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Helppo ihastua

Te k s T i  V e s a  L e p p ä  L  k u V a T  s e p p o  e V i n s a L o

Tämän testin otsikkona voisi aivan hyvin olla ”Imperiumin vastaisku”,  
”Paras Buster kautta aikojen” tai ”Osataan sitä Busterillakin”. 
Kaikki vaihtoehdot kävisivät, sillä uuteen Busteriin on helppo ihastua, 
vaikka peruskonsepti on pysynyt ennallaan.

Uusi Buster XL

U                usi Buster yllyttää 
monessa suhteessa käyttämään 
kehusanoja, vaikka veneessä ei 
kovin paljoa uutta ja erikoista ole. 
Ehkäpä on ollut parempi, että mi-
tään kovin erilaista ei ole haluttu 
edes kehittää.



E

Voisi helposti kuvitella, että 
Busterin suunnitteluosastolla 
on annettu käsky palata perus-
asioihin – niihin, joilla merkki on 
luonut hämmästyttävän kovan 
maineensa niin uusien kuin käy-
tettyjen veneiden markkinoilla. 

Niinpä uudessa XL:ssä on pa-
ranneltu niitä kohtia, jotka ovat 
parannusta kaivanneet ja siitä 
on pyritty tekemään hyvä perus-
vene, josta voi samalla odottaa 
myyntimenestystä paremmin 
kuin erikoisista uutuuksista.

Busterin mallisarja on laaja, 
muttei toisaalta läheskään niin 
moninainen kuin useilla muilla 
venemerkeillä. Perusmalleja on 
kaikkiaan kahdeksan, mutta mo-
nista malleista on eri versioita.

Busterin valmistaja kertoo 

XL:n olevan suurten Busterei-
den pienin. Se on tietysti mel-
ko lailla subjektiivinen näkemys, 
mutta toisaalta hyvin merkityk-
setön. Joka tapauksessa XL on 
suurempi kuin X ja pienempi kuin 
XXL. Sen tehosuositus yltää jo yli 

+	Ajettavuutta
+	Ohjaamoa
+	Säilytystiloja
+	Monipuolisia   
 lisävarusteita

–	Niukkaa    
 vakiovarustelua

+ Ki i t ämme:

– Moi t imme:
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100 hevosvoimaan, joten ainakin 
suomalaisen perusveneilijän kan-
nalta sitä voidaan pitää suurena 
tai ainakin suurehkona veneenä.

Kohta 20-vuotias
Buster XL täyttää kohta jo 20 
vuotta. Se synnytettiin vuonna 
1992 ja suuremman muutoksen 
se koki vasta vuonna 2004. En-
simmäinen versio toimi siis hyvin 
13 vuoden ajan, ennen kuin sen 
katsottiin tarvitsevan kasvojen 
kohotusta ja ajanmukaistuksia.

Nyt koeajettu uusin XL-versio 
esiteltiin loppukesästä, jolloin 
edellinen malli oli ehtinyt seitse-
män vuoden ikään, mikä ei tietys-
ti ole vähän sekään.

Edellinen XL-versio oli Kipparin 
vertailutestissä viime helmikuun 
numerossa (2/2011), jolloin se ei 
enää yltänyt aivan tuoreimpien 
kilpailijoiden tasolle muutamilta 
osin, vaikka tulos kaikkiaan oli 
kohtuullinen.

Aiemmassa mallissa kiitettiin 
veneen tilavuutta, tasaista koko-
naisuutta ja hintaa, mitä ei yleen-
sä ole totuttu pitämään Busterin 
valttina. Moitteina olivat niukka 
vakiovarustelu ja arkinen tunnel-
ma. Säilytystilojen osalta todet-
tiin, että ne riippuvat paljon ve-
neen lisävarusteista.

Uusi pohja
Bustereita ei kovin usein ole kii-
tetty erityisesti ajettavuudesta, 
kulun pehmeydestä ja aallokko-

ominaisuuksista, mutta eipä sitä 
ole juuri moitittukaan. Se on pär-
jännyt kohtuullisen hyvin kaikis-
sa olosuhteissa. Ainoan poikke-
uksen muodostaa Magnum, joka 
on ollut jo massansa, kokonsa ja 
tehonsietokykynsä puolesta hy-
vä ajettava.

Viime aikoina nousulistaton 
pohja on yleistynyt. Sellainen 
nähtiin jo Buster L Pro:ssa, jos-
ta kokemukset siltä osin olivat 
hyviä. L-sarjan muissa malleissa 
on käytetty hieman poikkeavaa, 

uritettua pohjaa. Muilla merkeillä 
listattomia pohjia on ollut jo iät 
ja ajat, mutta nykyisin ratkaisuun 
päädytään entistä useammin.

