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vertailee Yleiskäyttöiset soutuveneet

S
uuressa soutuvenever-
tailussa löytyi useita-
kin hyviä veneitä. Löy-
simme valitsemiemme 
kriteerien perusteella 

testivoittajan ja pari muutakin 
suositeltavaa venettä, mutta ve-
neet ovat hyvinkin erilaisia kes-
kenään. Hieman erilaisia ominai-
suuksia painottaen monenkin 
niistä voisi nimetä testivoittajak-
si. Mutta mikä sopii oivallisesti 
yhdelle, voi olla täysin sopimaton 
toiselle. Huolimatta siitä, että ky-
se on ”vain” soutuveneistä.

Veto 5 on monin tavoin paras 
testatuista veneistä. Sitä on hyvä 
soutaa, se kulkee mainiosti perä-
moottorilla ja käsityönä tehdyn 
veneen laatu on kauttaaltaan 
hyvä. Yksityiskohdat ovat huolel-
lisesti mietittyjä ja se on turvalli-
nen käyttää, mutta: vene on iso ja 
siksi painava. Se on myös hintava 
jo perusvarustuksessaan ja koko-
naisuuden viimeistelevä lisäva-
rustelu nostaa hintaa entisestään. 
Vaikka Veto 5 on soutuveneiden 
parhaimmistoa, on veneessä sil-
ti parantamisen varaa muutamis-
sa kohdin. Lisäksi muista veneistä 
löytyy sellaisia yksityiskohtia, joi-
ta Veto 5:ssä ei ole.

Testiveneitä on arvioitu neljän 
kriteerin perusteella. Ensinnäkin 
venettä arvioidaan soutuvenee-
nä. Soutuvenetestissä ei voi me-
nestyä ilman hyviä soutuominai-
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Kahdenkymmenen soutuveneen testi on mittava urakka. 
Siinä helposti hurahtaa koko kesä.  
Niin kuin hurahtikin.
Soutuvene on hyvin suomalainen ilmiö,  
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vertailumme veneistä perustuu vanhaan suomalaiseen, 
aikanaan puusta veistettyyn perinnemalliin.  
Se mikä on ollut puisena vakaa ja jämäkkä,  
ei sitä välttämättä kevyenä muoviveneenä ole.  
Siksi savolaismallisen veneen maine on huono.
Vertailuveneistämme löytyivät myös parhaat ja vanha 
sääntö ”rahalla saa” pätee tässäkin tapauksessa.  
Parhaat ovat kalliita.
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suuksia. Toiseksi tutkitaan veneen 
käyttöä perämoottorin kanssa. 
Useimmiten soutuveneet pääty-
vät mökkirantaan ja niihin kiin-
nitetään moottori ennemmin tai 
myöhemmin. Siksi soutuveneen 
kokeileminen moottorin kanssa 
on oleellinen osa soutuvenetes-
tiä. Kolmas tarkastelunäkökul-
ma on veneiden laatu, varustelu 
ja yksityiskohdat. Neljäs arvioin-
tikriteeri on käyttöturvallisuus. 
Koska kyseessä on Suomen tap-
pavin venetyyppi, ei testikärkeen 
ole asiaa, jos vene ennemminkin 
saattaa käyttäjänsä pulaan kuin 
auttaa pois pinteestä.

Testiveneet
Pyysimme venevalmistajilta ja  
-maahantuojilta vertailuun sou-
tuveneitä, joihin voi kiinnittää 
perämoottorin. Valmistajat saivat 
osallistua haluamallaan määrällä 
veneitä, jotka toimitettiin kokeil-
taviksi airoineen. Osassa testi- 
veneistä oli mukana myös lisä- 
varusteita.

Veneiden koolle ei annettu ra-
joja, kaikki kelpasi. Suomen ylei-
sin soutuvene lienee noin 4,60–
4,70 m pitkä. Niitä saatiin mukaan 
viisi: Kaisla 470, Lohi 460 SV, Päi-
jän 471 L, Suomi 470, Suvi 460 
SVM ja lisäksi 4,78 metrin Terhi 
Saiman. Tämän kokoista voi pi-
tää jonkinsorttisena perussoutu-
veneenä.

Viime vuosina myyntiluvuis-
sa ovat ponkaisseet ylös hieman 
pienemmät veneet. Pienemmät 
veneet maksavat vähemmän, ja 
toinen merkittävä etu on venei-
den helpompi käsiteltävyys ran-
nalla. Näitä veneitä on kevyempi 
työntää vesille ja kiskoa maihin. 
Testissä oli mukana kaksi 4,20-
metristä venettä, Suomi 420 ja 
Suvi 420 SVM.

4,70-metristä hieman suurem-
pia veneitä tuli testiin vain yksi, 
Suvi 495 SVM. Loput suuret ve-
neet ovat reilusti suurempia. Nii-
tä ovat Kaisla 525 Erä, Päijän 510 L, 
Soutu-Palta, Stella Soutari, Suomi 
520 L ja Veto 5.

Tasaperäisiä veneitä oli muka-
na viisi: Linder 440 Fishing, Mari-
no Junior, Medal 425, Terhi 385 ja 
Terhi 440.
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Veneet jaoteltiin vertailun hel-
pottamiseksi neljään ryhmään: al-
le 4,50 metriä, 4,50–4,95 metriä, yli 
4,95 metriä sekä tasaperäiset ve-
neet. Lopullisissa tuloksissa kaikki 
veneet ovat samalla viivalla.

Osa valmistajista on kesäl-
lä 2008 tehdyn testin jälkeen il-
moittanut malleihinsa tehdyistä 
uudistuksista. Niitä ei ole otettu 
huomioon tässä vertailussa.
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Suomen suosituin vene suurvertailussa

Soutuveneenä
Kun veneellä ryhdytään souta-
maan, on soutuasennon oltava 
kunnossa. Soutaja tarvitsee so-
pivasti tilaa ympärilleen ja tu-
kipisteiden pitää olla tarkoituk-
senmukaisissa paikoissa toisiinsa 
nähden. Tukipisteitä ovat han-
kain, airon kahva, veneen tuhto 
ja jalkatuki. Viides tukipiste on 
airon lapa. Se ei saa olla liian lä-
hellä tai liian kaukana soutajasta. 
Lavan sijainnin säätäminen on 
helpointa, kun hankkii itselleen 
ja veneeseen pituudeltaan sopi-
van mittaiset airot.

Yhdessäkään testiveneessä ei 
ole säädettäviä hankaimia. Niin-
pä partaaseen kiinteästi asen-
netut hankainholkit ovat aina 
samassa asemassa tuhtoon näh-
den. Poikkeuksen tähän tekevät 
ne veneet, joissa on siirrettävä 
penkki. Niitä ovat Terhi 440, Terhi 
Saiman ja Veto 5. Terheissä sou-
taja istuu vanerista tehdyllä tuh-
dolla, jonka siirtäminen on hyvin 
helppoa vaikka kesken matkan. 
Veto 5:ssä tuhdon virkaa tekee 
laatikko, joka lukitaan paikalleen 
kahdella sokalla. Laatikon siirtä-
minen voi olla hankalaa, jos se on 
täynnä tavaraa.

Säädettävän penkin luulisi ole-
van perusasia soutuveneessä. To-
ki soutaja voi tehdä pientä hieno-
säätöä itse sen mukaan, istuuko 
keskellä, aivan penkin etu- tai ta-
kareunalla, mutta ääriasennoissa 
tällainen toimii vain jonkin aikaa. 
Pidemmällä soutumatkalla paikat 
puutuvat tai tulee hankaumia.

Testiveneissä ei ole säädettä-
viä jalkatukia. Sen sijaan monis-
sa veneissä on kahdet tuet pe-
räkkäin, Terhi Saimanissa jopa 
kolmet. Useimmiten kaksia tukia 
tarjotaan vain keskituhdolta sou-
tajalle, edessä on pääsääntöisesti 
pärjättävä yksillä. Sekä Linder 440 
Fishingissä että Veto 5:ssä jalka-
tuki on ainoastaan lisävarustee-
na myytävissä puisissa tralleissa, 
mistä pitkä miinus kummallekin.

Soutaminen ilman jalkatukea 
on tehotonta ja ponnetonta. Ko-
vassa vauhdissa tai merenkäyn-
nissä jalkatuen puute voi myös 
olla vaarallista, jos soutaja hor-
jahtaa pois penkiltä.

Kun soutaja on paikallaan, on 
aika lähteä liikkeelle.

Pitkä, kapea ja kevyt vene läh-
tee liukkaasti liikkeelle. Sillä on 
mukava aloittaa matkanteko, sou-
taa suoraan ja ylläpitää vauhtia.  

Haittapuoliakin on. Suuntavaka- 
vuuden hintana on huonompi 
ketteryys. Matkasoutajalle sillä 
on vähäinen merkitys, mutta ah-
keralle katiskan katsojalle ja ver-
konkokijalle veneen helppo oh-
jailu ja kääntäminen ovat tärkeitä 
ominaisuuksia.

Kapea kanoottimainen runko 
on kevytkulkuisempi kuin leveä 
ja pullea runko, mutta kapeuden 
hinta on kiikkeryys. Yksille se so-
pii ja kuuluu itsestään selvyytenä 
soutuveneilyyn, toiset taas vie-
rastavat sitä ja hokevat, että ”ve-
neessä ei saa seistä” tai ”älä keiku-
ta venettä”.

Yksin soutaessa paras paikka 
on yleensä keskipenkki. Silloin 
veneen pitäisi olla tasapainossa 
pituussuunnassa. Pientä säätöä 
voi tehdä mukana kuljetettavi-
en tavaroiden sijoittelulla. Jos 
veneessä on perämoottori, irto-
varusteiden paras paikka voi ol-
la keulassa.

Kaksin liikuttaessa kannattaa 
yleensä soutaa keulasta ja sijoit-
taa kyytiläinen taakse, jolloin kes-
kipenkki jää tyhjäksi. Tosin pa-
rempi vaihtoehto on hommata 
veneeseen kahdet airot ja soutaa 
kahdestaan. Tällöin varusteiden  

sijoittaminen takatuhdolle ja 
mahdollinen perämoottori tasa-
painottavat sopivasti.

Joissain veneissä keulan han-
kaimet ovat lisävaruste. Keulan 
soutupaikka on jonkin verran ka-
peampi kuin keskipaikka ja sik-
si sama airopari ei toimi aivan 
samoin molemmissa paikoissa. 
Vaikka veneen ykkösairot sopi-
vatkin eteen, kannattaisi eteen 
harkita hieman lyhyempiä airoja.

