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 Korjattakoon heti aluk
si pieni väärinkäsitys. 
Edellisessä numerossa 
väitin, että koko ve

neen juju on sen suuri takaka
juutta, jossa on reilu seisomakor
keus ja tila. Tämä ei pidä paik

TEKsTi Timo KuuKKaNEN | KuvaT JaN sJöluNd Ja Timo KuuKKaNEN

leppoisan
   vauhdikas
matkavene

kaansa, vaan lähtökohta veneen 
konseptissa on ollut keskiohjaa
mo. Ja kiinteä tuulilasi.

Istumalaatikon keskeisestä si
jainnista seuraa se, että takaka
juutta on voitu tehdä korkeaksi, 
koska istumalaatikon pohja ei 

osu sen yläpuolelle. Takahytin 
yhteyteen on sopinut myös toi
letti.

Moottorille on löytynyt luon
teva sijoituspaikka matalalle ulot
tuvan avotilan pohjan alta. Tilaa 
on sen verran, että voidaan pu

hua pienestä konehuoneesta, jon
ne mahtuu sisään. 

Sen vierellä, salongista perä
hyttiin johtavalla käytävällä, on 
reilu pentteri. 

Portaikosta eteenpäin veneen 
sisätilat noudattelevat pitkälti 
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leppoisan
   vauhdikas
matkavene

perinteistä ratkaisua. Salonki, na
vigointitila ja keulakajuutta ovat 
omilla paikoillaan. Veneen koko 
on sallinut myös toisen toiletin 
sijoittamisen keulaosaan.

Kannella keskiohjaamo saa 
aikaan hauskan efektin. Ruorin 

takaa veneen keula näyttää ihan 
tavalliselta, mutta vilkaisu taak
sepäin paljastaa, että vene jatkuu 
perään päin vaikka kuinka. 

Tässä veneen tilajaottelu lyhy
käisyydessään. Ei ole vaikeuksia 
havaita, että ruotsalaiskaksikon 

HallbegRassyn ja Najadin muo
doissa on paljon samaa, ja Saa
ren liikkeelle laittanut mies Stig 
Nordblad tunnustaakin, että ve
neellä on tarkoitus kilpailla sa
moista asiakkaista kuin HR. 

Nordblad halusi veneen, jota 

voi luonnehtia kolmella sanalla: 
No bullshit boat, joka vapaasti 
suomennettuna merkitsee Ei pas
kempi vene. 

Nordbladin mukaan se tar
koittaa hyvin rakennettua ja tu
kevaa venettä, jossa on kaikki 

Keskiohjaamo on tuttu lähinnä ruotsa-
laisista veneistä. Ne ovat saaneet nyt 
kilpailijan virolaisesta Saare-brändistä, 
jonka syntymisessä myös suomalaisilla 
on sormensa pelissä. 41-jalkainen mat-
kavene yllätti suoritus kyvyllään.
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◼ koEpur jEHDus

tarpeellinen mukavaa matkapur
jehdusta varten. 

Pääasiallista veneen kohderyh
mää ovat varttuneet ja varakkaat 
pariskunnat. Vene on sisustettu 
siten, että pariskuntia mahtuu 
alukseen kaksi. 

Idea Saareveneestä syntyi 
Saarenmaalla sijaitsevalla Saare 
Paat veistämöllä, joka on tullut 
suomalaisille tunnetuksi Finngul
fien valmistajana. Veistämö ha
lusi Stormermoottoriveneidensä 
rinnalle myös oman purjeve
nebrändin.

Saare Paatin toimitusjohtaja 
Peeter Sääsk oli jo alkuvaihees
sa yhteydessä Stig Nordbladiin, 
joka oli tehnyt pitkään yhteistyö
tä veistämön kanssa Finngulfien 
tiimoilta, mutta oli sittemmin 
myynyt osakkuutensa suomalais
pursista. 

Nordblad innostui projektista 
ja sai pestatuksi veneen suunnit
telijaksi kolmannen Finngulf
yhteistyössä olleen miehen, Karl
Johan Stråhlmannin. 

Saare 41:n suunnittelu ja 

markkinointi on suomalaisten 
käsissä ja tuotannosta vastaavat 
virolaiset. Tuotemerkin omistaa 
Saare Paat, ja veneitä valmiste
taan sulassa sovussa Finngulfien 
ja Stormereiden lomassa.  

Saare Paatin toimitusjohtaja 
Peeter Sääsk vaikuttaa brändis
tään siinä määrin otetulta, että 
kun puhe kääntyy Saare 41:een 
tai valmisteilla olevaan 38:aan, 
hän kohentaa heti ryhtiään ja 
kertoo niistä kuin rakkaasta lap
sestaan.

