovet pesutilaan ja keulakajuuttaan.
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Suuret makuukajuutat

myös purjehduksen aikana, työtasoja ja säilytystilaa on runsaasti. Tulevissa veneissä keittiön työpöytää levennetään noin 10 cm,
koska tilaa on. Tällöin samalla kylmiön tilavuus kasvaa.
Peräkajuutta on ylellinen.
Avattavia ikkunoita on runsaasti
ja keskivuode on valtava. Sen alla on suuri säilytystila. Kajuutan
vieressä on hyvänkokoinen toiletti suihkuineen.
Karttapöytä on portaikon vieressä ja sitä tullaan hieman suurentamaan. Pöydän jalassa on
kolme vetolaatikkoa ja penkissäkin säilytystilaa. Portaikon vieressä oleva ovi johtaa suureen
säilytystilaan, johon tullaan asentamaan tanko ulkovaatteita varten.
Sisätilojen tuuletuksesta huolehtii kuusi Dorade-venttiiliä ja
yksi aurinkokennolla toimiva
kansiventtiili, neljä kansiluukkua
ja kymmenen avattavaa ikkunaa.
Maston edessä olevat Doradeventtiilit on suojattu kehikolla,
jolle voi nousta isopurjeen nostinta kiinnittäessä. Mastoon tulee myös kaksi taitettavaa astinkahvaa.

Käsin tehty kerrosrakenne
Saare Paat valmistaa veneensä
perinteisin menetelmin, käsin laminoimalla. Kerrosrakenteen ytimenä on 19 mm balsa. Myös kansirakenteiden tasopinnoissa on
vastaava rakenne. Rungon pohjaosa on umpilaminaattia ja vesilinjan alla olevissa osissa käytetään
väritöntä gelcoatia. Laminaatissa
käytetään suunnattuja kuituja.
Veneen lyijyköli on ripustettu 14 pultilla syvän pilssikaivon
jatkeeksi. Lujitemuoviset pohjatukit ovat korkeat ja vahvannäköiset. Turkissa on runsaasti tarkastusluukkuja. Rustit ovat kiinni
tukevissa pitkittäisissä runkolaipioissa. Runko-kansiliitos tehdään liimaamalla ja laminoimalla.
Kansi varustellaan pitkälti ennen

kiinnittämistä runkoon. Kantavat
laipiot laminoidaan molemmilta
puolilta kiinni runkoon.
Mahonkisisustus on lakattu
seitsemään kertaan ja kaikki materiaalit ovat tuhteja. Listojen sovitukset on tehty huolellisesti,
eikä veneen sisällä näy paljaita
ruuvinpäitä.
Saare 41 on hyvin varusteltu.
Vakiohintaan kuuluvat varusteet, jotka lähes jokainen ostaja
muuten ruksaisi lisävarusteluettelosta.
– Näin meidän ei tarvitse sanoa
kymmeniä kertoja ei, kun asiakas
kysyy, kuuluuko tämä tai tämä
vakiovarustukseen, Stig Nordblad kertoo.
Veneessä ovat valmiina esimerkiksi pohjan myrkkymaalaus, Eberspächer-lämmitin, maasähköjärjestelmä 40 A laturilla,
kylmiön koneisto, avotilan pöytä
ja kuomu, Seldénin Rodkicker ja
kannen alle asennettu keulapurjerulla, Spectra-nostimet ja peräharuksen kiristin jo aiemmin
mainittujen tiikkikannen, septitankkien ja taittolapapotkurin
lisäksi. Hinta on siitä huolimatta
selkeästi edullisempi kuin ruotsalaisten kilpailijoiden.
▪

Tekniset tiedot
S aare 41
Pituus
12,52 m
Vesilinja
11,20 m
Leveys
3,92 m
Syvyys
2,00 m
Uppouma
10 500 kg
Painolasti
3 900 kg
Isopurje
48,0 m2
Rullagenua
55,0 m2
Spinaakkeri
120,0 m2
Moottori
Volvo Penta D2-55
Suunnittelu:
Stråhlmann Yacht Design
Valmistaja: Saare Paat AS, Viro,
www.saarepaat.ee
Jälleenmyyjä: Blue Ocean Oy,
Torsbergintie 110, 10160 Degerby,
puh. 0400 451 703,
www.blueocean.fi
Hinta: 323 750 euroa
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Tee voittajan ratkaisu
ja liity joukkoomme.

Tuemme sinua maailmanlaajuisesti.
Worldwide support and warranty.

Jokainen suunnan muutos.
Jokainen tuulen käännös. Jokainen syvyysero.
Jokainen satama, jonka ohi purjehdit.
Jokainen alus vesilläsi.
Jokainen kala syvyyksissä...

...jokaisella askeleella mukanasi matkalla.
Tel: (+358) 19 33201, Fax: (+358) 19 3320 300
e-mail: myynti@navsystems.¿, www.raymarine.eu