Nousulistoista on kyllä apua. 
Niiden avulla vene saadaan kul-
kemaan halutussa asennossa, ne 
antavat veneelle nostetta, jolloin 
kitkapinta-ala pienenee ja niiden 
avulla usein riittää pienempi teho 
kuin listattomalla pohjalla. Lisäksi 
listoilla on monta muuta tehtävää, 
kuten ohjautuvuus, veden virtauk-
sien hallinta pohjan alla jne.

Toki niistä on myös haittaa. 
Etenkin väärin toteutettuina ne 
vaikeuttavat veneen trimmaa-
mista, ne tekevät pohjasta aallo-
kossa joskus kovan, ne haittaavat 
veneen käsiteltävyyttä ja paljon 
muuta.

Nousulistojen suunnittelu ja 
toteutus eivät ole yksinkertaisia 
asioita, vaan vaativat paljon koke-
musta ja kokeiluja. Oikeastaan lis-
taton pohja on helpompi toteuttaa 
ja lopputuloksesta saadaan hyvä 
ilman kikkailuja, jos listat unohde-
taan – tai tunnustetaan, että niitä 
ei osata muotoilla oikein.

Uudessa XL:ssä listat on jätet-
ty suosiolla pois ja tulos on jäl-
leen hyvä esimerkki siitä, miten 
hyvin listaton pohja toimii. Paran-
nusta entiseen on tullut selvästi.

Lisää pituutta
Buster XL on saanut uudistuksen 
myötä myös lisää pituutta. Sitä ei 
ole tullut niinkään runkoon, kuin 
uimatasoiksi laskettaville perän 
askelmille. Pidennys vanhaan 
malliin verrattuna on 30 senttiä 
ja kokonaispituus on nyt 5,94 
metriä.

Uuden mallin perä on muotoil-
tu viisaasti muiden uusien Buste-
reiden tapaan niin, että mootto-
rin molemmilla puolilla on hyvät 
uimatasot. Niiden etupuolella on 
asialliset köysiboksit, joiden kan-
net muodostavat astintasot, joil-
ta veneeseen nousu on helppoa. 
Tyyrpuurin luukun alle kätkeytyy 
myös polttoaineen täyttöaukko, 
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Uusi Buster XL

Keulassa on hyvä kulku-
kansi ja kaiteet, astinlau-
ta auttaa kulkua venee-
seen ja sieltä pois.

F Keulakotelo avautuu 
etuavotilaan. Kotelossa 
on riittävästi tilaa.
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joka saadaan näin lukittavan kan-
nen alle.

Perä on nyt paljon entistä toi-
mivampi sekä kulun että moot-
torin huollon kuin vaikkapa kala-
miesten kannalta.

Uudet pulpetit  
ja peräpenkki
Vanhemmassa XL-mallissa taka-
penkki ei ollut vertailutestimme 
testiryhmän mieleen. Se oli kak-
siosainen ja valmistettu muovis-
ta. Nyt on siirrytty yhtenäisellä 
kannella olevaan alumiinipenk-
kiin, jonka taakse jää kuomuko-
telo. 

Penkki on monin osin toimi-
vampi, mutta moni varmaan 
hankkii sinne pehmusteet, jot-
ka ovat lisävarusteita. Pehmus-
teilla penkistä tulee mukava ja 

selkänoja antaa tukea, ilman 
pehmusteitakin toki pärjää. Mii-
nuspuolena on, että selkänojan 
pehmuste haittaa hieman kuo-
mun käyttöä. Kuomu on pehmus-
teiden tapaan lisävaruste.

Kuskin ja apukuskin penkit ovat 
entisellään ja aivan asialliset si-
nänsä. Penkkien joustovaimen-
nus saisi olla vakiovaruste. Nyt 
se kuuluu tehdasasennuksena 
tulevaan comfort-pakettiin taka-
penkin pehmusteiden kanssa.

Veneen pulpeteissa ja tuulila-
sissa portteineen on tapahtunut 
selkein muutos. Mallia on otettu 
Buster Magnumista. Ohjaamo 
on nyt yksinkertaisen selkeä ja 
toimiva. Karttaplotteri on tuotu 
kuskin ulottuville ja tärkeimmät 
mittarit sekä katkaisimet ovat hy-
vin esillä. Ajoasento on hyvä ja 
tukeva.

