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Kippari esittelee

S uomi-veneet herät-
ti paljon huomiota 
ensimmäisellä kak-
sirunkoisella mallil-
laan 475 Catilla, joka 

esiteltiin vuonna 2007. ”Katti” 
erottui perusveneistä, jotka sitten 
70-luvun ovat olleet lähes poik-
keuksetta yksirunkoisia.

Kipparissa 7/2010 koeajettu 475 
Cat sai odotetusti kiitosta vakau-
destaan. Sehän on iät ajat ollut 
runkotyypin parhaita puolia. Jois-
tain puutteistaan huolimatta 475 
Cat oli helppo nähdä turvallisena, 
suojaisten vesien yleisveneenä. 

Ei ole ihme, että riisuttuna al-
le neljä tonnia maksavan mallin 
suosio on säilynyt näihin päiviin. 
Valmistajan mukaan niitä on tehty 

Vakautta ja varmaa menoa

Kattia kansalle
Pienessä veneessä 

ei tarvitse tyytyä 
kiikkeryyteen, 

ahtauteen eikä 
tavanomaiseen 

ulkonäköön. 
Todisteena tästä on 

katamaraanirunkoinen 
Suomi 430 Cat.

Timo Sarkkinen,  
testiavustus  

Tuomo Kanerva

Keulan muoto helpottaa niin 
kulkua kuin lastausta. 

Lisävarusteisiin kuuluvat kai-
teet ovat matalahkot, mutta vält-
tämättömät ainakin kohderyh-
mänä oleville varttuneemmille 
veneilijöille. 

Siihen, etteivät kaiteet ole va-
kiovaruste, on toki syynsä. Moni 
kalamies ei kaiteita kaipaa, koska 
ne häiritsevät saaliin tai pyydys-
ten nostoa. Sitä paitsi perusve-
neen hinta pysyy ilman kaiteita 
huomattavasti houkuttelevam-
pana.

Suomi 430 Catin kaidesarja 
maksaa 745 euroa. Vaikka sillä 
saa keulakaiteiden lisäksi perä- 
ja sivukaiteet, hinta pistää monet 
puntaroimaan todellista tarvetta.

kahdeksan vuoden aikana kaik-
kiaan lähes 400 kappaletta. Moni 
on mennyt varttuneille veneili-
jöille yhteysveneeksi ja kalastuk-
seen.

Vuosi sitten esitelty 430 Cat on 
isosisartaan pienempi, nopeampi 
ja enemmän pulpettivene. Ilman 
pulpettiakin sitä myydään, mutta 
ainakin toistaiseksi valtaosa os-
tajista on halunnut katin ratilla.

Vakaata  
kulku- ja heitto tilaa
430 Catin selkeäksi kohderyh-
mäksi on otettu heittokalastajat. 
Vavanheiluttajaa kutsuu korotettu 
keulaturkki, jonka mahdollistaa 
katamaraanille ominainen, leveä 
keula.

 •  Suomi 430 Cat
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Jos ajatellaan turvallisuutta, 
on olennaisinta tietenkin ve-
neen vakavuus. Harvassa 4,30 
metrin paatissa voi seisoskel-
la yhtä luontevasti kuin tässä.

Karhennukset ovat varsin 
huomaamattomat, mutta pi-
tävän tuntuiset silloinkin, kun 
kansi on kastunut. 

Keula on viisaasti yhtä laa-
jaa tasoa, vailla kohoumia tai 
istuimia. 

On ymmärretty, että mat-
ka-ajossa on parempi istua 
perässä, ja että keula palvelee 
ennen kaikkea kulkuväylänä 
ja heittokalastajan tasanteena. 

Etenkin kalamiehet odotta-
vat, että korotettu kansi kätki-
si alleen lokeron jos toisenkin.

tekniset tiedot

Suomi 430 Cat

Pituus 4,30 m

Leveys 1,75 m

Paino n. 220 kg

Valmistusmat. lujitemuovi 

Kantavuus 4 henkeä

Tehosuositus 15—30 hv

Koeajomoottori Tohatsu 20 hv

Vakiovarusteet köliraudat, 
kahdet airojen paikat, hankai-
met, päävirtakytkin, lukittavat 
säilytystilat 3 kpl.