Saare 41 tuli markkinoil
le vuonna 2009 kesällä, ja niitä 
on valmistunut tähän mennes
sä kuusi kappaletta. Veneitä on 
myyty Suomeen, Ruotsiin ja Sak
saan. Koepurjehduksellamme oli 
vene numero viisi. 

Purjehtii  
ällistyttävän hyvin

Veneen teknisistä tiedoista selviää, 
että kyseessä ei ole mikään kei
jukainen. Se painaa reilut 10 000 
kiloa, mikä luo odotuksia rauhal

lisesta käyttäytymisestä. Purjepin
taalaa on kunnioitettavat 103 m2 
suuren, 138prosenttisen rulla
genuan kanssa, mutta ennakolta 
veneen mieltää vauhdiltaan kor
keintaan keskinkertaiseksi. 

Testipurjehduksessa Inkoossa 
keli oli kuin morsian. Tuuli pu
halsi lounaasta kivakoissa puus
kissa melkein 10 metriä sekun
nissa, mutta toisinaan saaristo 
peitti tuulta niin, että  se hädin 
tuskin tuntui. Saarten suojissa 
aallokko oli olematonta. 

Suuri massa ja kölipaino näkyi 
vakaana ja hötkyilemättömänä 
käytöksenä. Lyhyisiin puuskiin 
vene ei ehtinyt paljon reagoida. 
Kun alus alkoi kallistua, puuska 
oli jo ohi.

Mutta jos tuulta piisasi vähän
kin pitempään, vene ennätti ottaa 
sopivan kenon asennon, ja lokin 
numerot alkoivat kivuta suurem
miksi. Polaarikäyrien mukaan 
teoreettiset nopeudet ovat vähän 
paremmat kuin mitä saavutimme 
puuskikkaassa kelissä. 

Tuulennopeusmittari ja loki 

olivat sisäänkäyntiaukon laidassa 
vierekkäin, ja näissä olosuhteissa 
molemmissa näytöissä oli krys
sillä käytännössä samat lukemat. 
Tämä toteutui, kun tuulen to
dellinen nopeus pysytteli alle 8 
metriä sekunnissa. Runkonopeus 
tulee vastaan 8,13 solmussa, ja 
kryssillä mittasimme huippuno
peudeksi vähän vajaat 7 solmua.

Kun kurssia laskettiin sen ver
ran, että todellinen tuulikulma oli 
90–100 astetta, loki kipusi ripeäs
ti aivan runkonopeuden tuntu
maan. Kahdeksikko viipyili näy
töllä jonkun kerran.

Odotuksiin nähden veneen 
vauhti oli ällistyttävän hyvä. 
Stråhlmannin Kamu on onnistu
nut runkolinjojen suunnittelussa, 
jonka hän on tehnyt uusimpien 
suuntausten mukaisesti. Hyvän 
venevauhdin selitys on rungon 
pieni kulkuvastus ja onnistunut 
purjeiden sovitus.

Toki kiihtyvyydessä, eloisuu
dessa ja plaanausherkkyydessä 
Saare häviää suorituskykyisiksi 
suunnitelluille veneille, mutta pi

A  Suojaisa keskiohjaamo, jossa on korkeat 
laidat, tuulilasi ja sprayhood.

B  Oleskelutilaa takakannella ja istuimet ta-
kakulmissa.

C  Kylki-ikkunat tuovat valoa ja ilmettä, ja 
rosteripäällysteinen törmäyslista suojaa 
runkoa.

D  Levangin säätö on perämiehen selän taka-
na ja ison skuuttivinssit takana sivuilla. 

E  Yksi nostinvinssi on sähköinen. 

veme_10_0veme_10_0
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tää muistaa, että se on tarkoitet
tu yllätyksettömäksi ja tukevaksi 
matkaveneeksi varttuneemmille 
purjehtijoille. 

Vene myös nousi tuuleen koh
tuullisesti. Optimaalinen luovi
kulma todelliseen tuuleen on 45 
asteen luokkaa. Tässä suhteessa 
vähän parempiakin olen pur
jehtinut, mutta vastaavasti myös 
huonompia.

Veneessä mukana ollut Nord
bladin yhtiökumppani Seppo Su
tela kertoi aikovansa Saarella kil
paradalle tarkoituksenaan osoit
taa, että vene ei häpeä vauhdissa 
kevyemmille veneille. 

