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Esittelee

Kari Hermola    

Hyvää halvalla?

"Jos haluaa hyvää ja halpaa, 

pitää ostaa molemmat." 

Näin väittää sanonta. Mutta voisiko

nykyisessä, mullistuvassa maailmassa

joskus osua molemmat samaan pakettiin?

I
lmatäytteiset "kumiveneet"
ovat nopeasti vallanneet ja-
lansijaa perinteisiltä kovilta
jollilta isojen veneiden apu-

veneinä. Tämä on ymmärrettä-
vää, koska ilmatäytteiset jollat
tarjoavat monta etua perinteisiin
koviin jolliin verrattuna.

Kova jolla pyrkii kolistelemaan
oman ja naapuriveneiden kylkiä
satamissa, mikä on etenkin yöai-
kaan kiusallista. Ne on siis sidot-
tava huolellisesti ja varustettava
laitasuojilla. Kumivene on itses-
sään kuin lepuutin eikä aiheuta
kolhuja tai paniikkiheräämisiä.
Kumivene on yleensä myös pal-
jon vakaampi kuin tavalliset jol-
lat, mutta ei paina yhtä paljon. Se
on helppo nostaa kannelle ja el-
lei tila riitä, voi sitä helposti pie-
nentää laskemalla ilmaa ulos.

Ei ilmatäytteinen kuitenkaan
ihan joka suhteessa ole perin-
teistä jollaa etevämpi. Yleensä
kumivene mikkihiiriairoineen on
surkea soudettava ja varsinkin
vastatuulessa aivan mahdoton.
Jotkut mallit ovat myös toivotto-
mia hinattavia, kuten aikanaan

Grand 270

vertailutestissämme jouduimme
toteamaan.

Ilmatäytteisten veneiden li-
sääntymisen suurin jarru on kui-
tenkin niiden korkea hinta. Kun
kunnollisen 2,5-metrisen ilma-
täytteisen jollan hinnalla saa kak-
si lujitemuovista soutuvenettä,
joutuu hankintaa miettimään
pitkään.

Uusia tulokkaita

Ilmatäytteisten veneiden mark-
kinoita on perinteisesti hallinnut
muutama iso merkki. Monet pie-
net eurooppalaiset valmistajat
ovat joko lopettaneet tai siirty-
neet isojen omistukseen. Sa-
maan aikaan uusia merkkejä on
ilmestynyt markkinoille ja val-
mistus on yhä enemmän siirty-
nyt Aasiaan ja entisen Neuvosto-
liiton alueelle.

Neuvostoliiton kaatumisen ai-
koihin alkoi meillekin tulla sikä-
läisiä ilmatäytteisiä kumiveneitä.
Laatu ei ollut kehuttava eivätkä
mallit soveltuneet meikäläisiin
tarpeisiin, mutta hinta oli nauret-
tavan halpa. Kauppa kävi, vaik-

Kerrankin kumivene, jota soutaa mielikseen ja joka myös liikkuu kepeästi.
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G r a n d  A - s a r j a

Malli Leveys Paino Teho enint. Hinta

(=pituus cm) cm kg hv euroa 

A240 150 24 5 920

A270 150 32 10 990

A300 162 40 15 1 120

A330 167 47 20 1 230

A360 182 60 30 1 320
Maahantuoja McSea Oy, Espoo, puh. (09) 809 4446, www.mcsea.fi

Airot kääntyvät ponttoneja
vasten ja kiinnitetään tuke-
valla pannalla. Istuimet on
kiinnitetty pikalukoilla.

keivät ostajat erityisen tyyty-
väisiä hankintoihinsa aina olleet-
kaan.

Sittemmin mallistot ovat ke-
hittyneet ripeästi, kun raaka-ai-
neet ja tärkeät osat, kuten vent-
tiilit, alettiin hankkia samoilta
valmistajilta, joita muutkin käyt-
tävät. Mallistojen kehitystyössä
yllättäen suomalaisilla on ollut
merkittävä osuus. Nykyisin alu-
eelta tulee kilpailukykyisiä venei-
tä edulliseen hintaan.

Ilmapohja on valttia

Ilmatäytteinen vene tarvitsee
apujäykisteitä pohjaansa, jos sil-
lä halutaan ajaa moottorilla ja
etenkin jos sen toivotaan nou-
sevan liukuun. Vene, jonka poh-
jassa ei ole lainkaan jäykisteitä
tai joka on jäykistetty poikittai-
silla latoilla tai vastaavilla, on
niin vetelä, että sitä ei voi hinata
eikä ajaa liukunopeuksilla. Poh-
ja taipuu sisään ja sen vastus
kasvaa hyvin suureksi. Hinatta-
essa suuri vastus katkaisee hel-
posti köyden tai vahingoittaa
kiinnikkeitä.

