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Albatross 35 Aves

Evoluutiota
 piikkiöläisittäin

Pitäisikö suutarin pysyä lestissään, vai pyrkiä kehittymään 
ajan mukana silti perinteitä vaalien? Näiden kysymysten äärelle 
jouduimme uuden Albtaross 35 Avesin testissä.

T e 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

P iikkiöläisen vene-
veistämö Syrjäsuon 
tunnetuin malli on 
eittämättä Flying 

Albatross, joka herätti synty-
essään kummastusta lähinnä 
vedenalaisilla muodoillaan. 
Veneen ”juju” oli niin kutsut-
tu kantoköli, joka oli yllättä-
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vän leveä uppoumarunkoisen 
veneen alla. Se kätki sisäänsä 
myös mm. moottoritilan ja teki 
veneestä puoliliukuvan.

Kantokölin ja muun muo-
toilun ansiosta veneen mat-
kanopeus nousi perinteisestä 
uppoumaveneen nopeudesta 
muutamalla solmulla hieman 

yli kymmeneen. Tuolloin elet-
tiin 1980-luvun puoltaväliä ja 
matkaveneiltäkin odoteltiin vä-
hän parempaa suorituskykyä 
kohtuullisella kulutuksella.

Flying Albatrossista tu-
li omalla sarallaan myynti-
menestys. Ja miksipä ei olisi 
tullut, se vastasi sen ajan ve-

neilijöiden vaatimuksiin ja ko-
kemusta veistämö oli hank-
kinut jo pienemmillä 26- ja 
29-malleilla sekä troolarityyp-
pisellä Albatross 321:lla.

Aivan viime vuosituhannen 
lopulla syntyi veistämön uu-
sin malli Queen Albatross, joka 
tehtiin pitkälti yhden asiakkaan 

+  Runsasta puun käyttöä
+  Hyvää työn jälkeä
+  Vakiovarustusta
+  Valoisaa ja avaraa 
 tunnelmaa
+  Toimivia yksityiskohtia
+  Miellyttävää äänitasoa

–  Levottomuutta 
 kovassa vauhdissa
–  Turhan suurta 
 koeajomoottoria
–  Vanhanaikaista 
 muotoilua
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toiveiden mukaiseksi. Vene oli 
liukuva ja saavutti jo lähes 30 
solmun huippunopeuden.

Veneilijöiden sydämiin as-
ti se ei kuitenkaan yltänyt ja 
mallin valmistusmäärät ovat 
jääneet vähäisiksi.

Nyt oli aika suunnata katseet 
tulevaisuuteen, syntyi Albat-
ross 35 Aves.

Flying Albatrossiakin valmis-
tetaan edelleen tilauksesta.

Liukuva  
matkavene
Uusi Albatross 35 Aves esi-
teltiin suurelle yleisölle viime 
vuoden helmikuun venenäyt-
telyssä Helsingissä. Vanhois-
ta Albatrosseista se poikkesi 
täysin, mutta yhteisiä piirteitä 
siinä oli aiempaan Queen Al-
batrossiin. 

Uusi 35 Aves on tehty liuku-
vaksi matkaveneeksi, joka so-
pii niin nelihenkiselle perheel-
le kuin vaikkapa pariskunnalle, 
jolla käy silloin tällöin vieraita 
veneessä. Perussuunnittelul-
taan se on konservatiivinen 
ja siinä on säilytetty monia 
”albatrossimaisuuksia”, kuten 

wc:n sijoitus ja runsas ja hyvin vii-
meistelty puun käyttö.

Veneen muotoilukin on perin-
teistä. Siinä ei ole tavoiteltu uusia 
ulottuvuuksia kaarevilla pinnoilla, 
suurilla ikkunoilla tai voimakkailla 
muodoilla sen enempää rungossa 
kuin kannellakaan. Se on ulkonä-
öltään kuin vene, joka olisi voinut 

Albatross 35 Aves

Sivukannet ovat 
riittävän leveät ja tukea 
saa hyvin. Sivukannet 
jatkuvat perään asti, 
jossa ne muodostavat 
köysikotelon ja knaapin 
paikat. Vesi virtaa 
kansilta ulos hyvin.

Taka-avotilaan ei ole 
muotoiltu kiinteitä 
kalusteita lainkaan. 
Irtotuolit ja pöydät on 
kätevä nostaa kannelle 
suuresta säilytystilasta.
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syntyä jo pari vuosikymmen-
tä sitten.