Penkin korkeus, eli sen etäi-
syys veneen pohjasta, ja veneen 
kantavuus vaikuttavat yhdessä 
siihen, millä korkeudella soutaja 
on vedenpinnasta. Molemmissa  
Päijän-veneissä soutaja on lä-
hempänä vettä eli alempana 
kuin muissa testiveneissä. Näissä 
veneissä airot muodostavat pie-
nimmän kulman veteen nähden. 
Ylimpänä istutaan etenkin isoissa,  
yli viisi metriä pitkissä veneissä.

Moottoriveneenä
Jokaista testivenettä voi ajaa 
perämoottorilla. Valmistajan il-
moittama ja myös tyyppihyväk-
syntäkilvestä ilmenevä moot-
torisuositus on joka veneessä 
kohdallaan. Moottorin suositus-
tehoa ei kannata ylittää. Tehok-
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Soutuveneet on EU:n direktiivin nojalla suunniteltava ja rakennettava 
siten, että ne täyttävät olennaiset turvallisuusvaatimukset. Vaatimuk- 
sissa on eroja sen mukaan, mihin suunnitteluluokkaan vene kuuluu.  
Soutuveneet kuuluvat suunnitteluluokkaan D, Suojaiset vedet: suunni-
teltu suojaisilla rannikkovesillä, pienillä lahdilla, pienillä järvillä, joilla 
ja kanavilla tapahtuville matkoille, joiden aikana tuulen voimakkuus on 
enintään 4 boforia ja merkitsevä aallonkorkeus enintään 0,3 metriä ja 
satunnaisten, esimerkiksi ohi kulkevien alusten aiheuttamien, aaltojen 
korkeus on enintään 0,5 metriä.
Direktiivissä painotetaan vakavuutta, kelluvuutta ja hyviä  
ohjailuominaisuuksia.
Laidan yli putoamisen ehkäisemisestä ja veneeseen uudelleen nousemis-
ta käsittelevässä kohdassa direktiivissä todetaan, että vene on suunni-
teltava niin, että laidan yli putoamisen vaara on mahdollisimman pieni 
ja veneeseen uudelleen nouseminen mahdollisimman helppoa.
Veneen rakenteen osalta vaaditaan, että materiaalivalintojen ja niiden 
yhdistelmien sekä veneen rakenneominaisuuksien on taattava veneen 
kaikkinainen riittävä lujuus. Vakavuudesta ja varalaidasta direktiivissä 
sanotaan, että veneellä on oltava riittävä vakavuus ja varalaita ottaen 
huomioon sen suunnitteluluokka ja valmistajan suositus suurimmasta 
sallitusta kuormasta.
Direktiivin perusteella runko on rakennettava tavalla, joka takaa valmis-
tajan suurimmasta sallitusta kuormasta antaman suosituksen mukaiset 
kelluntaominaisuudet. Veneet on varustettava tarpeellisella kellunta- 
kyvyllä, joka takaa niiden pysymisen pinnalla vedellä täyttyneinä.
Huvivenedirektiivin mukaan veneet on varustettava yhdellä tai useam-
malla kiinnityskohdalla tai muilla varusteilla, joiden avulla ne voidaan 
turvallisesti ankkuroida, kiinnittää tai hinata.
Kussakin veneessä on oltava omistajan käsikirja, jossa kuluttajalle kerro-
taan veneen käytöstä ja mahdollisista vaaroista.
Kaikki veneet on merkittävä tunnusnumerolla, jossa on seuraavat tiedot: 
valmistajan tunnus, valmistusmaa, yksittäinen sarjanumero, valmistus-
vuosi ja vuosimalli. Lisäksi veneissä on oltava tunnusnumerosta erillään 
oleva valmistajan kilpi, jossa on seuraavat tiedot: valmistajan nimi, CE-
merkintä, veneen suunnitteluluokka, valmistajan suositus suurimmas-
ta sallitusta kuormasta täysinäisten kiinteiden tankkien sisällön painoa 
lukuun ottamatta, valmistajan suositus matkustajamäärästä, jonka vene 
on suunniteltu kuljettamaan.

kaampaa – ja suurempaa – moot-
toria on hankalampi käsitellä, se 
maksaa enemmän, polttoainetta 
kuluu enemmän, eikä vene kulje 
juuri kovempaa.

Moottorin lisääminen soutu- 
veneeseen teettää kompromis-
seja. Jos soutuveneessä ei tarvit-
se varautua moottoriin, veneestä 
saadaan parempi soutaa. Ongel-
ma on siellä, missä moottori eli 
veneen perässä. Jotta lihasvoi-
min kulkeva vene jättää mahdol-
lisimman hennon vanaveden, eli 
laahaa perässään vettä niin vä-
hän kuin suinkin, kannattaa perä 
muotoilla suipoksi ja ylös nouse-
vaksi. Siihen moottorin kiinnit-
täminen on hankalaa ja niinpä 
moottoria varten perää on le-
vennettävä.

Tyypillisesti soutuveneen perä-
peili tehdään riittäväksi mootto-
ria varten, mutta ei yhtään sen yli, 
jotta soutuominaisuudet kärsivät 
mahdollisimman vähän. Pulmak-
si jää perän vaatimaton kanta-
vuus ja siksi moottoriajossa keula 
nousee joskus liikaa. Perämoot-
torin trimmikulman säätäminen 
auttaa jonkin verran, mutta lo-
puttomiin siitä ei ole apua.

Moottori asettaa lisävaatimuk-
sia veneen vakavuudelle. Ennen  
vanhaan soutuveneet olivat kiik- 
kerämpiä, joten silloin ei tarvin-
nut ajatella veneen käyttäyty-
mistä kuuden solmun nopeu- 
dessa ja tiukassa käännöksessä.  

Ainoastaan Suomi-Veneiden airot 
eroavat massasta, koska vasemmalle ja oikeal-
le puolelle on oma aironsa. Ratkaisu on hyvä. 
Heikkoutena Suomi-Veneiden airoissa on airon 
läpi pultattu hankain. Reiän poraaminen varren 
läpi heikentää rakennetta ja lisäksi puu alkaa 
pian tummua porauskohdasta.
Muissa testiveneissä airot ovat huoltoasemilla 

myytäviä, yleensä pyöreävartisia lakattuja yleis- 
airoja. Veto 5:n airot ovat muuten samanlaisia 
kuin kilpailijoilla, mutta pintakäsittelynä on 
kyllästysaine. Se on hyvä, koska airot kuivuvat 
nopeasti. Lakkaus suojaa airoa vain siihen as-
ti, kun lakkapinta pysyy ehjänä eli käytännössä 
ensimmäiseen käyttökertaan asti. Sen jälkeen 
lakka vain hidastaa airon kuivumista. Veto 5:n 
airojen lavoista on veistetty vanaveden puolei-
nen keskiharjanne pois, mistä ei käytännössä 
ole hyötyä.
Useimpien veneiden airoissa on nivelhankai-

met, joiden kiinnityskohtaa aironvarressa on 
helppo siirtää. Hankaimet lukittuvat kiinni ve-
neisiin, jolloin airojen irrottaminen veneestä 
rantautuessa on hankalaa. Asia on helppo korja-
ta lyömällä ruuvitaltalla vastinkappale irti han-
kainpesästä.
Tuhannen euron soutuveneeseen kannattaisi 

hankkia satasen airot. Silti testiveneiden muka-
na tuli viidenkympin airoja.

Edelliseen soutuvenetestiin  
(Vene 4/84) osallistunut Terhi 440. 
Rungon ulkopuoli on kauttaaltaan 
naarmuuntunut, mutta runko ei ole 
imenyt vettä sisäänsä. Törmäykses-
sä rikkoontunut keula on korjattu 
Terhin paikkasarjalla, mutta jätetty 
maalaamatta. Veneen alkuperäiset 
vanerituhdot ovat vaihtokunnossa, 
mutta muuten 25 vuotta ulkona pi-
detty vene on säilynyt hyvin ja sille 
voi ennustaa pitkää ikää.

Testiveneiden 
parhaat jalkatuet 
Terhi Saimanis-
sa olisivat vielä-
kin paremmat, jos 
peränpuoleinen 
jalkatukipari siir-
rettäisiin jalkatu-
kipatteriston etu-
puolelle.

Airoja kannattaa 
säilyttää vajassa. 
Medal 425:ssä sa-
devesi ei valu pois 
peräpenkiltä.
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Vähemmän kiikkerät veneet ovat 
turvallisempia käyttää, mutta ei-
vät yhtä hyvin soudettavia.

Veneen peräpeiliä on vahvis-
tettava, jotta se kestää mootto-
rin painon ja sen aiheuttaman 
rasituksen. Joihinkin veneisiin 
on kiinnitetty pala parisenttis-
tä filmivaneria. Ratkaisun huono 
puoli on, että vahvikkeen arin osa 
eli leikkauspinta on alttiina kos-
teudelle. Hyvä puoli on, että vah-
vike on helppo vaihtaa uuteen, 
kun sen aika on ehkä kymmenen 
vuoden kuluttua.

Perälaudan päällä on kynsilevy 
kaikissa muissa vertailuveneissä 
paitsi Lohi 460 SV:ssä. Kynsilevyn 
tarkoitus on sekä suojata moot-
torin kiinnityskohtaa että helpot-
taa moottorin pysymistä paikal-
laan silloin, kun kiinnitysruuvit 
ovat auki. Metallinen kynsilevy 
on kestävämpi kuin muovinen.

Testiveneitä käytettiin kahdel-
la perämoottorilla, 2,5 hevosvoi-
man Suzukilla ja 4 hevosvoiman 
Yamahalla. Jos veneen moottori-
suositus on pienempi kuin neljä 
hevosvoimaa, kokeiltiin sitä vain 
2,5 hv moottorilla. Nopeus mitat-
tiin 1–5 hengen kuormalla sen 
mukaan, kuinka monelle hengel-
le vene on tarkoitettu.

