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Pikatesti

POHJA PUHTAAKSI
Säännöllinen pohjanpuhdistus limasta, eliöistä ja 
merirokosta onnistuu kevyesti laiturista tai veneestä 
käsin kaksiosaisella harjalla.    
Teksti ja kuvat Marko Lysmä

Pikatesti + Uutuuksia / 

SEABOOST  
POWERBRUSH

SUOMALAISEN YRITTÄJÄN KEHITTÄMÄ Powerbrush on monikäyt-
töinen työkalu, jolla voidaan puhdistaa veneen pohja liasta, 
limasta ja veneilijöitä sitkeästi piinaavasta näkistä. Harjalla 
voi puhdistaa 2,5 metriä leveiden veneiden pohjat veneestä 
ja se sopii hyvin myös purje- ja uppoamarunkoisiin paattei-
hin. Tuotteeseen on saatavilla myös köliharja purjevenei-
den kölien pesuun.

Veneitä työkseen nostavat kertovat, että valtaosa paa-
teista nousee talviteloille pohja huoltamattomana eli poh-
jan puhtauden merkitystä ei ymmärretä. Ajo-ominaisuudet 
kärsivät ja polttoainetalous heikkenee, kun pohja pursuaa 
erilaista kitka-ainesta. 

Pikatestiä varten satamassa odottaa alumiinipohjainen 
Buster L, jonka pohjan voidaan sanoa olevan kauttaaltaan 
törkeän huoltamattomassa kunnossa. Se kasvaa runsasta 
pohjapartaa ja merirokko on asettunut pitävästi pohjaan 
asumaan. 

Puhdistusta varten täytetään harjan varressa oleva muo-
vikanisteri. Se luo vedessä nosteen, joka painaa raappaa tai 
harjaa veneen pohjaa vasten. Työ aloitetaan säätämällä nos-
te sopivaksi täyttämällä säiliöön sopivasti vettä. Voimaa ei 
tarvita, mutta tekniikka hioutuu hiljalleen ja vaihtelee poh-
jakohtaisesti. 

PIKATESTISSÄ  
KOKEILLAAM 

MIELENKIINTOISIA  
VENEILYTARVIKKEITA. 

KERRO, MITÄ  
HALUAISIT, ETTÄ 

TESTAAMME:  
vene@otavamedia.fi
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Puhdistaminen voi tapahtua lai-
turilta tai veneestä käsin edeten ve-
neen perästä järjestelmällisesti kohti 
keulaa. Raapan avulla lähdetään ir-
rottamaan sitkeä näkki. Aluksi pitkä-
vartinen Powerbrush oikkuilee ko-
kemattomissa käsissä, mutta rytmiin 
pääsee nopeasti. Veden pinnasta näkee 
heti, kuinka paljon merirokkoa lähtee 
irti jo pieneltä alueelta. 

Kapea, karkea harjaosa vaihtuu 
käden käänteessä raapan tilalle. Nyt 
tuuhea pohjaparta saa kyytiä. Lisäva-
rusteena voi ostaa  myös 37 euroa mak-
savan leveän ja vielä pehmeämmän 
harjan. Se ei kuitenkaan pure pintty-
neeseen partaan niin hyvin kuin pe-
ruspakettiin kuuluvat osat.

Kevytkäyttöinen leveä harja mah-
dollistaa kuitenkin myös suurempien 
veneiden pohjan sujuvan harjauksen, 
mikäli pohjasta pidetään säännöllises-
ti huolta.

Kun kesällä merirokon toukat kiin-
nittyvät alustaansa heinä-elokuun vaih-
teessa, toukkien poistaminen harjaa-
malla onnistuisi tuoreeltaan helposti 
parin viikon ajan. Sen sijaan pohjaan 
kiinnittynyt aikuinen merirokko vaatii 
aina esikäsittelyn raapalla.

Kokonaisuudessaan umpilikaisen 
alumiinipohjan puhdistukseen menee 

aikaa 30–45 minuuttia, mutta käytän-
nössä huolletun pohjan hoito sujuisi 
puolet joutuisammin. 