Perinteikkyys ei sinänsä ole 
huono asia, koska traditionaa-
liset muodot kestävät ajan 
hammasta paljon paremmin, 
kuin kulloisenkin muodin mu-
kaan piirretyt linjat. Niille on 
myös oma, konservatiivisek-
sikin mainittu ostajakuntan-

sa. Kiistämätön tosiasia kui-
tenkin on, että viime vuosina 
ovat markkinoilla menestyneet 
etenkin nykyaikaiset linjat.

Ensimmäinen  
perävetolaite
Albatrossia valmistava piik-
kiöläinen Veneveistämö Syr-
jäsuo on valmistamistaan ve-
netyypeistä johtuen suosinut 
pääasiassa vain akselivetoisia 
sisämoottoreita, joskin Queen-
malliin on ollut tarjolla niinkin 
poikkeava propulsioratkaisu 
kuin vesisuihkuvetolaite.

Moottorimerkkinä Albatros-
silla on jo vuosien ajan ollut 
Yanmar, jonka valmistamat 
nelos-dieselit löytyvät useim-
man Flying Albatrossinkin ko-
nehuoneista.

Avesia suunniteltaessa kui-
tenkin haluttiin jotain uutta ja 
ratkaisuksi tuli perävetolaite.

Perävetolaitteella on toki 
omat etunsa akselivetoon ver-
rattuna. Se on taloudellisem-
pi ja antaa yleensä paremman 
suorituskyvyn samalla hevos-
voimamäärällä kuin akseliveto.

Akselivetoa sen sijaan pide-
tään vahvempana ja luotetta-
vampana kuin perävetolaitetta.

Huviveneissä perävetolaite 
on syrjäyttänyt akselivedon 
lähes tyystin, ellei puhuta to-
della suurista tehoista, ammat-
tikäytössä moni asia on vielä 
toisin.

Perävetolaitteella päästään 
myös järkevämpään tilankäyt-
töön ja moottorin äänieristys 
on helpompi hoitaa kuin sisä-
koneen.

Akselivetoisella sisämootto-
rilla on kuitenkin puolestapu-
hujansa ja joihinkin veneisiin 
se sopii veneen yleissuunnitte-
lun kannalta perävetolaitteel-
lista moottoria paremmin.

Yanmar vaihtui  
Volvo Pentaan
Avesin ensimmäinen voima-
laite olikin vanhasta tottumuk-
sesta 370-hevosvoimainen 
Yanmar, merkin omalla veto-
laitteella.

Kävi kuitenkin niin, että mo-
nista yrityksistä huolimatta 
Yanmar ei veneeseen sovel-
tunut. Ongelmia oli etenkin 

Ohjaamo on mitoitet-
tu hyvin ja hallinta-
laitteet ovat oikeilla 
paikoillaan. Ohjaa-
mosta on hyvä 
näkyvyys kaikkialle. 
Ovi sivukannelle 
sijaitsee ohjaajan 
penkin takana.
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vetolaitteen kanssa. Se tuotti 
runkoon ja sitä kautta matkus-
tamoon johtuvaa melua, jo-
ka veneestä haluttiin poistaa. 
Valmistaja ei ollut tilanteeseen 
tyytyväinen.

Sisarlehtemme Vene ajoi 
Avesin tuoreeltaan Yanmarin 
kanssa ja sai veneen huippu-
nopeudeksi 29,5 solmua, mikä 
sinänsä olisi veneelle riittänyt. 
Veneen suurin mitattu kulutus 
oli 69 litraa tunnissa ja talo-
udellisimmillaan vene taittoi 
taivalta 2,30 litran kulutuksel-
la meripeninkulmaa kohti.

Kun ongelmia ei saatu pois-
tettua, veneeseen päätettiin 
vaihtaa moottori. Valinta koh-
distui saman tehoiseen Volvo 
Pentan D6-malliin.

Uudella moottorilla Albat-
ross on hiljainen ja myös ai-
empaa taloudellisempi. Mat-
ka-ajon kulutus laski jopa 0,4 
litraa meripeninkulmalla.

Myös vauhtivaroja tuli lisää 
33 solmuun saakka, vaikka ve-
neen suorituskykyä ei vielä-
kään voi kutsua erinomaiseksi.

Avoin perä
Albatrossin peräosa on avoin 
ja selkeä. Uimatasolla on riittä-
västi tilaa veneeseen nousuun, 

kiinnittymiseen ja miksei myös 
uimiseenkin. Neljälle lepuutti-
mellekin on omat telineensä. 
Avotilaan kuljetaan molem-
piin suuntiin avautuvat portin 
kautta.

