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Nostalgia törmää todellisuuteen
Vator-veneet muistetaan takavuosilta tukevina ja merikelpoisina. Nykyään vanhat,
käytetyt Vatorit ovat haluttuja ja hinnoissaan.
Uusi Vator on niin ikään tukeva ja merikelpoinen. Haluttavuus ei ehkä aivan ole samaa luokkaa,
mutta hinnoissaan Vator 27 kyllä on. Kävimme koeajolla kokeilemassa,
löytyykö kovalle hinnalle vastinetta.

HT-kate on kuin
suoraan vanhasta
Aquadorista, eikä
oikein istu veneen
muuhun tyyliin.

N

ykyään veneliikkeeksi ja veneiden maahantuontiyritykseksi
muuntunut Vator oli
aikanaan yksi tunnetuimpia venevalmistajia Suomessa. Ensin valmistui puuveneitä
Helsingin Jollaksessa, josta lähti
maailman merille ja jopa kuninkaallisille purjehtijoille huippupursia, lopuksi toiminta laajeni
myös Puumalan lujitemuovivenetehtaalle, kunnes venetuotanto myytiin pois vuonna 1985. Sen
jälkeen Vator on tunnettu lähinnä
mustien moottorien – Mercury
ja MerCruiser – maahantuojana.
Nyt moottorien maahantuonti
on valmistajan, Brunswickin, hallussa.
Vator toi Suomeen aikanaan
syvän V-pohjan. Amerikkalainen Raymond Hunt suunnitteli
veneitä, joissa oli poikkeuksellisen syvä V-pohja (23 astetta) parantamassa merikelpoisuutta ja
Vator oli Suomessa se yritys, joka jo purjeveneiden kanssa teh-
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dyn yhteistyön perusteella sai
Huntin keksinnön ensimmäisenä
käyttöönsä. Sittemmin vastaavia
veneitä tekivät muutkin, mutta
edelleen moni vanhemman polven veneilijä muistaa Vatorin yhteydestä myös Hunt-veneet.
Vator 27 on jossain määrin nostalginen paluu Raymond Huntin
aikoihin. Vene on toki moderni,
mutta siinä on tavoiteltu retrohenkisyyttä ennen kaikkea kulmikkain linjoin, runko on myös
hyvin matala. Muutenhan veneessä on hyvin samankaltaisia
piirteitä kuin vaikkapa Nimbuksessa ja Aquadorissa. Etenkin
ohjaamon kate on kuin edellä
mainituista veneistä, eikä vahvista mielikuvaa retrohenkisyydestä.
Vator 27:ää on tehty kuin sitä
kuuluisaa Iisakin kirkkoa. Ajatus veneestä alkoi hahmottua jo
vuosituhannen vaihteessa, mutta vasta vuonna 2005 päästiin rakentamaan ensimmäistä venettä. Mitenkään helppoa sekään ei

veneeseen runsaasti muutoksia
ajan kuluessa, eikä keskeneräistä venettä kannattanut arvioida. Odotukset olivatkin kovat,
kun testimiehistömme katseli sinirunkoista venettä laiturilta. Ulkoisesti veneeseen oli jo osannut
totuttautua, sillä onhan se nähty
näyttelyissä.
Kokoisekseen Vator 27 luo ahtaan vaikutelman. Retrohenkinen
ja tyylikkäästi tiikillä pinnoitettu
peräkansi on hieman epäkäytännöllinen, mutta kätkee alleen
suuren moottoritilan. Kansi nousee sähköhydraulisesti. Koeajoveneen pumppu tosin oli numeroa
liian pieni pitämään kansi avoinna, mutta ongelma on helppo
korjata.
Avotilassa on peräpenkki, eikä muuta. Penkillä on mukava
istuskella ajon aikana, vaikka viima hieman pörröttääkin päätä.

Näkyvyys
kuljettajan paikalta
on hyvä joka suuntaan.
Tuulilasin
pyyhkimäalue
on hieman
turhan pieni,
mikä johtuu
ikkunan kaarevuudesta.

ollut, sillä muotit ovat kulkeneet
monen tekijän kautta, kunnes
vesille saatiin Vatoretta, ensimmäinen valmis Vator 27. Kaukaisin valmistuspaikka sijaitsi Puolassa.