Ruori oli mukavan kevyt kään
nellä, mutta siinä oli sikäli suuren 
aluksen tuntua, että vene totteli 
peräsintä selvästi rauhallisemmin 
kuin pienemmät veneet. Arvok
kaasti ja hötkyilemättä.

Kryssillä ruorissa oli pientä 
painetta, kun kallistuskulma py
syy alle 20 asteessa, mutta reiluis
sa kallistuksissa luovikärkkäys li
sääntyi selvästi. Kun vene oli riit
tävän pokallaan, peräsimen ote 
irtosi vedestä hitaasti ja rauhalli
sesti ilman isompaa protestointia. 
Vauhti hidastui ja keula kääntyi 
hieman tuuleen niin, että purjeet 
laskivat suurimmat paineet me
nemään, ja sen jälkeen vene oli 
taas pystyssä ja hallinnassa. 

Ratin koko on optimoitu avo
tilaan. Sitä ei ole upotettu avoti

lan pohjaan, sillä venettä ei ole 
tarkoituskaan ohjata ulkolaidalta. 
Istumalaatikon laita riittää. Kun 
siinä istuu kuin orrella, siitä on 
hyvä näkyväisyys tuulilasin ja 
sprayhoodin sivusta eteenpäin.

Haluttaessa istumapaikka 
löytyy kuperalta penkiltä ruorin 
takaa – tai myös ruorin sivusta 
siten, että ratin kehä on jalkojen 
välissä, mutta silloin katsanto on 
sen verran matalammalla, että 
näkyvyys eteenpäin kärsii. 

Jos kyseessä ei ole pitkä mat
ka, seisominen on hyvä vaihto
ehto. Istumalaatikon pohjalla ei 
ole jalkatukia, mutta kaukalo on 
sen verran kapea, että jalan saa 
asetettua sen reunaankin. Mutta 
toisaalta kun venettä ajaa koh

tuullisen pystyssä, tasainen tiikki
turkki antaa aivan riittävän tuen. 

Perämiehen työtiloista ei pääs
tä pelkillä kehuilla. Usein levan
gin käsittely jää perämiehen vas
tuulle, jos miehistöä on vähän, 
mutta tätä ajatellen levanki on 
sijoitettu hieman hankalasti selän 
takapuolelle, samoin kuin kilpai
lijoissa HallbergRassy 40:ssä ja 
Najad 410:ssä. Köysilukot ovat 
istumalaatikon takareunuksen 
ulkopuolella pystyseinämässä, ja 
levangin säätäminen edellyttää 
lievää kurkottamista ja katseen 
kääntämistä taaksepäin. Samaan 
aikaan ohjaaminen kärsii.

Sama ilmiö mutta lievempänä 
toistuu ison skuutissa. Isoa voi 
jalustaa vinsseillä kummaltakin 
laidalta, mutta myös vinssit ovat 
kipparin takapuolella, jos tämä 
istuu avotilan laidalla, tai taka
viistossa sivulla, jos tämä seisoo. 

Itse kytkin mieluusti autopi
lotin päälle ison perussäätöjen 
ajaksi jo pelkästään ergonomian 
vuoksi, sillä kovemmassa kelissä 
vinssin kampeen on kohdistetta
va voimaa, ja siinä tarvitaan ehkä 
kahta kättäkin. Mutta epäilemättä 
tämä on jossain määrin tottumis
kysymys, ja ruorin lukitus het
keksi ajaa lähes saman asian kuin 
autopilotti.

Toinen kysymys on, kuinka 
oleellista ison jatkuva trimmaa
minen on siinä tarkoituksessa, 
johon vene on suunniteltu – lep
poisassa matkapurjehduksessa.

Tiikkikansi vakiona

Avotila on erinomaisen suojaisa 
paikka, sillä se on kaukana ve
neen laidoista joka suunnassa. 
Sen laidat ovat korkeat, ja etu
osassa oleva kiinteä tuulilasi tait
tuu vähän matkaa myös sivuille. 
Sprayhood muodostaa katoksen 
niiden väliin. Sen suojaan mah
tuu hyvin ainakin kaksi henkeä. 

Jos keli käy oikein kurjaksi, is
tumalaatikon takapuolelle on tai
teltu avotilan kuomu, jonka nos
taa näppärästi ylös. Silloin koko 
avotila on sateelta suojassa. 

Purjehtiminen kuomun alta 
on teoriassa mahdollista, sillä sen 
avattavilta sivuilta pääsee käsik
si vinsseihin, mutta käytännössä 
venettä on parasta ajaa silloin ko
neella. Tai vielä paremmin sillä 
saa pidettyä sitloodan kuivana, 
kun vene seisoo rannassa. 