Apukuskin puolella on nyt suu-
ri luukkutaso, jonka alla on hyvä 
säilytystila.

Hyvään suuntaan on menty 
myös pulpettien sisällä olevien 
säilytyskoteloiden osalta. Aiem-
min ne olivat avoimet ja rosoiset, 
osittain terävät luukun reunat vai-
keuttivat käyttöä. Nyt luukuissa 
on kunnolliset ovet ja aukko on 
suurempi.

Myös tuulilasi on entistä laa-
jempi ja suojaavampi. Se ulottuu 
pidemmälle taakse.

Kulku tuulilasissa olevan portin 
kautta on nyt kätevää. Aiemmas-
sa mallissa pulpettien välisen au-
kon suunnittelu oli ikään kuin kes-
keneräinen, mutta nyt siinä on 
lasinen, tukeva yläosa ja pleksi-
nen alaosa. Tässäkin on siis edis-
tytty, vaikka luukun alaosa jättää 
vähän huteran vaikutelman.

Keula maun mukaan
Uuden Busterin keulaosa on täy-
sin avoin, ellei sitä kalusta lisä-
varusteilla.

Tällaisenaan se toimii mitä 
mainioimmin erilasissa kuljetus-
tarpeissa. Turkkipintaa on paljon 
ja keulan kautta kulkua varten 
on sivussa askelma. Samanlai-
set askelmat olisivat toivottavia 
myös pulpettien edessä, kylkien 
ja pulpettien kulmauksessa, sillä 
ne auttaisivat kulkua kyljen kautta 
veneeseen ja sieltä pois.

Keulassa on suuri kulkua hel-
pottava, karhennettu alumiinitaso 
ja kaiteet.

Keulan säilytyskotelo avautuu 
sisäpuolelle, mutta tila on riittä-
vän suuri erilaisille tarvikkeille.

Jos veneellä kuitenkin halutaan 
kuljettaa maksimihenkilömäärä, 
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Takapenkkiläisille on tarpeeksi tilaa, 
vaikka etuistuimet olisivat taka-
asennossa. Apukuskin pulpetissa on 
hyvä ja suuri säilytyskotelo.

F Ohjaamo on karu, mutta asiallinen 
ja toimiva. Plotteri on riittävän lähellä 
kuljettajaa ja tuulilasi antaa 
hyvän suojan.

Ilman lisäpenkkejä keulan avotila on avara ja 
sopii erilaisiin kuljetuksiin. Pulpetit sekä tuulilasi 
ovat tukevaa tekoa. Pulpettien ja laidan kulmaan 
saisi asentaa askelman helpottamaan kulkua.

Kuomut ovat käytännölliset. 
Pikkusateelta ja roiskeilta suojaa 
etukuomu, jos koko kuomua ei 
halua virittää pystyyn.

Kuomu sijoittuu omaan koteloonsa 
takapenkin selkänojaan. Jos selkänojas-
sa olisi pehmuste (lisävaruste), se 
haittaisi kuomun nostoa ja laskua.



seitsemän henkeä, tarvitaan keu-
laan penkkejä, koska tuulilasin ta-
kana oleva matkustamo tarjoaa 
paikat vain viidelle.

Lisävarusteina on tarjolla 
pulpettien eteen istuin/säily-
tyslaatikot tai kylkeen sijoittuva 
istuin/vapalaatikko. Näistä jäl-

kimmäinen on suositeltavampi 
monessakin mielessä. Se tarjoaa 
pitkää säilytystilaa melalle, puos-
haalle, virveleille, haaville jne. 
Kalamies pitäisi tästä penkistä 
muutenkin, sillä se tarjoaisi turk-
kia korkeamman heittopaikan.

Hyvä ajettavuus
Niin kuin todettiin, pienempiä 
Bustereita ei ole ennen kovasti 
kiitelty paria poikkeusta lukuun-
ottamatta. Nyt niin on kuitenkin 
syytä tehdä.

Veneen ajettavuus ja ajomuka-
vuus ovat parantuneet selvästi. 
Vene on aallokossa entistä peh-
meämpi, mukavampi ja johdon-
mukaisempi ajettava. Nyt sen 
kanssa lähtee mielikseen jo vä-
hän suurempaan aallokkoon, 
vaikka se ei tietysti vielä ole mi-
kään avomerivene kokonsa puo-
lesta.

Sekä vasta-aaltoon että sivu-
tuuleen meno on tasoittunut ja 
ohjaaminen on helpompaa. Loi-
kat vene ottaa nyt kohtuullisen 
mukavasti ja tulee oikeassa asen-
nossa alas.