Nopeusmittauksissa ajettiin 
täydellä kaasulla tyynessä vedes-
sä. Kun huippunopeus saavutet-
tiin, sitä ajettiin vähintään minuut-
ti, minkä jälkeen tulos kirjattiin. 
Peräti seitsemän veneen kanssa 
kävi niin, että venettä oli lähes 
mahdoton ajaa yksin täydellä  

kaasulla. Keula nousi niin pal-
jon, että ohjaaminen oli vaikeaa 
tai mahdotonta ennen kaikkea 
olemattoman näkyvyyden takia. 
Kun kuljettaja kurkotteli mahdol-
lisimman eteen, saatiin veneille 
jonkinlaiset mittaustulokset. Täl-
lä tavoin Marino Junior saatiin jo-
pa liukuun, mutta turvallista se ei 
enää ollut. Huonosti käyttäytyvät 
kuorma- ja tehoyhdistelmät on 
merkitty nopeustaulukkoon sul-
kujen sisään.

Suurin osa veneistä kulkee 
moottorilla paremmin kahden 
hengen kuormalla kuin yksin. 
Edessä istuva matkustaja tasa-
painottaa veneen kulkuasennon. 
Yksin ajaessa kannattaa sijoittaa 
tavarat ja varusteet keulaan, eikä 
ylimääräisen painon tai tarpeet-
toman suuren ankkurin kuljet-
taminen mukana ole ollenkaan 
huono juttu. Myös vesisäkki so-
pii hyvin painolastiksi, koska sen 
voi helposti tyhjentää.

Linder 440 Fishingin kulku-
asennon ongelma tuli vastaan 
toisessa päässä. Kun veneeseen 
sijoitti neljän hengen maksimi-
kuorman, alkoi keula kyntää. 
Neljän hevosvoiman moottorin 
puhti ei riittänyt nostamaan keu-
laa, vaikka trimmikulmaa sääti 
kuinka. 

Rakenne, varustelu ja laatu
Soutuveneen on vedellä täytet-
tynä kelluttava ja kannateltava 
myös suurin sallittu matkustaja-
määränsä. Tämä edellyttää, että 
veneessä on joko ilmasäiliöitä tai 

kellutusvaahtoa. Yksinkertaisim-
millaan kellutustankin virkaa toi-
mittavat veneen keula-, keski- ja 
peräpenkkeinä palvelevat run-
koon laminoidut ontot kotelot. 
Tämä on myös halvin tapa tehdä 
soutuvene.

Jos veneen penkit ovat säily-
tyslaatikoita, on kellutus saata-
va muualta. Silloin yleensä kyl-
kiin tehdään ilmaontelot, jolloin 
veneen sisätilaa reunustaa hylly-
mäinen rakenne. Näin on isom-
missa veneissä, pienemmissä ei 
tila riittäisi.

Kaikissa Terhin malleissa on 
kaksikuorirakenne. Kuorten välis-
sä ei ole ilmaa, vaan tila on täytet-
ty polyuretaanivaahdolla. Myös 
Päijän-veneiden kelluntasäiliöt 
ja pohja on vaahdotettu. Koska 
vaahdotus ei ylety ylös asti, alen-
taa ratkaisu veneen painopistet-
tä, mikä on hyvä asia. 

Vaahdon käyttö rungon täyt-
teenä tuo lisäetuna, että veneet 
ovat hiljaisia. Useimmat testive-
neet ovat harmillisen äänekkäi-
tä. Kun nostaa airot veneeseen, 
kolisee. Kun siirtää polttoaine-
tankkia, kolisee. Lujitemuoviset 
soutuveneet ovat vaahdotettu-
ja lukuunottamatta varsinaisia 
kaikukoteloita. Vaahdotus myös 
jäykistää runkoa. Toisaalta kellu-
tusvaahto tekee veneestä paina-
vamman ja kalliimman.

Kaksi tappia?
Miksi joissain veneissä on kaksi 
tappia? Koska niissä on kaksi ta-
pinreikää. 

Keskipenkki jakaa veneen si-
sätilan kahteen osaan, jotka on 
tyhjennettävä erikseen. Suurim-
massa osassa veneitä osat yhdis-
tetään pohjan tasossa olevalla 
putkella, jolloin pärjätään yh-
dellä tapinreiällä. Yhdysputken 
jättäminen pois alentaa veneen 
valmistuskustannuksia. On hal-
vempaa porata pohjaan yksi rei-
kä lisää kuin asentaa putki.

Parhaimmillaan veneessä on 
kaksi putkea. Ratkaisu on hyvä, 
koska rantaan vedetty vene on 
usein hieman kyljellään ja sade-
vesi myös. Putkien läpimitoissa 
on suuria eroja. Isompi on pa-
rempi. Puiden lehdet tukkivat 
pienet putket.

Terheissä, Marino Juniorissa ja 
Linder 440 Fishingissä tapit ovat 
ruuvattavia. Muissa veneissä on 
”perinteinen” kumitappi.

Rannalle vedetyn veneen keu-
la on yleensä perää ylempänä. 
Jos peräpenkki jatkuu yhtenäi-
senä perälautaan asti, voi penkin 
perälle jäädä vettä makaamaan, 
ellei sen poisvalumisesta ole erik-
seen huolehdittu. Osassa veneis-
tä on erilaisia valumauria ja -put-
kia, osassa ei ole.

Varusteissa vaihtelua
Airot on helppo vaihtaa, mutta 
hankalampaa on vaihtaa hankai-
met tai oikeastaan hankainholkit, 
hankainten veneeseen kiinteästi 
asennetut osat. Siksi hankainten 
on syytä olla oikeanlaiset alusta 
alkaen.

Yksinkertaisimmillaan hankai-
met on kiinnitetty partaaseen 
kahdella pop-niitillä suoraan 
rungon läpi. Parempi ratkaisu on 
käyttää ruuveja, mielellään nel-
jää. Osassa veneitä partaan alla 
on puinen palikka, johon hankai-
met on ruuvattu. Palikka antaa 
kiinnitykselle tukevuutta ja kes-
tävyyttä, mutta kun venettä säi-
lytetään ylösalaisin käännettynä, 
ovat palikat alttiina kohtalaiselle 
kosteusrasitukselle, jos venettä ei 
suojata sateelta. Kun venettä pi-
detään oikein päin, ei ongelmia 

Veneeseen nousussa olisi 

suureksi avuksi,  

jos veneestä saisi otettua 

kiinni jostain. Kahva 

veneen pohjalla olisi hyvä. 

Yhdessäkään veneessä  

ei sellaista ole.

“
Soutu-Paltassa on hyvä moottori-

kaivo kaksine valuma-aukkoineen.
Päijän-veneiden sadevesiaukot 

ovat liian pieniä.
Suvi 460:ssa sadevesi kulkee riittävän suurista 

aukoista, jotka eivät tukkeudu helposti.
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ole, mutta etenkin talvisäilytyk-
sen aikana asiaan on syytä kiin-
nittää huomiota.

Verkkokalastajan kannalta pa-
ras hankainholkki on ainoastaan 
reikä partaassa. Vastaavasti huo-
noin on paljon teräviä osia sisäl-
tävä möhkäle, joka on asennettu 
partaan sisäpuolelle.

Tartuntakahva keulassa ve-
neen maihin vetämistä varten 
vaikuttaa käyttömukavuuteen. 
Terhi 440 on tältä osin huonoin. 
Ison ja painavan veneen kiskomi-
nen keulasta vetämällä on han-
kalaa, kun keulasta ei saa kunnon 
otetta. Päijän-veneissä on sama 
tilanne, runko ei pysy käsissä si-
tä vetäessä. Näitä veneitä on kis-
kottava edessä olevasta lenkistä 
sormivoimin.

	 2,5	hv	 4	hv
Kaisla	470	 6,5	kn
Lohi	460	SV	 6,9	kn
Päijän	471	L	 6,2	kn	 6,5	kn
Suomi	470	 6,6	kn
Suvi	460	SVM	 6,0	kn
Terhi	Saiman	 6,3	kn	 6,9	kn
Veto	5	 6,8	kn	 7,5	kn
Suomi	420	 5,7	kn
Suvi	420	SVM	 5,7	kn
Kaisla	525	Erä	 6,6	kn	 7,2	kn
Päijän	510	L	 6,5	kn	 7,0	kn
Soutu-Palta	 6,3	kn	 6,7	kn
Stella	Soutari	 6,9	kn	 7,8	kn
Suomi	520L	 5,9	kn	 7,2	kn
Suvi	495	SVM	 6,4	kn	 7,6	kn
Linder	440	Fishing	 6,0	kn											(7,5	kn)
Marino	Junior	 6,1	kn	 7,5	kn
Medal	425	 6,0	kn	 7,6	kn
Terhi	385	 5,8	kn	 6,6	kn
Terhi	440	 5,8	kn	 6,2	kn

Veneisiin saa valmistaja- ja mal-
likohtaisia lisävarusteita, muun 
muassa kaiteet sopivat myös 
soutuveneeseen. Niistä saa tukea 
sekä veneeseen siirtyessä ja pois-
tuessa että myös venematkan ai-
kana. Lisäksi kaiteisiin voi kiinnit-
tää tavaroita. Satamapeite suojaa 
venettä. Vaikka sadevesi valuukin 
pois tapinrei’ästä, ei peite ole sil-
ti turha. Aukeallakin paikalla ve-
neeseen kertyy kohtalaisesti pui-
den lehtiä ja neulasia, siitepölyä 
ja muuta likaa. Peite suojaa tältä 
kaikelta, samoin auringonvalon 
vanhentavalta vaikutukselta.

Turvallisuus
Soutuvene sinänsä ei ole vaa-
rallinen vene. Pulma on ennem-
minkin veneen liian helppo 
saatavuus silloin, kun ei olla ve-
neilykunnossa. 

Soutuveneen kaatuminen on 
vakava ja hengenvaarallinen 
paikka. Tilanne on hieman pa-
rempi, jos putoaa veneestä ja 
vene jää pystyyn. Nouseminen 
vedestä soutuveneeseen on vai-
keaa ilman apua ja nousuyritys 
vie voimia. Kannattaa panostaa 
kaikkensa ensimmäiseen yrityk-
seen, koska voimat eivät välttä-
mättä riitä toiseen kertaan. Paras 
paikka nousta vedestä venee-
seen on veneen keskellä. Jos yl-
lä on pelastusliivit, kannattaa kis-
koa itsensä ensin koholle ja sen 
jälkeen pulahtaa veteen otta-
maan vauhtia ja koettaa kieräh-
tää veneeseen.

Veneeseen nousussa olisi suu-
reksi avuksi, jos veneestä saisi 
otettua kiinni jostain. Kahva ve-
neen pohjalla olisi hyvä. Yhdes-

säkään veneessä ei sellaista ole. 
Vielä parempi olisi, jos veneen 
pohjalle olisi kiinnitetty parimet-
rinen köysi, jota voisi käyttää apu-
na veneeseen kiivetessään.