Istumalaatikko tuntuu ah
taalta, kun sitä vertaa muihin 
12metrisiin veneisiin, mutta 
keskiohjaamollisten luokassa sen 
koko on normitasoa. Sivupen
keille mahtuu mukavasti kaksi 
puolelleen, jolloin etummaiset 
ovat sprayhoodin alla. Veneen 
peräkulmien kaiteissa on istuimet 
molemmin puolin, ja siellä on lo
koisaa istua ja ihmetellä, kun keli 
on suotuisa. 

Peräkanttakin voi käyttää oles
keluun tai löhöilyyn, mutta se 
tuntuu jo astetta turvattomam
malta, vaikka ympärillä ovatkin 
mantookit.

Tiikkikannet kaikissa mahdol
lisissa pinnoissa – istumalaati
kossa, penkeillä, kajuutan katolla, 
uimatasolla, etu, sivu ja taka
kansilla – kuuluvat vakiovarus
tukseen.

Genuan vinssit ovat melko ul
kona istumalaatikosta. Kampeen 
saa välitettyä suurimman voi
man, kun istumalaatikon laidalla 
istuu kuin hevosen selässä, toinen 
jalka penkillä, toinen sivukannel
la. Silloin myös katse kohdistuu 
helpommin säädön kohteeseen, 
genuaan.

Nostinvinssit ovat tutulla pai
kalla kajuutan katon takakulmal

Genuaa on helpointa vinssata, kun avotilan laidalla istuu kuin hevosen se-
lässä.

Keskiohjaamo on erinomaisen suojaisa, mutta kooltaan varsin rajallinen. 
Lisää tilaa ja istuimia on takakannella.

veme_10_0veme_10_0
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la, mutta miehistöä ilahduttaa 
tieto, että styyrpuurin puolella 
oleva vinssi on sähköinen. Iso 
nousee sillä kevyesti, ja voihan 
sillä kiskoa paapuurin puolei
siakin köysiä, kun kierrättää ne 
oman vinssinsä kautta. Kaikki 
vinssit ovat Harkeneita.

Maininnan arvoinen on myös 
avotilan säilytyskapasiteetti. Styy
rpuurin penkin alta paljastuu iso 
boksi. Sillä on leveyttä 1,5 metriä, 
pituutta vajaa metri ja korkeus 
riittää seisomiseen, jolle tosiaan 
voi olla tarvetta, sillä säilytysti
laan pääsee myös ovesta sisäkaut
ta.

Kiinnittymistarpeille on omat 
lokeronsa takakulmissa ja keulas
sa, jossa etummaisena on laatikko 
ankkurille ja sen takana köysi ja 
fendariboksi, jonne menee kuin 
meneekin kuusi pehmustetta.

Tämän kokoluokan veneessä 
puomi on jo sen verran korkeal
la, että purjeen käsittely mastolla 
vaatii gastilta pituutta. Lyhyem

piä varten maston etupuolelle on 
kiinnitetty pieni näppärä askel
ma.

Sisällä valoa  
ja tilaa

Käynti kannelle sujuu joko keu
lan kautta, jolloin askelmina voi 
käyttää keulahelaa ja keulakaiteen 
syvennystä sekä kädensijoina kai
detta ja keulapurjetta. Perästä 
pääsee pienen uimatason ja askel
mien kautta. Veneen vapaalaita 
on melko korkea, joten kankeajä
senisille perä on helpompi väylä 
kannelle. 

Sivukannet ovat esteettömät, 
sillä alumiinitupeilla suojatut 
vantit on kiinnitetty kannen sisä
reunaan katon kulmaukseen.

Portaat sisätiloihin johtavat 
suoraan salongin pöydän taakse. 
Yleisilmeeltään salonki on skan
dinaavinen, mutta valoisampi. 
Tyylin luovat tummat, upeasti 
työstetyt mahonkipinnat ja listat 

sekä vaaleat sohvan kuosit ja kat
topaneelit. Ikkunoita on katossa, 
kajuutan reunoilla ja veneen kyl
jissä, joten valoa tulee ylhäältä ja 
alhaalta. 

Lsohva paapuurissa ja suo
ra sohva styyrpuurissa tarjoavat 
oleskelulle hyvät puitteet. Jos 

veneen sattuukin omistamaan 
varttuneempi pariskunta, tila sa
longissa on tarpeen, sillä pöydän 
ääressä on usein iltaa istumassa 
isompi koostumus.