Noin neljä pesukertaa kesässä riit-
tää pitämään pohjan puhtaana. Perus-
sääntönä voi pitää, että aina kun vesi-
linjassa alkaa esiintyä likaa, niin pohja 
puhdistetaan.

Lopuksi lyhytpiikkisellä kulmahar-
jalla siistitään veneen peräpeili, vesi-
linja sekä moottorin alaosat.

Pikatestin vene nostetaan ylös kes-
ken työn, jotta eri harjausvaiheiden 
jälki nähdään tarkasti. Tulos ei jätä 
sijaa jossitteluille. Raappaus- ja har-
jausalueelta on irronnut lähes kaikki 
lima, lika ja näkki muutamia hankalia 
kulmakohteita lukuun ottamatta. 

Veneilijän ajankäytön ja ympäris-
tön näkökulmasta harjoilla ja raapalla 
putsaamisessa on hyvät puolensa.Me-
kaaniseen puhdistukseen kuluu vä-
hemmän aikaa kuin myrkkyjen maa-
lamiseen. Powerbrush riittää veneen 
pohjan puhtaana pitämiseen ilman 
myrkky- ja silikonimaaleja tai muita 
eliönestomenetelmiä. 

Ennen seuraavaa venehuoltoa kan-
nattaa pohtia ratkaisuja pohjan puh-
taana pitämiseksi ja tutustua myr-
kyttömiin vaihtoehtoihin, joita on 
markkinoilla muitakin. 

T UOTTEEN NIMI:  S EA B OOST  
POWERB RUS H -KULMA HARJA

HINTA :  158  €

T I EDUSTELUT:  WWW.S EABOO ST.FI

M ITTA RI  ( 1-7) :  6

Kovettunut 
merirokko ja 

sitkeä limainen 
likaparta irtoavat 

vaivattomasti 
raapalla ja 

harjalla.

Juhlavuoden 
kilpajoutsen
NAUTOR juhlii ensi vuonna tasan puolen vuosisadan mit-
taista taivaltaan. Sopivasti samalla valmistuu uusin Club 
Swan, tuskin ihan sattumalta 50-jalkainen.

Juhlamalliin on panostettu. Useista huippusuunnitte-
lijoista valittiin lopulta viime vuosien ehkä kuumin nimi: 
Juan Kouyoumidjian kertoi Swanin suunnittelun olleen 
hänelle haave jo nuorukaisena.

Club Swanit ovat ns. owner-racer-pursia. 
Niitä ylläpidetään ja purjehditaan harvoin 
täysin ilman ammattilaisia, mutta omistajat 
ovat silti periaatteessa ”tavallisia” purjehti-
joita. Ylellisyys, mukavuus ja tietyssä määrin 
helppouskin ovat seikkoja, joita ei voi heit-
tää kokonaan yli laidan kilpailuominaisuuk-
sien tiletä.

Näillä kriteereillä Juan K on piirtänyt ve-
neen, joka alleviivaa Swanin pysyttelyä ajan-
tasalla. Negatiivisesti kallistettu, kantava 
keula, terävät laitataitteet, leveä perä sekä 
cruiseriksi huomattavan matalat varalaidat 
kertovat ärhäkkyydestä.

Rungon, maston ja puomin materiaali pre-preg-hii-
likuitu takaa keveyden. Teräsköli on eteen kallistettu ja 
lyijybulbilla varustettu, ja kaksoisperäsin on jo itsestään-
selvyys.

Masto on sijoitettu veneen keskikohdan peränpuolelle. 
Purjealassa hyödynnetään siis suuria keulapurjeita, jotka 
voidaan rikata joko toppiin tai osatakiloiduksi. PN

T E K N I S ET  T I E D OT

C LU B  SWA N  5 0
PITUUS  15,24 m

LEVEYS  4,20 m

SYVÄYS  3,35 m

UPPOAMA  8 500 kg

PURJEALA  
LUOVILLA  142 m2

VALMISTAJA Nautor 
clubswan50.com