Retkiveneen tilat
Vator 27:n koeajoa ehdittiin odottaa pitkään, sillä valmistuttaja teki

Kesällä se ei varmasti haittaa ketään. Turkin alla on tankki ja säilytystilaa.
Yksi Vator 27:n parhaiten toteutuneita osia ovat kannet. Sivukannet ovat leveät ja niissä on
miellyttävän korkeat partaat. Niiden päälle asennettu tiikkilista
tekee hyvin tyylikkään vaikutelman. Avotilasta noustaan sivu-

Perän muodoissa retrohenkisyys
näkyy selvimmin. Sisään kallistuvat laidat ja selkeät linjat ovat
kauniita yksityiskohtia.
kansille reiluja portaita. Kaiteet
ovat tukevat ja niitä on riittävästi.
Yleensäkin veneen vähäinen heloitus on tuhtia tekoa. Sivukansien peräpäässä on suuri metalliritilä, josta kansia pitkin valuva
vesi päätyy veneen ulkopuolelle.
Aivan hyvänä en pidä valmistajan ratkaisua sijoittaa kromattu
ja märkänä liukas täyttöhela keskelle sivukantta, missä se jää jalan alle.
Vator 27:n ohjaamossa on asiat kuta kuinkin kohdallaan. Kumpikin tukevista istuimista on varustettu riittävän monipuolisin
säädöin sopiakseen monen mittaisille istujille. Istuimet on sijoitettu korokkeille lähinnä parantamaan näkyväisyyttä. Korokkeiden
alla on myös säilytyslaatikot. Sekä
kuljettajalle että vieressä istuvalle on kattoluukku, jotka avautuvat perään päin. Kahva tai kaide
olisivat hyvä lisä ohjaamossa, sillä liukuoven ollessa suljettuna ei
apukuljettaja ovessa olevaan kaiteeseen ylety.

Veneen ohjauspulpetti on jälleen yksi ristiriitainen elementti
veneen mainostetussa retrohenkisyydessä; se on kuin työveneestä. Henkilökohtaisesti en pidä sitä
puutteena tai haittana, sillä toimivuudeltaan esimerkiksi katkaisimet ovat erinomaiset. Ne ovat
jämäkät ja helpot käyttää myös
merenkäynnissä. Sen sijaan mittarien sijoittelua ja pulpetin mitoitusta voisi vielä harkita. Ruutunäytölle varattu tila on liian pieni
ja moottorin mittarit ovat hankalasti hajallaan.
Ja edelleen odotan nopeaa
venettä, jossa olisi suurikokoiset
tuulilasinpyyhkimen katkaisimet
erikseen muista nappuloista ja
varustettu tihkukytkimellä.
Vator 27:n kutsuminen matkaveneeksi on hieman liioittelevaa,
vaikka valmistajan esitteessä sitä
luonnehditaankin ”joka sään nopeaksi yhteys- ja matkaveneeksi”.
Matkailu Vatorissa on pikemminkin retkeilyä, sillä tilat ovat ahtaat. Kajuutta on ennen kaikkea

Hyvät portaat
sivukansille,
tukevat istuimet ja HT-katteen takareunassa olevat
kaiteet ovat
hyviä yksityiskohtia.

matala, sen sijaan vuodetilaa on
reilusti kahdelle hengelle.
Pentterivarustukseen kuuluvat Wallas-liesi, pieni jääkaappi
ja kulhomainen pesuallas, joka
venekäytössä ei ole kovinkaan
käytännöllinen. Painevesi on vakiovaruste. Suuria säilytystiloja
ei näin pieneen tilaan ole saatu
mahtumaan, mutta kyllä mukana

lautaset ja lasit, sekä välttämättömät ruokatarvikkeet kulkevat.
Kajuutta lämpiää lieden lämpökannen kautta.
Pentteriä vastapäätä, tiikkikannen alla, on vesi-wc.

Väärä moottori?
Vator 27:ää vesillä määrittelee
voimakkaimmin sen runko. 23 ● ● ●
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M ittaustulokset
rpm
700
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3350

Nopeus
kn
4,6
6,2
7,0
7,7
8,4
10,1
13,5
18,0
21,9
25,4
28,9
32,0
34,4
36,7
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kevyemmät veneet nojaavat hyvin voimakkaasti tuuleen.
Ikävä ominaisuus koeajamassamme Vator 27:ssä oli meluisuus.
Tässä tapauksessa ei voi puhua
edes V-kasin murinasta, vaan dieselin matalataajuisesta mylvinnästä. Matkanopeudella, 25–30
solmua, melutaso oli 83–84 desibeliä, mikä on ehdottomasti liian
paljon. Vaikka äänieristykseen on
kiinnitetty huomiota, parantamisen varaa on jäänyt.
Veneen painosta ja V-kulmasta huolimatta Volvo Pentan kulutus ei ollut kohtuuttoman suuri
etenkään matkanopeusalueella.
Alle 1,3 l/mpk päästiin noin 23–
28 solmun nopeuksilla ja alle 1,4
l/mpk:n nopeusalue oli noin 20–
34 solmua.
Vator 27 on kokonaisuutena
hieman ristiriitainen vene. Siinä on retrohenkisyyttä, mutta
linja ei ole säilynyt alusta loppuun. Vaikka veneen suunnitteluun ja rakentamiseen aikanaan
lähdettiin hyvin kunnianhimoisesti muun muassa käyttämällä
suunnittelussa ja muotin teossa
uusinta 3D-tekniikkaa, pitkä ja
mutkikas valmistustaival on ehkä pakottanut joihinkin puolittaisiin ratkaisuihin.
Kiistatta Vator 27 on mielenkiintoinen lisä suomalaiseen venetarjontaan. Välttämättä nykyinen aika ei kuitenkaan suosi
tämänkaltaisia veneitä. Sinänsä
vahinko.
▪