Tarpeen vaatiessa sohvat 
muuntuvat vuoteiksi, mutta pe
rässä ja keulassa on viralliset 

Salonki on viihtyisä ja avara. Klaffipöydän ääressä istuu mukavasti kolme puolellaan, ja sohvan L-sakarassa yksi. Pöydän pullotelineen kannen alapuolelle 
on liimattu korkkilevy pannualuseksi. 

Perähytti tuskin voisi olla enää tilavampi. Vuoteessa ei tule ahtaan paikan 
kammoa.
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asuintilat, jotka ovat paljon kes
kivertoa tilavampia. Omistajan 
luonnollinen valinta on perähytti, 
jonka etuosassa yli 180senttinen 
seisoo pää pystyssä. Tai istuu mu
kavasti parivuoteen vierellä ole
valla pehmeällä penkillä, joita on 
molemmin puolin. 

Kun ulkona on valoa, sisällä
kin on. Peräkajuutassa on seit
semän ikkunaa: rungon laidoissa 
kaksi, kajuutan katon sivu ja pe
rälaidoissa neljä ja katossa yksi. 

Keulahytti on luonnollisesti 
peräkajuuttaa kapeampi ja mata
lampi, mutta koska sängyn etu
puolella on vielä ankkuriboksi, 
punkka ei muodostu toivottoman 
kapeaksi jalkopäästään. 

Kaappitilasta ei ole puutetta 
kummassakaan päässä. Lisäk
si keulassa on pari vaatekaappia 
hytin ulkopuolella, toiletin ovea 
vastapäätä.

Molemmat hytit on varustet
tu mukavuuksilla. Perätoilettiin 
pääsee suoraan hytistä, mutta 
keulan wc on yleisemmässä käy
tössä, sillä sen sisäänkäynti on 
kajuutan ulkopuolella.

Molemmissa on tilaa yllin kyl
lin, ja keulan saniteettitilassa on 
lisäksi ovilla erotettava suihku, 
jossa on myös istuin. Keulan pyt
ty on pitkittäin, mutta kallellaan 
olevassa veneessä tukea tarjoavat 
kaapistot ja toisella puolella pesu

allas. Perässä wcistuin on poikit
tain, ja tukipiste löytyy vastapuo
len seinästä. 

Pentteri löytyy kiinnostavasta 
paikasta, takahyttiin johtavalta 
käytävältä. 

Kyse ei ole entisen Audijoh
tajan ajatuksesta, jonka mukaan 
naisen paikka on lieden ja tis
kipöydän välissä, jotta miehet 
saavat keskittyä rauhassa omiin 
asioihinsa. Käytäväpentterin idea 
on siinä, että tällä ratkaisulla se 
on saanut valtavasti tilaa. 

Ruuanvalmistukselle on varat
tu ulkolaita, jossa on uuniliesi, 
jääboksi ja iso työtaso. Jälkipyyk
ki eli tiskit puolestaan hoidetaan 
sisäpuolella olevalla käytävän 
laidalla. Ja kaappitilaa on reilusti 
enemmän kuin keskivertovenees
sä.

Käytävää toki käytetään myös 
siirtymineen takahyttiin, mutta 
tila riittää juuri ja juuri sopuisaan 
sivuuttamiseen. Etuna on vastaa
vasti se, että merellä ruuanlaitto 
sujuu kapeassa tilassa helpom
min, koska pöytien välistä ei pää
se valumaan kovin etäälle veneen 
kallistuessa. Päätila kyllä riittää 
pitemmällekin kokille kummalla
kin halssilla.

Kun veneellä tekee pitempää 
matkaa neljä henkeä, tila riittää 
joka osastolla. Lyhyemmillä pur
jehduksilla sisätiloissa ja kannella 
pärjää hieman isompikin miehis
tö, mutta silloin sohvat saavat kel
vata makuupaikoiksi. Silloin on 
myös väistämätöntä, että jotkin 
alueet ruuhkautuvat ajoittain, ja 
kunkin varusteille on vähemmän 
säilytystilaa. 

Luja rakenne

Saare on koko Euroopassa yksi 
harvoista veneistä, joiden rungon 
kerrosrakenteessa käytetään väli
aineena balsaa. 

Nordblad perustelee balsan 
käyttöä sillä, että sen tarttuvuus 
ja pysyvyys on synteettisiä ma
teriaaleja parempi, kunhan työ 
tehdään oikein.