Koska veneissä ei ole kiinnitys-
pisteitä pohjalla, kokeiltiin pelas-
tautumisköyden kiinnittämistä 
keskipenkin alta kulkevan putken 
läpi. Se osoittautui toimivaksi rat-
kaisuksi turvallisuuden kannalta. 
Omasta ja muiden turvallisuu-
desta kiinnostuneiden kannattaa 
asentaa veneen pohjalle D-lenk-
kejä ja kiinnittää ainakin yhteen 
niistä parimetrinen köysi. 

Kaikki testiveneet kaadettiin 
vedessä. Jokaisessa veneessä ku-
roteltiin mahdollisimman pitkäl-
le kuvitteellisen katiskan perään 
vuoron perään kaikilta penkeil-
tä. Pienemmät veneet kaatuvat 
helpommin. Ison Terhin ja Linder 
440 Fishingin kanssa piti tehdä 
työtä veneen saamiseksi nurin, 
muut kaatuivat helpommin. Jos 
olisi pakko päästää kolme huma-
laista miestä soutuveneellä vesil-
le, paras valinta olisi Terhi 440. Se 
on vakaa kuin laituri.

Kokeissa selvisi, että kaatunut-
ta venettä ei kannata kääntää ta-
kaisin oikeinpäin. Kääntäminen 
on hyvin raskasta, ja jos veneen 
saa käännettyä, kaatuu se ve-
silastissa hyvin helposti uudes-
taan. On parempi säästää voimia 
pelastajien odottamiseen. 

Kahdessa testiveneessä oli li-
sävarusteena saatava trimmita-
so. Sitä kannattaa ehdottomasti 
käyttää portaana, jos veneeseen 
on kiivettävä vedestä. Silloin ve-
neeseen noustaan perästä, muul-
loin aina keskeltä.                           J

Päijän-veneiden kiinnitys/ve-
tokoukku on ainutlaatuinen. 
Veneen vetäminen rantaan il-
man apuköyttä on vaikeaa.

Tästä kahvasta kaksi henkeä saa ot-
teen vetäessään Veto 5:n rannalle.

Terhi Saimanissa soutajan penkin 
voi siirtää nostamalla.

Suvin hankainpesät on kiinnitetty 
popniiteillä.

Suomi 520:een siimat ja verkot 
tarttuvat vain huonolla tuurilla.

Veto 5:ssä on sekä paikka 
ankkurille että kiinnityslenk-
ki ankkuriköydelle.

Stella Soutarissa on suuri 
yhtenäinen avotila.

Veto 5:n keskipenkin 
vaihtoehtoiset kiin-
nityspisteet ovat nor-
maalisti poissa näky-
vistä. Ruma yksityis-
kohta muuten hyvässä 
veneessä.

HUIPPUNOPEUDET

I I I

Kaikkien veneiden huippuno-
peus mitattiin Suzuki DF 2,5 
-moottorilla. Jos veneen moot-
torisuositus oli vähintään 4 he-
vosvoimaa, mitattiin nopeus 
myös Yamaha F4 -moottorilla.
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Suvi 420 SVM

Hinta	 880	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 4,18	m
Leveys	 1,41	m
Paino	 75	kg
Kantavuus	 3	henkeä/235	kg
Tehosuositus	 2	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	–
Vakiovarusteet:	kiinnityshelat,	
hankaimet,	tyhjennystulppa
Lisävarusteet:	sivukaiteet	rst	 	
(1,00	m)	93	e,	solumuovinen		
istuinsarja	54,50	e
Valmistuttaja:	Konekesko	Oy		
Termalin,	Mikkeli,	 	
puh.	(015)	165	005,	 	
www.termalin.fi

Yllättäen	selvästi	parempi	soudettava	
kuin	isoveljensä	Suvi	460	SVM.	Lähtee	
kevyemmin	liikkeelle,	mutta	ei	pysy	
hyvin	suunnassa.	Mukava	käsitellä	
rannassa.	Ei	kannellisia	säilytystiloja.	
Ruiskulaminoitu	yksikuorirakenne.
Pieni	vene	on	helppo	saada	nurin	
etenkin	keskeltä.	Nouseminen	vedes-
tä	on	helpompaa	kuin	isompiin	venei-
siin,	kunhan	ei	kaada	venettä.
Turvallisuuspisteet	1

Ajotulos,	2,5	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3
nopeus	solmua	 (5,3)	 5,7	 5,4

Suomi 420

Hinta	 870	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 4,20	m
Leveys	 1,40	m
Paino	 n.	84	kg
Kantavuus	 3	henkeä/235	kg
Tehosuositus		 enint.	3	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	–
Vakiovarusteet:	äyskäri,	hankain-
pari,	pohjatulppa,	kondenssivesi-
tulpat	(4	kpl),	ohjekirja
Lisävarusteet:	airot	45	e		
(Kaski	Työvalmennus),	mela	20	e
Valmistaja:	Suomi-veneet	Oy,	 	
Kesälahti,	puh.	040	509	0321,	
www.suomi-veneet.fi

Rakenteeltaan	kuin	Suomi	470,	
mutta	keskituhto	ei	ole	laatikko,	
vaan	puupenkki.	Se	yksinkertaistaa	
veneen	rakennetta	ja	tekee	miellyt-
tävän	vaikutuksen.	Suvi	420	SVM:n	
tavoin	kevyt	käsitellä	sekä	rannassa	
että	vesillä.	Soudettaessa	hienok-
seltaan	kakkonen	Suviin	verrattuna.	
Ei	huono,	mutta	ketteryyttä	on	hi-
ven	liikaa	suuntavakauden	kustan-
nuksella.	Yksikuorirakenteinen	ja	
ruiskulaminoitu.
Vene	pysyy	riittävän	hyvin	pystyssä,	
vaikka	keula-	tai	peräpenkiltä	kuro-
tellaan	kauas.	
Turvallisuuspisteet	2

Ajotulos,	2,5	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3
nopeus	solmua	 (5,1)	 5,7	 5,0

Kaisla 470

Hinta	 1	085	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 4,70	m
Leveys	 1,38	m
Paino	 85	kg
Kantavuus	 3	henkeä/225	kg
Tehosuositus	 2	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	Ab	San	Airo	Oy		
Vakiovarusteet:	airopari,	pohjatulp-
pa	ja	1	pari	hankaimia,	nokkalenk-
ki,	perämela	(1,50	m)
Lisävarusteet:	pvc-muovinen	tör-
mäyslista	50	e/kpl,	solumuovinen	
istuinsuoja	40	e/kpl
Valmistaja:	Oy	Kaisla-Veneet	Ab,	
Kotka,	puh.	(05)	260	8148,	
www.kaisla-veneet.com

Vene	ei	pidä	suuntaansa	kunnol-
la.	Soutuveneenä	ei	huonoimmasta	
päästä,	mutta	ei	myöskään	sykähdy-
tä.	Käsinlaminoitu	rakenne	vastaava	
kuin	muissa	samankokoisissa	veneis-
sä.	Ei	säilytyslaatikoita,	vene	on	kuin	
yhtä	palaa.	Jalkatuet	ovat	kuin	kanta-
pääkupit	eli	melko	pienet,	eivät	kui-
tenkaan	liukkaat.
Vene	on	helppo	kaataa,	mutta	venee-
seen	on	myös	helppo	nousta.
Turvallisuuspisteet	2–

Ajotulos,	2,5	hv
kuorma,	henkeä	 1	 2	 3
nopeus,	solmua	 (5,8)	6,5	 5,9

Päijän 471 L

Hinta	 1	570	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 4,70	m
Leveys	 1,42	m
Paino	 90	kg
Kantavuus	 4	henkeä/310	kg
Tehosuositus	 2–4	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	Oy	Lahnakoski	Ab,	
Vakiovarusteet:	omistajan	käsikirja,	
kynsilevy	moottorille,	pvc-reuna-
nauha,	nokkakoukku,	airopari	heloi-
neen	ja	tappi
Lisävarusteet:	törmäysrauta	27	e,	
kölirauta	35	e,	airon	lepuuttimet	5	e
Valmistaja:	Päijän	Vene,	 	
Vesivehmaa,	puh.	(03)	784	4208,	
www.paijanvene.fi

Veneessä	istutaan	alhaalla.	Soutu-
asento	on	hyvä.	Kummallakin	sou-
tupaikalla	on	kaksi	paria	pieniä	ja	
liukkaita	jalkatukia.	Nopea	yksin	sou-
dettaessa.	Kaksi	lukittavaa	säilytys-
laatikkoa.	Valumisputket	tukkeutuvat	
helposti.	Soudettaessa	vene	pitää	hy-
vin	suuntansa.	Käyttäytyminen	perä-
moottorilla	on	yllätyksetöntä.	
Käsinlaminoitu	kaksikuorirakenne,	
kellukkeissa	polyuretaanivaahto.	
Vene	pysyy	mainiosti	pystyssä,	vaikka	
keula-	tai	perätuhdolta	kurotellaan.	
Vakavuus	keskipenkin	kohdalla	on	tyy-
dyttävä.	Veneeseen	nousu	vedestä	on-
nistuu	kohtalaisesti.	
Turvallisuuspisteet	3+

Ajotulos,	4	hv
kuorma,	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus,	solmua	 5,3	 6,5	 6,3	 5,7

Kiitämme
+	ketteryyttä
+	keveyttä

Moitimme
–	kiikkeryyttä
–	heikkoa	suuntavakavuutta

Kiitämme
+	suuntavakavuutta	soutaen
+	jäykkyyttä	

Moitimme
–	keulan	nousua	yhden	hengen	ajossa
–	suositusairojen	läpipulttausta

Kiitämme
+	selkeää	rakennetta
+	yllätyksettömyyttä

Moitimme
–	heikkoa	suuntavakavuutta	soudettaessa
–	pieniä	jalkatukia

Kiitämme
+	soudettavuutta
+	alhaista	painopistettä

Yleiskäyttöiset soutuveneet

VENE SUOSITTELEE

Moitimme
–	keulan	kahvaa
–	tukkeutuvia	valuma-aukkoja
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Lohi 460 SV