Perän avotila ei ole täysle-
veä monesta muusta venees-
tä poiketen. Se on yhtä leveä 
kuin kajuuttakin, koska sivu-
kannet ulottuvat tavallaan pe-
rään saakka. 

Asiassa piilee hauska oival-
lus. Tällä tavoin knaapit ja köy-
sikotelot sijaitsevat oleskeluti-
lan ulkopuolella, mutta eivät 
kuitenkaan uimatasolla. Ne 
ovat helposti ja mukavasti kä-
siteltävissä niin laituriin tulta-
essa kuin irrottauduttaessakin. 

Avotilaan ei ole myöskään 
tupattu esimerkiksi penkke-
jä tai muita istuimia lainkaan. 
Turkki on tasainen ja sille voi 
jokainen asetella oman muka-
vuustasonsa istuimet halunsa 
mukaan. Turkin alla olevat säi-
lytystilat mahdollistavat nope-
asti koottavien tuolien ja pöy-
tien asennuksen perätasolle 
vaivatta.

Koeajoveneessämme ei ollut 
perän kattavaa kuomua, mutta 
sellaisenkin saa lisävarustee-
na, jolloin asiakas saa tilata ha-
luamansa tyyppisen kuomun.

Nukkumakajuutoissa on purjevenemäinen tunnelma. 
Ovia ei ole, mutta aukot voidaan sulkea verhoilla. 
Ovet toimitetaan tarvittaessa lisävarusteina.

Aterion alla olevassa minika-
juutassa on tilaa kahdelle 
aikuisellekin. Kaappeja on 
tarpeeksi matkaveneeseenkin.

Albatross 35 Aves

Sivukansille on helppo kul-
kea perän avotilasta. Edessä 
on vain sivuun käännettävää 
kaiteen osa.
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Albatrossin oleskelutila on valoisa ja avara. 
Päällä on suuri, sähkötoiminen kattoluukku. 
Puuta on käytetty hienosti ja viimeistely 
on erinomaista.

F Pentterissä on kaikki tarvittava. 
Uunin saa lisävarusteena ja työtasoa 
voidaan jatkaa lisätasolla eteenpäin. 

Sivukannet ovat aikuiselle-
kin riittävän leveät. Tukea saa 
hyvin ja kulku on vaivatonta. 
Samalla huomio kiinnittyy kä-
tevään yksityiskohtaan tyyr-
puurin puoleisella sivukannel-
la. Polttoaineen täyttöaukko ja 
septin imuputki on nostettu si-
vulaipiossa vyötärön korkeu-
delle ja samalla ne on sijoitet-
tu lukittavan kannen alle. 

Tankkaaminen on erinomai-
sen helppoa ja mukavaa, kun 

E Vessaan 
laskeudu-
taan parin 
askelman 
verran, 
mutta niinpä 
siellä on 
seisoma-
korkeus 
pitkällekin 
veneilijälle. 
Muutenkin 
tilaa on 
yllin kyllin.
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Albatrossin taloudellinen nopeusalue on laaja. 
Aina noin 14 solmusta 28 solmuun saakka kulutus pysyy alle 
kahdessa litrassa/mpk (punainen käyrä). Tuntikulutus nousee melko 
tasaisesti vauhdin kasvaessa. Pieni jyrkkeneminen käyrässä näkyy 
noin 26 solmun kohdalla (sininen käyrä)    
 

solmua 105 15 20 25 30 35

TALOUDELLISUUS (kulutus l/h ja l/mpk)
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Konehuone on suuri ja 
siististi toteutettu. Huoltoti-
laa on kiitettävästi joka 
puolella moottoria.

Polttoaineen täyttöaukko ja septitankin tyhjennysaukko ovat 
helpossa paikassa pystylaipiossa lukittavan kannen takana. 
Vettä tankataan edempänä kannelta 

kahtava polttoaine valuu sivu-
kannelle, josta se on helppo 
pyyhkiä pois.

Tilava ja valoisa  
kajuutta
Veneen kajuuttaan päästään 
käytännössä kahta kautta.

Perinteinen kulku on perän 
avotilasta keskeltä. Toinen ovi 
antaa tyyrpuurin sivukannelle, 
mutta siten, että ovi on sisällä 
kuskin selkänojan takana. Se 
tietysti hankaloittaa hieman 
ohjaajan siirtymistä sivukan-
nelle sen kautta, mutta toisaal-
ta se helpottaa suuresti mui-
den veneessä olevien kulkua. 
Kuski tai kuskin penkki eivät 
näin ole liikkumisen esteenä.