– Balsakerros leikataan poik
kisyin, ja se kyllästetään läpeensä 

Keulakajuutan sisustus on aistikas. 
Vuoteen jalkopää ei ole toivottoman 
kapea, sillä sen etupuolella on ank-
kuriboksi. 

polyesterihartsissa, ennen kuin se 
nostetaan laminaatin päälle. Sil
loin balsa kiinnittyy laminaattiin 
mekaanisesti ja kemiallisesti, eikä 
hartsilla kyllästetty puu ime kos
teutta.

– Balsasta saadaan lujempi ra
kenne kuin esimerkiksi divinycel
listä, mutta haittapuolena on suu
rempi massa, Nordblad tunnus
taa. Tosin Saaren kohdalla sillä 
ei ole merkitystä, sillä kyseessä 
ei ole raaseri. Ja koepurjehdus 
osoitti, että vene kulki vauhdik
kaasti suurista painolukemistaan 
huolimatta. 

Istumalaatikon alla käy vakio
na Volvo Pentan 55hevosvoi
mainen moottori, mutta testive
neessä oli isompi 75heppainen. 
Kannelle kantautui vain hiljainen 
hyrinä, ja ainakin tehokkaampi 
kone kuljetti venettä kevyesti. 
Kahva pohjassa vauhti oli runko
nopeuden verran eli 8,1 solmua, 
mutta sama vauhti toteutunee 
pienemmälläkin koneella. Moot

toreiden erot näkyvät lähinnä sil
loin, kun keli on haastava.

Svetolaitteessa on vakiona 
3lapainen taittopotkuri. 

Pikku keksinnöt  
piste iin päällä

Nordbladin yhtenä ajatuksena oli, 
että veneitä on helpompi myydä, 
jos kiinnostuneiden kysymyksiin 
voi vastata myönteisesti. Niin
pä hän kaivoi esille kymmenen 
viimeisen myymänsä Finngulfin 
tiedot ja listasi ne lisävarusteet, 
jotka jokainen asiakas oli ruksan
nut. Ne kaikki ovat Saare 41:ssä 
vakiovarusteena. 

– En halunnut aloittaa keskus
telua vastaamalla kymmenen ker
taa ”Ei”. Paljon mukavampaa on 
sanoa ”Kyllä”.

Tällaisia vakiovarusteita ovat 
tiikkikannet, Furlexrullalaite, 
puomia kannattava rodkick, 
lämmityslaite, kuuma käyttövesi, 
maasähkö, sprayhood, 3lapainen 

Pentterissä on runsaasti pöytä- ja kaappitilaa, mutta kokki ja takahyttiin 
kulkija voivat olla törmäyskurssilla.
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@ T e k n I S e T  T I e d oT 
Hinta 326 400 € veroi-

neen vap.tehtaalla

Rungon pituus 12,52 m

Pituus vesilinjassa 11,20 m

Leveys 3,92 m

Syväys n. 2,00 (1,80) m

Paino n. 10 500 kg

Kölipaino 3 900/4 100 kg

Purjepinta-ala n. 90 m2

Moottori Volvo Penta D2-55, 
55 hv

Polttoainesäiliö n. 300 l

Vesisäiliö n. 310 l

CE-luokitus A

Suunnittelija Karl Johan 
Stråhlman

Valmistaja ja
valmistusmaa

Saare Paat, Viro

Maahantuoja Blue Ocean 
puh. 0400 451 703
www.blueocean.fi

Takahytin wc:n sisustuksessa on 
käytetty paljon puuta.

Keulan toiletissa on suihku vaalei-
den ovien takana. Tässä wc:n puo-
lelle on järjestetty lisää tilaa työn-
tämällä pariovet suihkun p uolelle. 
Ovien oikea paikka näkyy turkissa.

Koko avotilan ylle saa nostettua kuomun istumalaatikon laidan takaa. Kuo-
mun alla voi ajaa venettä koneella tai sillä voi suojata avotilan rannassa.

◼ koEpur jEHDus

taittopotkuri ja pohjan prime
ri ja myrkkymaalaus muutamia 
mainitakseni. 

Saare 41:ssä on myös joukko 
muita näppäriä ratkaisuja, jotka 
saattavat tuntua pieniltä, mutta 
joilla on suuri merkitys. 

Salongin klaffipöydän pullo
laatikon kannesta tulee pannua
lunen, kun sen kääntää ylösalai
sin. 

Kun toiletin valaisimen kytkee 
päälle, siihen yhdistetty tuuletin 
alkaa pyöriä. 

Sisäänkäynnin kohdalle saa 
valon, vaikka pääkytkin olisi 
kiinni. Navigointi ja kansivalot 
sekä mittaristot saa päälle avo
tilasta. 