Hinta	 1	090	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 4,60	m
Leveys	 1,37	m
Paino	 75	kg
Kantavuus	 3	henkeä/235	kg
Tehosuositus	 2	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	–
Vakiovarusteet:	pitokarhennus	
pohjassa,	soutajalle	jalkatuet	(2	
paria)
Lisävarusteet:	airopari	 	
(Oy	Wood-Make	Center	Ltd.)	40	e,	
perämela	12	e
Valmistaja:	Lohi-Veneet,	 	
Mäntyharju,	puh.	050	465	7695,	
www.lohi.fi

Kokoluokkansa	paras	soudettava.	
Vene	on	nopea	ja	käyttäytyy	miel-
lyttävästi.	Soutupaikan	mitoitus	on	
hyvä.	Huonoa	ovat	vain	yhdet	jalka-
tuet	edessä	ja	keskellä.	Veneessä	ei	
ole	mitään	ylimääräistä,	kyseessä	
on	niin	perusvene	kuin	olla	ja	voi,	
eräänlainen	soutuveneiden	Lada.	
Tapinreikiä	on	kaksi.	Ilmasäiliöt.
Vene	ei	juuri	siedä	väärinkäyttöä.	
Kurkottelija	kaataa	veneen	helposti.
Turvallisuuspisteet	1+

Ajotulos,	2,5	hv
kuorma,	henkeä	 1	 2	 3
nopeus,	solmua	 (6,2)	 6,9	 5,9

Suvi 460 SVM

Hinta	 1	060	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 4,60	m
Leveys	 1,41	m
Paino	 85	kg
Kantavuus	 3	henkeä/235	kg
Tehosuositus	 3	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	–
Vakiovarusteet:	kiinnityshelat,	han-
kaimet,	tyhjennystulppa,	kuminen	
törmäyslista,	moottorikaivo.
Lisävarusteet:	rst-sivukaiteet	(1,0	
m)	93	e,	solumuovinen	istuinsarja	
54,50	e,	airot.
Valmistuttaja:	Konekesko	Oy	Ter-
malin,	Mikkeli,	puh.	(015)	165	005,	
www.termalin.fi

Kahdet	jalkatuet,	mutta	soutaminen	
ei	ole	helppoa.	Vene	kulkee	joka	ai-
ronvedolla	vinoon.	Etumaiset	hankai-
met	liian	edessä.	Kaksin	soudettaessa	
kulkuasento	on	huono.	Keula	kantaa,	
mutta	perä	ei	kestä	kuormaa.	Jostain	
syystä	vene	äänekkäämpi	kuin	muut.	
Sadevedelle	on	riittävän	suuri	putki	
keskipenkin	alla.	Yksikuorirakenne,	
ruiskulaminoitu.
Vene	on	aavistuksen	verran	vakaampi	
takana,	mutta	ei	kovin	tukeva	siellä-
kään.	Pieni	plussa	kahvasta	veneen	
perässä	ulkopuolella.	
Turvallisuuspisteet	1

Ajotulos,	2,5	hv
kuorma,	henkeä	 1	 2	 3
nopeus,	solmua	 5,3	 6,0	 5,6

Suomi 470

Hinta	 945	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 4,73	m
Leveys	 1,35	m
Paino	 90	kg
Kantavuus	 3	henkeä/235	kg
Tehosuositus		 enint.	3	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	–
Vakiovarusteet:	äyskäri,	hankain-
pari,	pohjatulpat	(2	kpl),	kondens-
sivesitulpat	(3	kpl),	ohjekirja
Lisävarusteet:	airot	45	e	(Kaski	Työ-
valmennus),	mela	20	e
Valmistaja:	Suomi-veneet	Oy,	
Kesälahti,	puh.	040	509	0321,	
www.suomi-veneet.fi

Terhi Saiman

Hinta	 1	450	e
Materiaali	 ABS-muovi
Pituus	 4,78	m
Leveys	 1,48	m
Paino	 105	kg
Kantavuus	 4	henkeä/315	kg
Tehosuositus	 2–4	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,55	m
Airovalmistaja:	Oy	Lahnakoski	Ab,	
Kokkola
Vakiovarusteet:	airopari,	hankai-
met,	äyskäri,	pohjatulppa
Lisävarusteet:	satamapeite	250	e,	
tyynysarja	290	e,	kaidepari	120	e	
(peräpenkin	kohdalle)
Valmistaja:	Terhi	Oy,	Rymättylä,	
puh.	(02)	275	3400,	www.terhi.fi

Vene	kulkee	hyvin	kahdella	souta-
jalla,	joista	kummallekin	on	tarjolla	
vain	yhdet	jalkatuet.	Perä	laahaa,	
jos	perässä	on	matkustaja.	Toisaalta	
peräpaino	parantaa	selvästi	suunta-
vakavuutta.	Keskipenkin	hankaimet	
liian	edessä.	Hankaimet	on	upotet-
tu	partaaseen.	Yksikuorirakentei-
nen	ja	ruiskulaminoitu.
Vene	on	aavistuksen	verran	va-
kaampi	perässä,	mutta	ei	kovin	tu-
keva	sielläkään.	
Turvallisuuspisteet	1

Ajotulos,	2,5	hv
kuorma,	henkeä	 1	 2	 3
nopeus,	solmua	 6,0	 6,6	 6,0

Vene	on	raskas	käsitellä	rannassa.	
Parasta	veneessä	on	keskittyminen	
soutajaan.	Keskituhdon	paikkaa	voi	
säätää.	Veneen	levyisiä	jalkatukia	on	
kolmet.	Soutajan	painopiste	on	mata-
lalla.	Venettä	on	mukava	soutaa	ja	se	
kulkee	hyvin.	Vanerituhdot	muovisia	
mukavammat.	Keulassa	suuri	lukitta-
va	säilytystila,	perässä	pieni	ja	avoin	
tila	polttoainesäiliölle.	Kaksikuori-
nen,	kuoret	ABS-muovia,	väli	täytetty	
polyuretaanivaahdolla.
Perätuhdolta	venettä	ei	saa	kaadet-
tua,	eikä	kovin	helposti	keulasta	tai	
keskeltäkään.	Toisaalta	veneeseen	
nousu	vedestä	on	hankalaa.	
Turvallisuuspisteet	4–

Ajotulos,	4	hv
kuorma,	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus,	solmua	 (5,8)	 6,9	 6,1	 5,8

Kiitämme
+	soudettavuutta
+	nopeakulkuisuutta

Moitimme
–	kiikkeryyttä
–	jalkatukien	vähäisyyttä

Kiitämme
+	moottorikaivoa
+	kahvaa	keulassa

Moitimme
–	soutuominaisuuksia
–	perän	heikkoa	kantoa

Moitimme
–	suuntavakavuuden	puutetta
–	jalkatukien	vähäistä	määrää

Kiitämme
+	lisävarusteairojen	laatua
+	hankainten	upottamista

Kiitämme
+	soudettavuutta
+	soutupenkin	säätömahdollisuutta

Moitimme
–	jalkatukien	sijoitusta
–	ruuvattavaa	pohjatulppaa

VENE SUOSITTELEE

I I I
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Suvi 495 SVM

Hinta	 1	229	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 4,95	m
Leveys	 1,54	m
Paino	 103	kg
Kantavuus	 4	henkeä/310	kg
Tehosuositus	 2–4	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,70	m
Airovalmistaja:	–
Vakiovarusteet:	kiinnityshelat,	han-
kaimet,	tyhjennystulppa,	kuminen	
törmäyslista,	lukittava	säilytystila
Lisävarusteet:	sivukaiteet	rst	(1,00	m)	
93	e,	solumuovinen	istuinsarja		
56	e,	satamakuomu	252	e
Valmistuttaja:	Konekesko	Oy		
Termalin,	Mikkeli,	 	
puh.	(015)	165	005,	www.termalin.fi

Päijän 510 L

Hinta	 1	730	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 5,15	m
Leveys	 1,46	m
Paino	 110	kg
Kantavuus	 4	henkeä/310	kg
Tehosuositus	 2–5	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,55	m
Airovalmistaja:	Oy	Lahnakoski	Ab,	
Vakiovarusteet:	airopari,	omista-
jan	käsikirja,	kynsilevy	moottorille,	
nokkakoukku,	airopari	heloineen
Lisävarusteet:	törmäysrauta		
27	e,	kölirauta	35	e,	airon	lepuut-
timet	5	e
Valmistaja:	Päijän	Vene,	 	
Vesivehmaa,	puh.	(03)	784	4208,	
www.paijanvene.fi

Kaisla 525 Erä

Hinta	 1	960	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 5,25	m
Leveys	 1,58	m
Paino	 n.	130	kg
Kantavuus	 4	henkeä/300	kg
Tehosuositus	 8–10	hv
Hankainpareja	 3
Airon	pituus	 2,85–3,0	m
Airovalmistaja:	Ab	San	Airo	Oy,	
Vakiovarusteet:	airopari,	pvc-tör-
mäyslista,	nokkalenkki	(2	kpl),	pe-
räkahva,	pohjatulppa	ja	hankaimet
Lisävarusteet:	trimmitaso	185	e,	si-
vukaiteet	(1,00	m)	160	e/kpl,	solu-
muovinen	istuinsuoja	40	e/kpl
Valmistaja:	Oy	Kaisla-Veneet	Ab,	
Kotka,	puh.	(05)	260	8148,	 	
www.kaisla-veneet.com

Käsivarren	mitan	Suvi	460	SVM:ää	
pidempi	vene	tuntuu	huomattavasti	
jykevämmältä.	Vene	ei	pysy	yhtään	
paremmin	suunnassa,	vaikka	on	pi-
dempi.	Raskas	vene	käyttäytyy	mal-
tillisesti.	Pituus	tuo	erillisen	moot-
torikaivon.	Keskipenkistä	on	tehty	
säilytystila	kelluvuuden	kärsimättä.	
Ruiskulaminoitu	yksikuorirakenne.
Iso	vene	pysyy	hyvin	pystyssä,	vaikka	
miehistö	ei	pysyisi.	Vedestä	kiivetes-
sä	otetta	ei	saa	mistään.
Turvallisuuspisteet	3

Ajotulos,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus	solmua	 5,8	 7,6	 6,0	 5,7

Moitimme
–	heikkoa	suuntavakavuutta
–	raskasta	soudettavuutta

Kuin	Päijän	471	L,	mutta	pidempi.	
Pikkusisartaan	selvästi	raskaampi	
käsitellä.	Perämoottorin	polttoai-
netankin	voi	sijoittaa	keulan	penkin	
alla	olevaan	laatikkoon,	mistä	polt-
toaineletku	vedetään	rungon	sisällä	
moottorille.	Tankki	tasapainottaa	
nousuherkkää	keulaa.	Käsinlami-
noitu	kaksikuorirakenne,	kellutusai-
neena	polyuretaanivaahto.	Kölissä	
harjaterästä,	keski-	ja	etupenkin	al-
la	säilytyslokerot.
Iso	vene	on	vakaa	myös	väärinkäy-
tettynä.	
Turvallisuuspisteet	3+