Kulutus
l/mpk
0,39
0,61
0,92
1,37
1,95
2,08
1,82
1,49
1,32
1,28
1,32
1,35
1,43
1,56

Melutaso
dB(A)
65
69
72
74
77
81
81
82
83
83
84
83
85
86

Tekniset tiedot

Kahden hengen retkimajaksi Vator 27 on hyvä. Pieni pentteri ja penkin alle piilotettu toiletti lisäävät käyttömukavuutta.
Kattoluukusta tulee valo matalaan tilaan. Valkoinen verhoilu
korostaa valoisuutta.
asteen V-kulma asettaa sekä vaatimuksia että tuo ominaisuuksia.
Ennen kaikkea syvä-V edellyttää riittävää moottoritehoa, jotta vene olisi ajettavissa ja kulkisi kunnolla. Tässä tapauksessa
vene lisäksi painaa kohtalaisen
paljon, kolme tonnia + polttoaine ja varusteet, joten tehoedellytys korostuu. Pienin moottoriteho onkin 300 hevosvoimaa,
koeajomoottorimme Volvo Penta D4-300.
Veneen suurin moottoriteho
on nelisensataa hevosvoimaa,
mutta moottori polttaa siinä tapauksessa bensiiniä.
Pienimmällä moottoriteholla
Vator 27 kulkee kohtalaista vauhtia (noin 36 solmua), kuten oheisista mittaustuloksista käy ilmi.
Veneen imagoon kuuluu kuitenkin reipas meno, joten houkutus
tehokkaampaan moottoriin lienee suuri. 8,1-litraisella bensiinimoottorilla myyjä lupaa Vatorille
vauhtia lähes 50 solmua.
Syksyinen koeajomme aallokkoisella Porkkalan selällä osoitti, että Raymond Hunt aikanaan
tiesi, mitä teki. Syvä-V sekä riittävä paino ja moottoriteho antavat
veneelle aallokko-ominaisuudet,
eikä kovakaan sää rajoita liikkumista. Eihän tällainenkaan runko
kovassa kelissä mukava ole, mutta selvästi mukavampi kuin tavanomaisen 16–18 asteen V-kulman omaavat rungot.
Koeajo osoitti myös sen tutun
asian, että syvä-V vaatii trimmitasoja, jotta vene kulkisi tasapainoisesti. Jyrkkäkulmainen runko
kallistelee helposti ja varsinkin

Kulutus
l/h
1,8
3,8
6,5
10,6
16,4
21,1
24,7
26,9
29,0
32,6
38,2
43,3
49,4
57,3

Vator 27

Wallas-lieden lämpökansi lämmittää vaivatta koko kajuutan. Maljamainen pesuallas ei ole hyvä venekäytössä, sillä pienikin aallokko saa
veden loiskumaan yli.

Paremman puutteessa. Erillisen
toiletin rakentaminen olisi syönyt
kohtuuttomasti tilaa.

Pituus
8,43 m
Leveys
2,85 m
Syväys
0,92
Paino
n. 3 000 kg
CE-luokitus
C (rannikko)
Moottoriteho 300–350 hv
Vakiovarusteet: mm. patjasto,
hydrauliohjaus, 320 l polttoainesäiliö, jääkaappi, kaksiakkujärjestelmä, heloitus ruostumatonta terästä, sähköhydraulinen
moottoritilan kansi, sähköinen
pilssipumppu, pentterin perusvarustus, tuulilasinpyyhkijät, trimmitasot, uimataso, käsisammutin, Wallas 800 -liesilämmitin,
vesi-wc, makeavesijärjestelmä,
Seafire-sammutusjärjestelmä
moottoritilassa.
Lisävarusteet: mm. Vator-kiinnitysvarustekassi 400 e, ankkurivinssi perään 3 900 e, avotilan pöytä 550 e, CD/radio 1 250
e, Vetus-keulapotkuri 3 150 e,
maasähköjärjestelmä 1 350 e,
Navman-karttaplotteri ja -kaiku
2 500 e, punainen tai sininen lisäväri 1 500 e, Jabsco-valonheitin 1 500 e.
Hinta:
CMC 4,2 ES 320, 125 000 euroa
CMC 4,2 QSD 320, 127 000 euroa
Volvo Penta D4-300,
135 000 euroa
Volvo Penta D6-350,
138 000 euroa
Valmistuttaja: Vator Oy, Halli R81,
Hernesaarenranta 3,
00150 Helsinki,
puh. 020 7812 270, www.vator.fi
Myyjä: Vator-myymälät,
www.vator.fi