Veneen aterio, joka toimii 
myös matkustamona, sijait-
see paarpuurissa vastapäätä 
kyljen kulkuovea. Tilaa on noin 
kuudelle hengelle ja pöytäkin 
on riittävän suuri.

Kajuutta on avaran ja eten-
kin valoisan tuntuinen, kun 
ikkunat ovat ympäri veneen, 
eikä millään suunnalla ole nä-
köestettä. Lisää valoa ja ava-
ruuden tuntua tuo suuri, We-
baston valmistama, sähköinen 
kattoluukku, joka tuntui toimi-
van erittäin täsmällisesti, hil-
jaisesti ja jämptisti.

Ajon aikanakin matkustat 
näkevät joka suuntaan hyvin, 
eikä lisäpenkkejä eteenpäin 
tuntunut kaivattavan.

Takaa tultaessa oikealla on 
veneen pentteri, jossa on ti-
laa normaaliin tapaan, ei ruh-
tinaallisesti, mutta ei liian 
vähänkään. Lisää laskutilaa 

saataisiin, kun pentterin etu-
osaan asennettaisiin vaikkapa 
klaffimaisesti lisätaso.

Kaappeja ja laatikostoja on 
matkaveneenkin tarpeisiin riit-
tävästi. Liesitaso on peitetty 
siistillä levyllä, joten koko ta-
so on käytettävissä silloin, kun 
liettä ei tarvita.

 WC-tila puolestaan sijaitsee 
takaa tultaessa vasemmalla. 
Se on Flying Albatrossin ta-
paan sijoitettu taakse ja syvälle 
veneeseen. Takana sen käyttö 
on yölläkin helppoa, eikä häi-
ritse muita nukkujia. 

Kun tila on viety rungon an-
tamin mahdollisuuksin mah-
dollisimman alas, tilan katto 
jää ikkunoiden alalaidan tasol-
le. Näin se ei ole näköesteenä, 
mutta tarjoaa seisomakorkeu-
den yli 190-senttisellekin ve-
neilijälle. Myös leveyssuun-
nassa wc tila on riittävän suuri 
myös peseytymiseen.

Avoimet  
nukkumatilat
Molemmat nukkumakajuutat, 
keulan suuri  V-vuode ja mat-
kustamon alla oleva niin kut-
suttu minikajuutta ovat avoi-
mesti yhteydessä veneen 
muihin tiloihin. Eristäjänä toi-
mivat vain verhot, mutta val-
mistaja toteaa, että kajuut-
toihin on helppo tehdä ovet 
asiakkaan niin halutessa.

Nyt kuitenkin kajuuttojen 
väliin jäävä tila toimii sekä yh-
teisenä pukeutumistilana että 
esimerkiksi vaatteiden säily-
tykseen.

Kajuutoissa ei kaappeja ole, 

ei tarvitse kurotella ja olla pol-
villaan vaikeassa asennos-
sa niin kuin joissain veneissä 
joutuu. Mahdollisesti yli turs-
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 Albatross 35 Aves + Volvo Penta D6-370

Kierrosluku
r/min

Nopeus
solmua

Kulutus
litraa/h

Kulutus
litraa/mpk

Äänitaso
db(A)

   600 3,8 1,6 0,42 60
1 000 5,8 3,2 0,55 62
1 250 7,2 7,3 1,01 68
1 500 8,2 9,2 1,12 69
1 750 9,3 17,0 1,83 75
2 000 10,8 23,5 2,18 75
2 250 14,8 29,0 1,96 76
2 500 18,1 35,0 1,93 77
2 750 22,5 43,2 1,92 77
3 000 26,2 49,8 1,90 77
3 250 29,0 59,8 2,06 78
3 560 33,0 79,0 2,39 80

Mittaukset tehty kolmen hengen ja testilaitteiston 
kuormalla (300 kg).    
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Albatross 35 Aves