Ajotulos,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus	solmua	 6,0	 7,0	 6,3	 6,0

Moitimme
–	sadevesityhjennystä
–	keulan	kahvaa

Veneessä	kaikki	on	suurta.	1,80-met-
rinen	testaaja	yltää	vain	lähimpiin	
kolmesta	jalkatuesta.	Veneen	sou-
taminen	yksin	onnistuu,	mutta	on	
mukavampaa	kahdestaan.	Perämoot-
torikäyttöä	varten	tehty	trimmilevy	
perässä	(alk.	5	hv)	ei	toimi	likikään	
yhtä	hyvin	kuin	vastaava	lisäosa	Veto	
5:ssä.	Veneessä	on	peräti	kolme	lukit-
tavaa	säilytyslaatikkoa.	Käsinlaminoi-
tu	ja	yksikuorinen.
Vene	pysyy	hyvin	pystyssä,	mutta	sa-
malla	kiipeäminen	vedestä	veneeseen	
on	vaikeaa	tai	mahdotonta.	
Turvallisuuspisteet	3

Ajotulos,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus	solmua	 (7,8)	 7,2	 6,8	 6,3

Moitimme
–	trimmitason	toimintaa
–	heikkoa	kääntyvyyttä	soudettaessa

Turvallisuuspisteet 0–5
Jokainen	vene	koetettiin	kaataa	kolmesta	kohdasta,	perästä,	keskeltä	ja	
keulasta.	Kokeessa	jäljiteltiin	verkon/katiskan	kurottelua	ja	liioiteltiin,	eli	
oltiin	korostetun	huolettomia	(kuivapuku	päällä	tyynessä,	rannan	tuntu-
massa,	avustaja	paikalla).	Sen	lisäksi	tyhjään	veneeseen	kiivettiin	vedestä.
Veneen	kiikkeryys	eli	kaatumisherkkyys	arvioitiin	asteikolla	nollasta	viiteen	
(0–5).	Jos	vene	kaatui	pienimmästäkin	kurotuksesta,	sai	se	0	pistettä.	Jos	si-
tä	oli	käytännössä	mahdoton	kaataa	kurottamalla,	pisteitä	tuli	5.	
Veneeseen	kiipeämiselle	annettiin	samoin	pisteet	0–5.	Jos	veneeseen	oli	
helppo	kiivetä,	pisteitä	annettiin	asteikon	yläpäästä,	jos	veneeseen	oli	mah-
doton	kiivetä,	pisteitä	tuli	nolla.	Lopuksi	testiryhmä	laski	pisteet	ja	antoi	
yleisarvosanan	kokonaisuudelle.

Yleiskäyttöiset soutuveneet

Kiitämme
+	moottorikaivoa
+	törmäyslistaa	vakiovarusteena

Kiitämme
+	soudettavuutta
+	nopeutta	pienellä	moottoriteholla

Kiitämme
+	säilytystiloja
+	sadevesityhjennystä
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Soutu-Palta

Hinta	 1	770	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 5,10	m
Leveys	 1,63	m
Paino	 135	kg
Kantavuus	 5	henkeä/385	kg
Tehosuositus	 4–6	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,70	m
Airovalmistaja:	–
Vakiovarusteet:	kiinnityshelat,	alu-
miininen	törmäyslista,	lukittava	säi-
lytystila,	kahvat
Lisävarusteet:	sivukaiteet	rst	(1,00	m)	
93	e,	solumuovinen	istuinsarja	53	e,	
satamakuomu	271	e
Valmistuttaja:	Konekesko	Oy		
Termalin,	Mikkeli,	 	
puh.	(015)	165	005,	www.termalin.fi

Stella Soutari

Hinta	 1	115	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 5,10	m
Leveys	 1,50	m
Paino	 n.	130	kg
Kantavuus	 4	henkeä/325	kg
Tehosuositus		 enint.	5	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	–
Vakiovarusteet:	hartsihiekkakö-
li,	keulasilmukka,	pohjatulppa,	
kondenssivesitulppa,	karhennettu	
sisäpohja,	kynsilevy	peräpeilissä,	
puupenkit.
Lisävarusteet:	–
Valmistaja:	Stella-veneet	Oy,	 	
Kauhajoki,	puh.	0400	104	314,	
www.stella-veneet.fi

Suomi 520 L

Hinta	 1	395	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 n.	5,25	m
Leveys	 n.	1,45	m
Paino	 n.	115	kg
Kantavuus	 4	henkeä/350	kg
Tehosuositus		 enint.	5	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,60	m
Airovalmistaja:	–
Vakiovarusteet:	äyskäri,	hankain-
pari,	pohjatulpat	(2	kpl),	kondens-
sivesitulpat	(4	kpl),	ohjekirja
Lisävarusteet:	airot	45	e	(Kaski	Työ-
valmennus),	mela	20	e
Valmistaja:	Suomi-veneet	Oy,	 	
Kesälahti,	puh.	040	509	0321,	 	
www.suomi-veneet.fi

Veto 5

Hinta	 1	690	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 5,00	m
Leveys	 1,45	m
Paino	 110	kg
Kantavuus	 4	henkeä/310	kg
Tehosuositus		 enint.	6	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,70	m
Airovalmistaja:	Ab	San	Airo	Oy,	
Vakiovarusteet:	airopari	hankaimi-
neen,	mela,	lämpöeristetty	keski-is-
tuinlaatikko,	törmäyslista,	rst-veto-
kahva	keulassa,	trailerikoukku
Lisävarusteet:	kölikisko	80	e,	rst-kai-
teet	vapatelineille	120	e,	3-osainen	
kuomu	400	e,	trimmitaso	120	e,
Valmistaja:	Vene	P.	Korhonen	Oy,	
Varkaus,	puh.	(017)	558	060,	
www.veto5.com

Venettä	pitää	mieluummin	laituris-
sa	kuin	vetää	maihin.	Iso	vene	sopii	
isompaan	aallokkoon	ja	isomman	
kuorman	kuljetukseen.	Soutaminen	
on	raskasta,	mutta	kun	veneen	saa	
liikkeelle,	säilyttää	se	suuntansa	ja	
vauhtinsa	hyvin.	Veneessä	on	kaksois-
pohja,	minkä	ansiosta	sisäpohja	on	
täysin	tasainen.	Jalkatukia	on	vain	
yhdet	edessä	ja	takana.	Ruiskulami-
noitu	yksikuorirakenne.
Kallistettaessa	ensin	kiikkerä,	mut-
ta	sitten	vakaa.	Veneeseen	kiipeävä	
saattaa	yllättyä	irtoavasta	keskipen-
kistä.
Turvallisuuspisteet	3–

Ajotulos,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3	 4	 5
nopeus	solmua	 7,5	 6,7	 6,3	 5,9	 5,7

Moitimme
–	jähmeää	liikkeellelähtöä
–	säilytystilojen	puutetta

Paljon	venettä	rahalla.	Yhtenäinen	
avotila	korostaa	veneen	isoa	kokoa.	
Vain	kiinni	ruuvattu	keskipenkki	es-
tää	kuljettamasta	vaikka	lautakuor-
maa.	Työn	jälki	on	rujoa	ja	viimeis-
telemätöntä.	Kolme	puista	tuhtoa	
erottavat	veneen	muista	positiivises-
ti,	vaikka	lukittavia	säilytystiloja	ei	
ole.	Kelpo	soudettava	ja	kulkee	myös	
moottorilla	hyvin.	Yksikuoriraken-
teinen.
Veneen	kaataminen	on	työlästä,	mut-
ta	niin	on	myös	kiipeäminen	korkea-
laitaiseen	veneeseen.	
Turvallisuuspisteet	3+

Ajotulos,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus	solmua	 6,3	 7,8	 6,3	 5,8

Moitimme
–	laminoinnin	viimeistelyä
–	säilytystilojen	puutetta

Vene	on	pitkän	matkan	soutajalle	
tai	mieluummin	kahdelle	soutajal-
le.	Jalkatukia	on	vain	yhdet	soutajaa	
kohden.	Koosta	huolimatta	säilytys-
laatikoita	on	vain	yksi,	keskipenkin	
kohdalla.	Vene	on	mutkaton	ilman	
mitään	ylimääräistä.	Soudettavuus	
on	hyvä	ja	moottorilla	vene	kulkee	
ongelmitta.	Ruiskulaminoitu	yksikuo-
rirakenne.
Turvallisin	paikka	keikuttaa	venettä	
on	keulassa.	Keskeltä	pääsee	uimasil-
le	helposti,	myös	takaisin	veneeseen.	
Turvallisuuspisteet	2+

Ajotulos,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus	solmua	 6,4	 7,2	 6,3	 5,8

Moitimme
–	vähäisiä	jalkatukia
–	sadevesityhjennystä

Sudettavuudessa	ei	yllä	aivan	Päijän-
veneiden	ja	Terhi	Saimanin	tasolle.	
Jalkatukia	vain	yhdet.	Säilytyslaati-
koita	on	kolme,	joista	takimmainen	
polttoainetankille.	Trimmitaso	hyvä.	
Vene	kulkee	parhaiten	koko	testiryh-
mässä	perämoottorilla,	keula	nousee	
vain	vähän.	Keskipenkki	irrotettava,	
joten	pohjalle	saa	2,70	m	yhtenäisen	
tilan.	Satamapeite	erinomainen.	Kä-
sinlaminoitu.
Veneen	kaataminen	vahingossa	on	
lähes	mahdotonta.	Nousu	vedestä	ve-
neeseen	onnistuu	keskeltä	vaivoin,	
trimmitason	kautta	helposti.
Turvallisuuspisteet	4

Ajotulos,	4	hv
kuorma,	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus,	solmua	 8,6	 7,5	 6,9	 6,3