Sisäkatto on verhoiltu panee
leilla, jotka saa napsautettua irti 
ilman työkaluja. Tämä helpottaa 
läpivientien huoltoa tai lisälaittei
den asennusta.

Pientä parannettavaa löytyy 
joistakin heloista ja esimerkiksi 
kannella olevien säilytyslaati
koiden lukoista, jotka toimivat 
hieman kankeasti. Nordbladin 
mukaan tämä on noteerattu, ja 
heloitusta parannetaan jo raken
teilla olevissa veneissä. 

Kaikkiaan Saare 41 tuntuu 
loppuun asti mietityltä. Kun sitä 
vertaa ruotsalaisiin kilpailijoihin, 
hintalapussa on selvästi solakam
pi summa, vaikka vakiovaruste
lun taso on korkea. 

Kun myös virolainen Saare 
Paat on jo Finngulfien valmista
jana osoittanut olevansa laadukas 
veistämö, keskiohjaamolla varus
tettua venettä etsivän valinnan 
kuvittelisi olevan helppo. ◽

@ P o L A A R I k ÄY R ÄT 

Tämä miellytti
+  Veneen vauhti
+  Hyvät purjehdusominaisuudet
+  Mietityt yksityiskohdat
+  Ennakoitava, rauhallinen 

käyttäytyminen

Tämä arvelutti
–  Levanki ja ison skuutti
–  Pikkuheloituksen laatu

@ VA k AU S k ÄY R Ä 

käyrät kuvaavat veneen vauhtia eri olosuhteissa.

käyrä kuvaa veneen oikaisevaa voimaa eri kallistuskulmilla.

optimi luovikulma
optimi kulma avotuulella
symmetrinen spinaakkeri
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sAArE 41 ◼

Testivene + Kolme kilpailijaa
Saare 41

Valmistusmaa Viro
Hinta vapaasti tehtaalla 326 400 €
Pituus 12,52 m
Leveys 3,92 m
Syväys 2,0/1,80 m
Paino 10 500 kg
Purjepinta-ala 103 m2

CE-luokitus A
Hallberg-Rassy 40

Valmistusmaa Ruotsi
Hinta vapaasti tehtaalla 383 760 €
Pituus 12,40 m
Leveys 3,82 m
Syväys 1,99 m
Paino 10 000 kg
Purjepinta-ala 80,8 m2

CE-luokitus A
najad 410

Valmistusmaa Ruotsi
Hinta vapaasti tehtaalla 448 950 €
Pituus 12,20 m
Leveys 3,85 m
Syväys 2,10 m
Paino 12 200 kg
Purjepinta-ala 85 m2

CE-luokitus A
Xc 42

Valmistusmaa Tanska
Hinta vapaasti tehtaalla 426 679 €
Pituus 12,81 m
Leveys 4,10 m
Syväys 2,10 m
Paino 11 400 kg
Purjepinta-ala 99 m2

CE-luokitus A

@ H I n n AT  J A  VA R U S T e e T  •  Saare 41 vakiovarustein 329 721 € Suomeen tuotuna 

▪  Kansi on keskiohjaamoversio. Keula-, sivu- ja 
takakansilta koholla oleva kajuutan katto ulottuu 
reilusti avotilan taakse, ja sen takana on peräkansi. 
Peräkulmien kaiteissa on istuimet ja peräpeiliin on 
upotettu pieni uimataso sekä portaat kannelle.
Keskiohjaamon laidat ovat korkeat, ja avotilan 
etuosassa on kiinteä tuulilasi, jonka päälle saa 
sprayhoodin sekä takaapäin nostettavan kuo-
mun. 

Istumalaatikon peräosassa on suuri ruori, ja 
penkit kiertävät ympäri istumalaatikkoa. 
Styyrpuurin penkin alla on suuri säily-
tystila. Veneen takakulmissa on laatikot 
köysille.

Keulassa on syvä ankkuriboksi ja sen 
takana fendarilaatikko. Keulapurje on 
varustettu sähkökäyttöisellä rullalait-
teella. Korkeasuhteisessa osatakilas-
sa on kaksi paria taaksepäin taivu-
tettuja saalinkeja. 

▪  Keulahytin vuode on varsin 
leveä, sillä se sijaitsee syvän ank-
kuriboksin takapuolella. Vuoteen 
takana on istuin. Vaatekaapit 
sijaitsevat styyrpuurin laidalla 
kajuutan ja salongin välissä. Vuo-
teen alla on säilytystilaa.