Sivutuulessa tosin huomaa 
nopeasti, että vene kaipaisi trim-
mitasoja. Se kallistuu tuuleen 
selvästi. Sama ongelma on toki 
hyvin monella veneellä ja tasoja 
saa lisävarusteena.

Suorituskyky  
parantunut
Nousulistojen poistumisen myö-
tä kasvaneen kulkuvastuksen oli-
si voinut kuvitella heikentäneen 
veneen suorituskykyä. Niin ei ole 
käynyt, vaan tilanne on jopa jos-
sain määrin toisin päin.

Testiveneemme perässä vauh-
tia antoi 100-hevosvoimainen 
Yamaha, joka on toki luokkansa 
tehokkaimpia koneita, eikä ero 
saman valmistajan 115 hevosvoi-
man malliin ole kokemusten pe-
rusteella aivan niin iso, kuin ilmoi-
tetusta teholukemasta voisi luulla.

Joka tapauksessa testivene 
saavutti 35,9 solmun huippu-
nopeuden, kun vanhalle mallille 
mitattiin 115-hevosvoimaisella 
Evinrudella vajaat kaksi solmua 
suurempi nopeus (37,8 solmua). 
Ja Evinrudekin tunnetaan tehok-
kaana moottorina.

Veneen liukukynnys ylittyy noin 
14 solmun vauhdissa ja jo 3 500 
kierroksella minuutissa (17,8 sol-
mua), se plaanaa puhtaasti. Liu-
kuunnousuongelmia ei kahden 
henkilön kuormalla ilmennyt.

Veneen taloudellisuus on oi-
keilla lukemilla. Eri moottorista 
johtuen tulokset eivät ole vertai-
lukelpoisia, mutta kaikilla tavalli-
silla nopeusalueilla kulutus pysyi 
alle litran meripeninkulmalla. Talo-

Mittaustulokset Buster XL ja Yamaha F100

Kierrosluku
r/min

Nopeus
solmua

Kulutus
litraa/h

Kulutus
litraa/mpk

Äänitaso
db(A)

   700 2,2 1,1 0,50 54
1 000 3,3 1,8 0,55 58
1 500 4,5 2,7 0,60 63
2 000 6,0 4,6 0,77 68
2 500 7,0 6,5 0,93 72
3 000 10,2 11,1 1,09 74
3 500 17,8 13,2 0,74 75
4 000 22,8 16,5 0,72 76
4 500 25,5 19,0 0,75 78
5 000 29,5 23,2 0,79 83
5 500 33,0 29,8 0,90 85
5 700 35,9 35,1 0,98 86

Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston kuormalla 
(n. 250 kg). Potkuri alumiininen, nousu 21” (Yamahan vakiopotkuri)

24   Kippari 1/2012

solmua

solmua

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

40

TALoudeLLisuus (kulutus l/h)litraa

0,50

0,40

0,90

1,00

1,20

1,10

0,80

0,70

0,60

TALoudeLLisuus (kulutus l/mpk)litraa

  5,0

  0,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

40,0

35,0
Busterin 
tuntikulutus 
pysyy alle 
20 litrassa 
kaikilla nopeus-
alueilla noin 
27 solmuun 
saakka. 
Huviajelu on 
kohtuullisen 
edullista.

Taloudellisim-
min matka 
taittuu 
nopeusalueella 
17–30 solmua. 
Silloin kulutus 
meripenin-
kulmalla on 
alle 0,80 litraa.

Nousulistat on hylätty pohjasta kokonaan.

Perän köysikotelot ovat riittävän kokoiset normaalikäyttöön. Bensatankin 
täyttöaukko on viisaassa paikassa, kanteen kun voi vielä hankkia lukon. Pulpettien 
sisällä on tilavat kaapit ja ne suljetaan kunnollisilla, tukevilla ovilla.

Busterin helat ovat pääasiassa 
muovia ja alumiinia. 



udellisin matkanopeus oli noin 23 
solmua, jolloin bensaa paloi 0,72 
litraa/mpk.

Kehitystä tapahtuu
On hienoa nähdä, että kohtuulli-
sen hyviksikin koetuissa veneis-
sä tapahtuu kehitystä ja selkeästi 
parempaan suuntaan. Uusi Bus-
ter XL on hyvä esimerkki siitä, et-
tä muutosten ei tarvitse olla suu-
ria, kunhan ne tehdään oikeisiin 
paikkoihin ja oikein.