Moitimme
–	hinnoittelua
–	jalkatuet	vain	lisävaruste

Kiitämme
+	nopeakulkuisuutta	soutaen
+	suuntavakavuutta

Kiitämme
+	harkittuja	yksityiskohtia
+	soudettavuutta

TESTIVOITTAJA

Kiitämme
+	kantavuutta
+	kuljetuskapasiteettia

Kiitämme
+	soudettavuutta
+	puisia	tuhtoja

I I I
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Tasaperäiset

Terhi 385

Hinta	 1	390	e
Materiaali	 ABS-muovi
Pituus	 3,80	m
Leveys	 1,50	m
Paino	 98	kg
Kantavuus	 4	henkeä/315	kg
Tehosuositus	 4–6	hv
Hankainpareja	 1
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	Oy	Lahnakoski	Ab	
Vakiovarusteet:	airopari,	hankaimet,	
äyskäri,	pohjatulppa
Lisävarusteet:	satamapeite	260	e,	
tyynysarja	290	e
Valmistaja:	Terhi	Oy,	Rymättylä,	 	
puh.	(02)	275	3400,	www.terhi.fi

Testin	lyhyin	vene	kulkee	soutamal-
la	suorempaan	kuin	pituuden	perus-
teella	voisi	olettaa.	Hankainholkit	on	
upotettu	melkein	kokonaan	rungon	
sisään.	Suojattua	säilytystilaa	on	
vähän,	mutta	keulassa	on	lukittava	
laatikko.	Moottoriajossa	kuljettajan	
asento	on	ergonominen.	Kuoret	ABS-
muovia,	väli	täytetty	polyuretaani-
vaahdolla.
Vene	on	erittäin	vakaa	keulasta	ja	va-
kaa	perästä.	Saa	kaatumaan	keskeltä,	
mutta	ei	kovin	helposti.	Veneeseen	
nouseminen	on	huomattavasti	hel-
pompaa	kuin	Terhi	440:een.
Turvallisuuspisteet	4

Ajotulos,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus	solmua	 (6,5)	 6,6	 5,8	 5,6

Marino Junior

Hinta	 1	980	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 4,00	m
Leveys	 1,50	m
Paino	 n.	80	kg
Kantavuus	 4	henkeä/352	kg
Tehosuositus	 2–6	hv
Hankainpareja	 1
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	Oy	Lahnakoski	Ab	
Vakiovarusteet:	airopari,	hankaimet,	
kiinnityshelat,	puuköli,	kahvat	perä-
peilissä
Lisävarusteet:	hankaimet	etupenkille	
80	e,	kalasumpulle	tulpat	(2	kpl)	 	
90	e,	keulavahvike	200	e,	satamakuo-
mu	390	e,	valomasto	(60	cm)	60	e
Valmistaja:	Oy	Marino	Ab,	Sipoo,	 	
puh.	(09)	272	1422,	www.marino.fi

Jollamainen	sekä	muotojen	että	ke-
veyden	tähden.	Soutaminen	onnistuu	
lyhyellä,	mutta	ei	pitkällä	matkalla.	
Neljän	hengen	kuormalla	soutaminen	
on	raskasta.Puuköli.	Iso	säilytyspenk-
ki	keskellä	ja	sillä	tukeva	puinen	kan-
si.	Tappia	ei	saa	paikalleen	eikä	pois	
ilman	työkalua.	Vene	on	kauttaaltaan	
huolellista	käsityötä.	Käsinlaminoitu.
Vene	kaatuu	aivan	odotusten	mukai-
sesti.	Keskeltä	veneeseen	kiivetessä	
on	riski	kaataa	vene.Kiipeäjä	ei	saa	
otetta	mistään.
Turvallisuuspisteet:	Ei	testattu	sa-
maan	aikaan	muiden	kanssa	ja	siksi	
sille	ei	anneta	turvallisuuspisteitä

Ajonopeus,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus	solmua	 (10,5)	7,5	 6,2	 5,7

Medal 425

Hinta	 1	090	e
Materiaali	 lujitemuovi
Pituus	 4,25	m
Leveys	 1,50	m
Paino	 n.	100	kg
Kantavuus	 3	henkeä/260	kg
Tehosuositus	 2–4	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,40	m
Airovalmistaja:	Oy	Wood-Make		
Center	Ltd,	Perho
Vakiovarusteet:	airopari,	hankaimet
Valmistaja:	T:mi	Kala-Tommi,	 	
Pori,	puh.	0500	468	826,	 	
www.kala-tommi.fi

Linder 440 Fishing

Hinta	 2	990	e
Materiaali	 alumiini
Pituus	 4,31	m
Leveys	 1,64	m
Paino	 94	kg
Kantavuus	 4	henkeä/400	kg
Tehosuositus		 enint.	5	hv
Hankainpareja	 1
Airon	pituus	 2,70	m
Airovalmistaja:	Herpinger	AB,	
Vakiovarusteet:	airopari	ja	tarvi-
kepussi
Lisävarusteet:	ajokuomu	899	e,	sa-
tamapeite	627	e,	pohjatrallit	257	e,	
teleskooppivarsi	ohjaukseen	52	e,	
merihankain	8,50	e
Valmistaja:	Aluminiumbåtar	AB,	
Ruotsi,	www.linder.se,	
maahantuoja	Vator	Oy,www.vator.fi

Soutuasento	ja	soutaminen	on	han-
kalaa.	Keskituhto	ei	ole	osa	raken-
netta,	joten	sen	siirtäminen	saattaisi	
onnistua.	Tuhtoa	ei	ole	tehty	siirret-
täväksi.	Veneessä	ei	ole	kannellisia	
säilytystiloja.	Moottorilla	ajettaes-
sa	vene	on	herkkä	ohjausliikkeille.	
Keulan	kiinnityskoukun	sisäpuolella	
lenkki,	johon	saa	köyden	kiinni.	Kä-
sinlaminoitu	yksikuorirakenne.
Vene	kaatuu	helposti	keskeltä	tai	
keulasta.	Peräpenkiltä	kantavuus	
ja	pystyssä	pysyminen	on	parempi.	
Veneeseen	nousu	vedestä	on	mah-
dollista.
Turvallisuuspisteet	1

Ajonopeus,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3
nopeus	solmua	 (6,4)	 7,6	 6,0

Joukon	huonoin	soudettava.	Perä-
moottorilla	ei	löydy	kunnollista	kul-
kuasentoa	ja	vene	hakee	suuntaansa	
koko	ajan.	Neljän	hengen	kuormalla	
keula	painuu	voimakkaasti.	Veneen	
tyhjentäminen	kokonaan	sadeve-
destä	on	mahdotonta.	Äyskärillä	ei	
mahdu	ja	pohjatulppa	on	peräpeilissä	
ulkopuolella,	mutta	ei	pohjan	tasalla.	
Hyvät	kahvat	penkkien	päissä.	Keski-	
ja	perätuhdon	alla	säilytyslaatikko.	
Rungon	viimeistely	huippulaatua.	 	
Venettä	on	lähes	mahdoton	kaataa	
yksin,	kahdelta	se	onnistuu.	Kiipeä-
minen	vedestä	veneeseen	on	vaikeaa.
Turvallisuuspisteet	4

Ajotulos,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3	 4
nopeus	solmua	 7,3	 (7,5)	 6,2	 (5,6)	

Kiitämme
+	turvallista	käyttöä
+	lukittavaa	säilytystilaa

Moitimme
–	vain	yksi	hankainpari
–	keulan	kahvaa

Kiitämme
+	keulan	kahvaa
+	keulan	kiinnityslenkkiä

Moitimme
–	soutuasentoa
–	keskipenkin	sijaintia

Moitimme
–	moottoriajoa	yhden	hengen	kuormalla
–	soutuominaisuuksia	täydellä	kuormalla

Kiitämme
+	helppoa	käsiteltävyyttä
+	huoliteltua	työn	laatua

Kiitämme
+	kestävyyttä	ja	viimeistelyä
+	nokkalenkkiä

Moitimme
–	soutuominaisuuksia
–	moottoriajoa
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Terhi 440

Hinta	 1	990	e
Materiaali	 ABS-muovi
Pituus	 4,40	m
Leveys	 1,75	m
Paino	 150	kg
Kantavuus	 5	henkeä/405	kg
Tehosuositus	 5	hv
Hankainpareja	 2
Airon	pituus	 2,70	m
Airovalmistaja:	Oy	Lahnakoski	Ab,	
Vakiovarusteet:	airopari,	hankaimet,	
äyskäri,	pohjatulppa
Lisävarusteet:	satamapeite	320	e,	
keulakuomu	350	e,	tyynysarja	360	e
Valmistaja:	Terhi	Oy,	Rymättylä,	
puh.	(02)	275	3400,	www.terhi.fi

Iso	ja	painava,	jäykkä	ja	jämäkkä.	
Vene	ei	juuri	keiku.	Kokoonsa	ja	pul-
leaan	muotoonsa	nähden	kulkee	yl-
lättävän	hyvin	soutamalla.	Parhaita	
avuja	ovat	suuri	kuljetuskyky.	Vane-
ripenkeillä	mukavampi	istua	kuin	
muovipenkeillä.	Perässä	ja	keulas-
sa	iso	lukittava	säilytystila.	Erillinen	
moottorikaivo	lisää	käyttömukavuut-
ta.	Kuoret	ABS-muovia,	väli	täytetty	
polyuretaanivaahdolla.	Paino	johtuu	
kaksikuorirakenteesta	ja	vaahdosta.
Veneestä	voi	pudota	vain	tyhmyyt-
tään	tai	humalassa.	Takaisin	kiipeä-
minen	on	vaikeaa.
Turvallisuuspisteet	4

Ajotulos,	4	hv
kuorma	henkeä	 1	 2	 3	 4	 5
nopeus	solmua	 5,5	 6,2	 5,8	 5,7	 5,6

Linder 440 Fis-
hingin peräpeilis-
sä on pohjatulppa 
ja kaksi tukevaa 
metallikahvaa.

Linden 440 Fishingin jykevä nok-
kalenkki kestää eikä irtoa kuin eri-
koistyökaluin.

Terhi 440:stä 
ei saa otetta 
rantaan vetä-
miseksi.

Polttoaine-
tankin tai akun 
voi laittaa Päi-
jän 510L:n keu-
lapenkin sisäl-
le, mistä on 
yhteys johtoa 
tai letkua var-
ten veneen pe-
rään.

Isommissa ve-
neissä on reuna-
lista. Lisäksi Kais-
la 525 Erässä on 
kaksi nokkalenk-
kiä ja muovilista 
kölin suojana.