▪  toiletti ja siitä väliovella ero-
tettu suihkutila sijaitsevat keula-
kajuutan ja salongin välissä paa-
puurin laidalla. 

▪  salonKi sijaitsee pentterin 
etupuolella. L-mallinen ja suora 
sohva ison klaffipöydän molem-
milla puolilla ovat muunnettavissa 
vuoteiksi, myös meripunkiksi. Kyl-
jissä on neljä matalaa runkoikkunaa 
kaappien väleissä. Sohvien alla ovat 
vesi- ja dieseltankki.

▪  Pentteri sijaitsee omistajan hytistä salonkiin 
johtavan ”käytävän” varrella. Työtaso ja tiskitas ovat 
vastakkaisilla reunoilla ja kaappitilaa on erityisen 
runsaasti. 

▪  navigointiPöytä ja istuin on sijoitettu por-
taiden viereen styyrpuuriin. Istumasuunta on 
kasvot menosuuntaan. Pöydän yläpuolella on 

sähköpaneeli, joka on saranoitu siten, että joh-
toihin pääsee helposti käsiksi. 

▪  Moottoritila sijaitsee istumalaatikon 
alla. Moottorin saa esille nostamalla por-

taat yhtenä osana ja avaamalla luukut. 
Moottorin taakse pääsee pentterin taka-

osasta. Vetolaite ja ruorikoneisto ovat 
hyvin käsillä.

▪  oMistajan hytti sijaitsee peräs-
sä. Sänky on pitkittäin keskellä, ja sen 
molemmilla laidoilla on istuin. Seiso-
makorkeutta on n. 180 cm. Styyrpuu-
rin laidalla on ovi toilettiin, jossa is-
tuin ja pesuallas, paapuurin laidalla 
vaatekaapit. Säilytystilaa on myös 
vuoteen alla.

▪  runKo ja kansi on laminoitu 
käsin. Kerrosrakenteessa on väli-
aineena 19 mm balsa. Uloin kerros 
on laminoitu vinyyliesterihartsilla. 
Runkoa jäykistää lujitemuovipal-
kisto.

▪  BulBiKöli on valettu lyijystä, ja 
se on kiinnitetty pilssikaivoon. Pe-
räsinlapa on kevennettyä epoksia. 
Sen akseli on ruostumatonta terästä. 

▪  Seldenin korkeaprofiilinen osa-
taKila on varustettu kahdella 

saalinkiparilla. Hekissä on vinssikam-
mella väännettävä kiristin ja keulassa 

kannen alle asennettu Furlexin rulla.

tilat ja rakenne

vakiovarusteet
▪ Seldenin osatakila  ▪  yhden köyden reivijärjestelmät  ▪  kaasujousella varustettu Rodkicker  ▪  Selden 
kannen alapuolinen keulapurjeen rullajärjestelmä  ▪  tiikkikannet avotilassa, keula-, sivu- ja takakansilla 
sekä kajuutan katolla ja uimatasolla  ▪  tuulilasi  ▪  sprayhood  ▪  avotilan pöytä  ▪  hirvennahkapäällysteinen 
ratti  ▪  uimatikkaat  ▪  Ebersprächer 5 kW lämmitin  ▪  kuumavesiboileri 30 l  ▪  jääboksi jäähdytyslaitteel-
la  ▪  maasähkö 40 A laturilla  ▪  3-lapainen taittopotkuri  ▪  Raymarine ST-60 -loki ja -kaiku  ▪  pohjan primeri- 
ja eliönestomaalaus.

lisävarusteita
▪  läpilatoitettu isopurje 4 460 €  ▪  rullagenoa 140 % 2 940 €  ▪  spinaakkeri 2 570 €  ▪  genaakkeri 2 640 €
▪  Keulapotkuri 5 570 €  ▪  spinnuvarustus 1 630 €  ▪  spinnupuomi 1 140 €  ▪  genaakkerivarustus 1 470 €
▪  genaakkeripuomi ja puomin kannatin 820 €  ▪  Led Lopolight -kulkuvalot 620 €  ▪  Furlex 300TD E sähköinen 
rullalaite, avotilan kuomu 1 980 €  ▪  keulatikkaat 360 €  ▪  ankkurivinssi 3 950 €  ▪  ankkuri Bruce 15 kg 430 €
▪  Raymarine C70 monitoiminäyttö 2 350 €  ▪  Raymarine ST6002 S1 autopilotti 5 120 €  ▪  pakastin 75 l 2 470 €
▪  rikaus ja vesillelasku 1 750 €.