Buster XL ei hinnaltaankaan 
saa moitteita. Perusvene mak-
saa ilman moottoria 18 900 eu-
roa, mutta silloin varustus on 
melko lailla puutteellinen. Lisäva-
rusteista kertyy helposti 2 000–
3 000 euroa lisähintaa, mutta 
saapahan juuri siten varustellun 
veneen kuin haluaa.

Jos pärjää ilman navigointilait-
teita, kuomuja, lisäistuimia, peh-
musteita, tuulilasinpyyhkijöitä ja 
muita mukavuuksia, sangen toi-
mivan paketin moottoreineen saa 
suositushinnoin laskettuna noin 
31 000 eurolla. Tarjoushinnoin 
paketti irronnee ainakin näin tal-
vikautena selvästi alle kolmella 
kympillä. l

Yhteenveto

Buster XL

) = Huono
) ) = Välttävä
) ) ) = Tyydyttävä
) ) ) ) = Hyvä
) ) ) ) ) = Erinomainen

Runko ) ) ) () ) ))
Sisustus ) ) ) ) () ) ))
Heloitus ) ) ) () ) ))
Vakiovarustus ) ) () ))

Rakenne

Kansitilat ) ) ) ) () ) ))
Avotilat ) ) ) ) () ) ) ))
Moottori- ja
tekniset tilat ) ) ) () ) ))
Matkustamo ) ) ) ) () ) ) ))
Makuutilat – –
Pentteri – –
Ohjaamo ) ) ) ) () ) ))
Säilytystilat ) ) ) ) () ) ))
WC-tilat – –

Tilat

Vasta-aallokko ) ) ) ) () ) ))
Myötäaallokko ) ) ) ) () ) ) ))
Sivuaallokko ) ) ) ) () ) ))
Kaarreajo ) ) ) ) () ) ) ))
Käsiteltävyys ) ) ) ) () ) ) ))

Ajettavuus

Suorituskyky ) ) ) () ) ))
Äänitaso ) ) ) ) () ) ) ))
Taloudellisuus ) ) ) ) ()))) 
Kiinnittyminen ) ) ) ) () ) ) ))

Muut ominaisuudet

Vastinetta 
rahalle ) ) ) () ) ))
)  Tähtiä yhteensä   73 66
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Buster XL

Pituus 5,94 m
Leveys 2,17 m
Paino 600 kg
Kantavuus 7 henk./525 kg
CE-luokitus C (rannikko)
Tehosuositus 70–115 hv
Polttoainesäiliö 100 l
Testimoottori Yamaha 
F100 DETL
Testipotkuri Yamahan 
alumiininen vakiopotkuri 21”
Hinta alk. 18 990 €
Testivene 33 335 € kuvissa 
näkyvin varustein
Vakiovarusteet mm. pulpettien 
väliovi, hydrauliohjaus, kaiteet, 
pilssipumppu (autom.)
Lisävarusteet mm. navipaketti 
(Garmin-plotteri ja Silva-
kompassi) 1 790 €, kaikuluo-
tainyksikkö 590 €, laidan vaih-
toväri 200 €, ajokuomu 990 €,
peräpenkin tyyny 250 €, 
peräpenkin selkänojatyyny 
250 €, istuin-/vapalaatikko 
340 €, laatikon tyyny 165 €, 
istuin-/säilytyslaatikko 255 €, 
laatikon tyynyt 95 €, satama-
peite 535 €, targakaari 1 075 €, 
targan vapateline (8 kpl) 195 €, 
vesihiihtokaari 340 €, trimmi-
tasot 800 €, kompassi 115 €, 
apumoottoriteline 160 €, tuuli-
lasinpyyhkijä 250 €/ kpl, pöytä 
190 €, kaikuluotaimen anturi-
teline 70 €, rungon maalaus ja 
pohjan primer 750 €, myrkky-
maali 700 €
Valmistaja Fiskars Inhan 
Tehtaat, Ähtäri, www.buster.fi
Myynti jälleenmyyjät 
kautta maan

Tekniset tiedot

Suluissa 
edellisen 
XL-version
saamat tähdet 
Kipparin 
vertailutestissä 
(numero 
2/2011)

E Tarpeellisia 
trimmitasoja 
varten on kiinni-
tysalustat, sinkille 
on oma paikkansa 
ja kaikuluotaimen 
anturia varten saa 
lisävarusteena 
liukukiskon.

E Uusi perä 
uimatasoineen on 
toimiva. Kuvan 
vesihiihtokaari 
on lisävaruste.