Moitimme
–	moottoriajoa	yhden	hengen	kuormalla
–	soutuominaisuuksia	täydellä	kuormalla

Kiitämme
+	turvallisuutta	isollakin	kuormalla
+	siirrettävää	penkkiä

Moitimme
–	keulan	kahvaa
–	painavan	veneen	käsittelyä	rannassa

I I I

Soutu-Paltan 
kaksoispoh-
jan ansiosta 
veneessä on 
tasainen sisä-
pohja. Souta-
jan jalkatuet 
ovat viitteel-
liset.
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M ela ja airo ovat väli-
neet, joilla lihasvoi-
ma siirretään veteen 
niin, että alus liikkuu 
mahdollisimman te-

hokkaasti. Melan ja airon ergono-
miassa on kuitenkin tärkeä ero.

Meloja kannattelee aina melaa 
kehollaan. Siksi melan pitää olla 
mahdollisimman kevyt ja erilaiset  

ovat soutuveneen tärkein osa

Pertti Rovamo

Jos soutuvene hankitaan kuntoilua tai souturetkeilyä varten, veneen tärkein yksittäinen 
varuste ovat airot. Ne välittävät soutajan lihasvoiman veteen. Moni miettii tarkkaan, 
millaisen moottorin hankkii veneeseensä, mutta ostaa mukisematta ne airot, jotka ovat 
veneen vakiovarusteena. Varsinkin lujitemuoviveneeseen saa yleensä kehnot airot. 
Meloja ei tee koskaan yhtä summittaista kauppaa melasta.

Airot

komposiittirakenteet ovat suosit-
tuja melamateriaaleja. 

Airolla on hankaimen välityk-
sellä tukipiste veneen laidassa, 
airo nojaa veneeseen. Siksi airon 
paino on osa veneen painoa, ei-
kä soutajan tarvitse soutaessaan 
juuri kannatella tai nostaa oikein 
suunniteltua airoa.

Tämä vallankumouksellinen 
ergonominen keksintö tehtiin 
tuhansia vuosia sitten Egyptis-
sä. Pyramidien piirroksista tie-
detään, että vanhimpia sota-
laivoja melottiin, myöhemmin 
niitä soudettiin. Saman painoi-
nen alus etenee soutamalla sel-
västi nopeammin kuin melomal-
la. Soutualus oli huomattavasti 
monipuolisempi myös erilaisis-
sa manöövereissä. Siksi niistä tuli 
moneksi tuhanneksi vuodeksi so-
talaivastojen runko.

Yksittäisen lihasvoiman käyt-
täjän käsitys suunnasta ei ollut  
merisodassa tärkeä. Jos sota- 

kanootissa oli 10–20 melojaa  
puolella, alus tarvitsi perämiehen 
ja kapteenin ohjaamaan venettä, 
vaikka kaikki katsoivat eteenpäin. 
Samat henkilöt tarvittiin tietysti 
soutualuksessakin.

Miten valitsen airot?
Hyvät airot ovat mahdollisimman 
kevyet ja tasapainotetut. Airon 
tasapainottaminen tarkoittaa, 
että veneen partaan sisäpuolel-
la oleva airon osa painaa suun-
nilleen saman verran kuin laidan 
ulkopuolella oleva osa. Hyödyn-
netään sitä, että vene kannattaa 
airoa. Soutajan ei tarvitse käyt-
tää voimiaan muuhun kuin te-
hokkaaseen vetoon. Hyvät airot 
eivät siten ole koskaan sorvattuja 
ja varreltaan tasapaksuja.

Puu on säilyttänyt asemansa 
airomateriaalina, koska souta-
jan kannalta on hyvä, että airo 
kelluu, eikä painu vedon aikana  
liian syvälle veteen.
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ovat soutuveneen tärkein osa

Yleensä yksi kolmasosa airon 
pituudesta on hankaimen koh-
dalta katsottuna veneen sisä-
puolella ja kaksi kolmasosaa on 
partaan ulkopuolella. Mutta ai-
rojen oikea pituus riippuu ve-
neen laidan korkeudesta veteen 
nähden. Mitä korkeampi parras, 
sitä pitempi airo. Airon on olta-
va niin pitkä, että kun soutaja 
suorittaa soutuvetoa, kädet py-
syvät suunnilleen pallean kor-
keudella. Jos soutajan kädet 
nousevat vedon aikana leuan 
tasalle, airot ovat selkeästi liian 
lyhyet. Soutaminen on sitä ras-
kaampaa, mitä ylemmäs kädet 
nousevat rasituksen aikana. Sy-
dämen yläpuolelle ne eivät saa 
koskaan nousta.

Asia pitää ottaa huomioon, 
kun lapsia opetetaan soutamaan. 
Koska he ovat aikuisia lyhyempiä, 
takamuksen alle pitää laittaa tar-
peeksi paksu tyyny, jotta soutu-
asento pysyy oikeana.

Kuusi ja haapa ovat mäntyä ke-
vyempiä ja siksi airot veistetään 
usein niistä. Airoja valitessa tulee 
kuitenkin tarkastaa, että parin 
molemmat airot ovat suunnilleen 
samanpainoisia. Puun tiheydestä 
riippuen samanmalliset ja samas-
ta puulajista tehdyt airot saatta-

vat olla selvästi eripainoisia. On 
ikävä soutaa paria, joista toinen 
painaa 750 grammaa ja toinen 
1 500 grammaa. Paria valikoimat-
ta se on mahdollista.

Huippuairo on liimattu useas- 
ta viilusta. Silloin se on raken-
teeltaan luja, vaikka se kyetään 
muotoilemaan hyvin kevyeksi ja 
siroksi.

Airon toiminta perustuu ve-
den vastuksen hyväksikäyttämi-
seen. Lapa ei siis saa olla vettä 
halkaiseva, vaan sen pitää saada 
vedestä ote. Lapa, jonka keskellä 
on symmetrinen harjanne tai jo-
ka on poikkileikkaukseltaan pyö-
reähkö, on kurja airo. 

Kilpasoutajat suosivat lakka-
pintaista ja sisältä kyllästämä-
töntä airoa sen keveyden vuoksi 
sekä siksi, että lakatusta pinnasta 
vesi valuu nopeasti pois. Lakattu 
pinta kuitenkin vaurioituu hel-
posti ja se on vietävä aina käytön 
jälkeen sisäsäilytykseen.

Jos lakkaan tulee pienikin 
naarmu, airo imee ulkosalla kos-
teutta lakan alle ja lakka alkaa hil-
seillä irti. Arkikäytössä ja rannalla 
säilytettävä lakattu airo muistut-
taa muutamassa vuodessa suos-
ta löydettyä mustunutta mui-
naisesinettä.

Arkiairo, joka on veneessä ran-
nalla, tulee käsitellä kuten puu-
vene: esim. tervan, pellavaöljyn 
ja homeenestoaineen sekoituk-
sella. Kädensijaa ei pidä käsitellä 
millään, ei koskaan myöskään la-
kata, jollei halua käsiään rakoille. 
Kädensijan puupinnan tulee ol-
la pehmeä. Kädensija kannattaa  
hioa vähintään vuosittain, ettei-
vät ajan mittaan esiin nousevat 
puun syyt tee siitä rakonvalmis-
tajaa. Jos lähdet pitkälle soutu-
retkelle tai kilpailuun, hio käden-
sija ennen lähtöäsi. 

Kädensijan oikea paksuus on 
yksilöllinen asia ja riippuu käm-
menen koosta. Vedon rasituksen 
pitäisi osua sormien kämmenen 
puoleisiin niveliin. Jos käden-
sija on liian ohut, se aiheuttaa 
rakkoja soutajalle kuin soutajal-
le, koska rasitus osuu keskelle 
kämmentä. Jos se on liian paksu,  

rasitus kohdistuu sormien kär-
kiin; pitkällä matkalla kynnet 
mustuvat ja saattavat jopa irrota 
jälkeen päin.

Airoa ei pidä soutaessa puris-
taa ja kämmenet kannattaa ava-
ta joka kerta kun työntää airoa ta-
kaisin uutta vetoa varten. 

Jos rakkoja vastaan suojautuu 
käsineillä, airoa vasten tulevassa 
käsineen osassa ei saa olla saumo-
ja tai muita kurttuja, muuten käsi-
neet vain suurentavat rakkoja.

Jos airo katkeaa soutamalla, 
se katkeaa hankaimen kohdal-
ta, koska siihen kohtaan kohdis-
tuu suurin rasitus. Lavan juuresta, 
ns. airon ranteen kohdalta, airo 
voi olla varsin ohut, eikä sitä saa 
soutamalla kovakaan mies poikki 
edes kaksin käsin vetämällä. Jos 
airoa käytetään rantaan tullessa 
sauvoimena, se särkyy helposti 
lavasta tai ranteesta.

VagaBond 4,7 Touring Row Boat on 
varteenotettava vaihtoehto retki- ja kuntosou-
tajalle. Tukholman Allt för Sjön -venenäyttelys-
sä maaliskuun alussa Row Scandinavia esitteli 
kuuden vuoden testauksen ja kehitystyön jäl-
keen uudenlaisen soutuveneen retkeilystä pi-
täville vesillä liikkujille. Se on myös hyvä vaih-
toehto merikajakille. Veneiden päämarkkinat 

Ruotsissa soudetaan toisin

Tekniset tiedot
VagaBond 4,7 Touring Row Boat
Pituus  4,71 m
Leveys 1,15 m
Paino 48 kg
Hinta 4 061 e
Myyjä Row Scandinavia AB,  
puh. +48 8 296 030, www.row.nu

ovat viime vuosina olleet Pohjois-Euroopassa 
ja erityisesti Skandinaviassa. 

VagaBondin soutuominaisuuksiin on kiinni-
tetty erityistä huomiota. Vene liikkuu vaivat-
tomasti korkeassakin aallokossa. Vain 48 kilon 
venettä soudetaan kolmen metrin lujitemuo-
viairoilla rullapenkillä istuen. Veneen keulassa 
ja perässä on vesitiiviit varusteiden säilytysti-
lat. Istuimen alla on iso vesisäiliö, josta voi ja-
non yllättäessä imeä pitkällä letkulla nestettä 
suuhunsa.

Soutaminen on kuntoilumuotona mitä mo-
nipuolisin. Suomessa Sulkavan soutu kokoaa 
soutuihmisiä vuosittain satamäärin ja Ruotsis-
sa souturetkeily uusien venetyyppien myötä 
on löytänyt omat harrastajansa. Meidän tu-
hansien järvien maassamme tullaan taas seu-
raamaan naapurimaan esimerkkiä. Soutu ei 
saastuta ja kunto kasvaa kohisten. JP
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