Rimapohjaisen voi voimistele-
malla saada liukuun moottorilla
ajettaessa, mutta käytännössä
sillä ajetaan uppoumanopeuk-
sia. Pohjalevyillä varustettu vene
on mahdollista saada riittävän
jäykäksi liukunopeuksia varten,
kun se varustetaan ilmatäyttei-
sellä kölillä, mutta siitä tulee ri-
mapohjaista selvästi painavam-
pi. Molempien jäykistystapojen
ongelmana on se, että levyt tai
latat pyrkivät hiertämään pohja-
materiaaliin vaurioita.

Ilmapohja yhdistää varsin pit-
källe edellisten ratkaisujen hyvät
puolet. Siinä pohjalevyjen tilalla
on levymäinen ilmakammio, jon-
ka ylä- ja alapintaa yhdistää tiheä

lankaverkko, kuin keinokuitui-
nen karva, joka on kiinni molem-
missa pinnoissa. Kun kammio
pumpataan riittävän kireäksi, tu-
lee ilmalevystä erittäin jäykkä.
Näin se jäykistää rungon oikeaan
muotoonsa yhdessä pumpatta-
van kölin kanssa. Tuloksena on
jäykkä ja kevyt runko, joka toimii
hyvin myös liukunopeuksissa. Li-
säetuina on se, että materiaalia
kuluttavia eri ainetta olevia osia
ei ole ja vielä sekin, että pohja
toimii hyvänä lämpöeristeenä
kylmää vettä vasten.

Kun vene halutaan pakata ka-
saan, ei tarvitse muuta kuin las-
kea säiliöistä ilmat ulos ja kiertää
vene rullalle peräpeilin ympäril-
le.

Ilmapohja ei ole uusi keksintö.
Se ilmestyi Zodiacin mallistoon
jo kymmenisen vuotta sitten,
mutta sen suosio Suomessa jäi
melko vaatimattomaksi korkean
hinnan vuoksi. Nyt ilmapohjia
valmistetaan Aasiassa edullisesti
ja se tulee varmasti yleistymään
nopeasti etenkin jollakäytössä.

Grand-sarja

Uusinta ukrainalaista osaamista
edustaa Grand-venesarja. Yhtiön
pääpaikka on Ontariossa Kana-
dassa, mutta käsityövaltainen
tuotanto on järkevää pitää al-
haisten kustannusten Ukrainas-
sa. Sarjaan kuuluu sekä rib-ve-
neitä, että viisi ilmapohjaista
mallia. Ilmapohjaisten mallisto
alkaa 240 cm pituudesta ja jat-
kuu 30 cm välein aina 360 cm pi-
tuuteen asti. Sarjan veneet ovat
hinnoiltaan edullisia. Esimerkiksi
A240 vastaava Zodiac-malli mak-
saa 86 % enemmän. Tällainen
hintataso tuo ilmatäytteisen jol-
lan monen sellaisenkin mahdol-
lisuuksien piiriin, joka ei ole aikai-

semmin voinut vakavissaan edes
harkita sellaisen hankintaa.

Hyvä soutaa

Kokeilimme sarjan toiseksi
pienintä mallia A270. Se on 2,70
m pitkä ja 1,50 m leveä ja painaa
airoilla ja kahdella puisella is-
tuimella varustettuna noin 32
kg. Istuimet on kiinnitetty paikal-
leen pikalukoilla ja ne voi halu-
tessaan poistaa. Airoilla on juu-
restaan nivelöidyt tappihankai-
met, jotka sallivat airojen kään-
tyä kuljetuksen ajaksi tiiviisti
ponttoneja vasten.

Airot ovat riittävän pitkät ja is-
tuin sopivan korkealla. Istuin on
myös riittävän tukeva joskin liu-
kas. Soutaminen sujuu odotta-
mattoman helposti. Tämä on en-
simmäinen kokeilemamme ilma-
täytteinen jolla, jolla voi ihan oi-
keasti soutaa sekä yksin että kak-
sin. Ero aikaisemmin kokeile-
miimme on valtava.

Valmistaja suosittelee tähän
malliin enimmillään 10 hv moot-

toria. Mielestämme suositus on
yltiöpäinen. Tällaisella teholla
vene kulkee yksin ajaen niin ko-
vaa ja korkealla, ettei sitä mis-
sään tapauksessa pidä antaa
kuin erittäin kokeneen kuljetta-
jan käsiin. Missään tapauksessa
se ei silloin ole pikkupoikien tur-
vallinen hurvitteluvene.

Ajoimme venettä jollakäytös-
sä tavanomaisemmalla teholla.
Moottorina oli 3 hv Yamaha Mal-
ta. Sekin jaksoi nostaa veneen
liukuun ja 10,5 solmun nopeu-
teen yhden 85 kg painoisen hen-
kilön kuormalla. Kahden henki-
lön kuormalla liukuunnousu ei
onnistunut, vauhti putosi 5–6
solmun. Koeajon aikana oli pien-
tä aallokkoa, joka ei pahemmin
roisketta heittänyt veneen sisäl-
le.

Kaikkiaan Grand oli positiivi-
nen tuttavuus. Hinnaltaan edulli-
nen ja ominaisuuksiltaan erin-
omainen!                                           �

Liukunopeutta kolmella
hevosvoimalla.