Pituus 10,75 m
Leveys 3,50 m
Paino 5 500 kg 
Valmistusmateriaali 
lujitemuovi
Polttoainesäiliö 600 l
Makeavesisäiliö 200 l
Tehosuositus 330 – 370 hv
Koeajomoottori Volvo Penta 
D6-370 DPH
CE-kategoria B
Vakiovarusteet mm. kompassi, 
karttaplotteri Raymarine, säh-
köinen kattoluukku, 3 tuuli-
lasinpyyhintä, tuulilasin pesu-
laite, defroster, jääkaappi, 
erillinen kylmäboxi, lämmitys-
laite, liesi, sähköinen vesi-wc, 
septitankki 110 l, maasähkö-
järjestelmä, ulko- ja sisävalot, 
kauko-ohjattava valonheitin, 
lämminvesijärjestelmä
Lisävarusteet koeajovenees-
sä mm. sähköinen ankkuri-
vinssi ankkureineen perässä 
6 200 €, keulapotkuri 4 850 €, 
tutka 2 760 €, automaattioh-
jaus 2 850 €, peruutuskamera 
1 260 €
Hinta alkaen 268 460 € (330 
hv)
Koeajoveneen hinta 296 647 €
Valmistaja Veneveistämö 
Syrjäsuo Oy, Piikkiö, 

vaan ne on sijoitettu kajuutto-
jen  väliin jäävään tilaan.

Veneen sisäosissa korostuu 
puun käyttö ja hieno työn vii-
meistely. Mieleen tulevat jo 
hieman vanhemmat  purjeve-
neet, joiden työn laatuun oli 
tavallisenkin ihmisen veneis-
sä vielä varaa panostaa.

Samalla tulee mieleen, että 
kaikkiaankin Avesin ostajakun-
taan voisi mieltää kuuluvaksi 
purjehduksen lopettanut paris-
kunta, joka osaa arvostaa tra-
ditionaalista ve-
nettä ja kaunista 
puutyötä.

Vähempikin  
vauhti  
riittäisi
Uudella mootto-
rilla vene saavut-
taa siis 33 solmun 
huippunopeuden. 
Sellaista suoritus-
kykyä se ei kaipaa, 
koska mukavin 
matkavauhti aset-
tuu 20-25 solmun 
tietämiin. Samoil-
la nopeuksilla on 
myös veneen ta-
loudellisin nope-
usalue.

Kaikesta tästä 
voisi päätellä, että 
veneeseen riittäisi 
selvästi pienempi-
kin moottori, joka 

olisi edullisempi hankkia ja to-
dennäköisesti myös käyttää.

Veneen ominaisuudetkin 
puoltaisivat hieman pienem-
män moottorin asennusta. 
Painava moottori saa veneen 
kulkemaan hieman raskaan 
oloisesti ja kevyempi kone pe-
rässä voisi auttaa myös kulkua.

Nopean liukuvan veneen 
rungon suunnittelu ei ole ai-
van helppo juttu sinänsä.

Aves kyllä kulkee hyvinkin 
pehmeästi aallokossa. Paras 

tulos kuitenkin 
saavutetaan sil-
loin, kun kaasu-
kahvaa hieman 
löysätään ja keu-
lan annetaan pai-
nua hieman alem-
mas. Terävä keula 
pehmentää me-
noa kummasti.

Samalla veneen 
kulku vakautuu 
selvästi.

Kovassa vauh-
dissa runko on 
nimittäin jossain 
määrin levoton. Se 
pyrkii kallistumaan 
melko herkästi, 
mutta osaava kus-
ki saa sen kulke-
maan tasaisesti. 
Äkkinäiselle no-
peasti ja voimak-
kaasti reagoivat 
trimmitasot ovat 
turhan tehokkaat.

Jos veneen hankkii äskettäin 
purjehtimisen lopettanut pa-
riskunta, lisävarusteeksi voisi 
suositella automaattitrimme-
jä. Automaattiohjauksella ve-
ne on leppoisa kulkuväline 7 – 
8 solmun nopeuksissa. Silloin 
voi viettää vaikkapa mukavan 
kahvihetken, elleivät keliolo-
suhteet ole liian vaikeat.

Sinänsä ajaminen on help-
poa ja kevyttä, vaikka kyseessä 
on iso, 5,5 tonnia painava alus.

Aves on ajattoman näköi-
nen, hienosti tehty vene, joka 
kuitenkin maksaa melko pal-
jon. Koeajoveneemme lisä-
varustein hinta nousee lähes 
300 000 euroon. 

330-hevosvoimaisella Volvo 
Pentalla erittäin hyvin vakio-
varustellun veneen saa noin 
268 000 eurolla. l

Albatross 35 Aves

) = 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   82

Webaston valmis-
tama kattoluukku 
toimi hiljaa ja 
tarkasti. Sen käyttö 
on helppoa.