Lisävarusteet ohjauspulpetti 
(NFB-ohjauslaitteella), pehmus-
tettu tai pehmustamaton kuskin 
penkki, kaidesarja (sis. keula-, 
sivu-, ja peräkaiteet).

Värivaihtoehdot valkoinen, 
harmaa, vihreä (myös yhdis-
telminä, esim. valkoinen runko, 
harmaa sisäkuori).

CE-luokitus C (rannikko)

Hinta ilman pulpettia 3 998 €, 
ohjauspulpetin ja pehmustetun 
ajopenkin kanssa 5 249 €, koe-
ajoveneen hinta lisävarusteineen 
Tohatsun 20 hv:n moottorin 
kanssa 10 700 €

Valmistaja Suomi-veneet Oy, 
Kesälahti, suomi-veneet.fi

Näin pienessä veneessä kannen 
alapuoliset tilat ovat kuitenkin 
valtaosin välttämätöntä kelluke-
tilaa. Kaksi kohtuullisen kokoista 
lokeroa sivuilla on, mutta toisen 
niistä täyttää akku. Myös köysi-
boksin puute harmittaa.

Pulpetti on paikallaan
Avotila on suunniteltu sadevesi-
tyhjentyväksi. Silti laituriin jätet-
tyyn veneeseen näytti kertyvän 
sen verran vettä, että kengät kas-
tuivat. Ajon aikana tyhjennystul-
pat kannattaa pitää paikoillaan. 

Katamaraanin runkomuotoon 
kuuluva keskitunneli on pienen 
veneen tilanjakaja. Tasapintaista 
liikkumatilaa on kuitenkin saa-
tu laitojen vierelle mukavasti. Ja 
koska vene on vakaa, laidoilla us-
kaltaa tarpeen tullen toimia kave-
rinkin kanssa.

Kuski istuu pulpetilla varus-
tetussa mallissa pehmustetul-
la erillisistuimella. Ajoasennossa 
on hieman totuttelemista, sillä ja-

lat jäävät keskitunnelin johdosta 
erilleen toisistaan. Mielessä käy, 
voisiko tällaisessa veneessä toi-
mia samankokoisista rib-veneis-
tä tuttu skootteripulpetti? Silloin 
kuskin taakse mahtuisi matkus-
tajakin. Nyt kyytiläiset kököttävät 
perinteiseen tapaan pehmusta-
mattomalla peräpenkillä.

Täysleveän penkin alla on odo-
tetusti veneen suurin säilytysti-
la. Sinne mahtuisi kaksi 25 litran 
polttoainesäiliötä ja paljon muita 
isompia irtovarusteita. Koska ti-
laa ei ole jaettu väliseinillä, sin-
ne sopii myös venehaka ja virveli 
pätkittynä. 

Köysiboksia ei ole perässäkään, 
joten peräpenkki täyttyy sellaisis-
takin varusteista, jotka kuuluisi-
vat pienempiin tiloihin.

Vakaata menoa 
Katamaraaniveneet mielletään 
vakaiksi kulkijoiksi, eikä Suo-
mi 430 Cat muuta käsitystä. 
Se kiipeää huomaamattomasti  

1. Suomi 430 Cat on 
vakaa kulkija ja kokoisek-
seen yllättävän pehmeä 
terävässä pikkuaallo-
kossa. Suorituskyky jäi 
20 hevosvoiman teholla 
vaatimattomaksi.

2. Katamaraanirunkoinen 
vene kallistuu kaarteissa 
vähemmän kuin 
v-pohjaiset kilpailijansa.

3. Keskitunneli jakaa 
turkkitilan kahteen 
kaistaleeseen. Esimer-
kiksi kalastusta tai 
tavaroiden kuskaamista 
ajatellen tilaa on 
kuitenkin mukavasti. 
Työn jälki on päällisin 
puolin siistiä. 
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Mittaustulokset

suomi 430 cat

Kierrosluku Nopeus Kulutus Kulutus Äänitaso
 r/min solmua l/h l/mpk dB(A)

 900 1,9 0,3 0,18 53

 1 000 2,6 0,5 0,21 54

 1 500 3,4 0,9 0,27 64

 2 000 4,6 1,4 0,31 70

 2 500 5,9 2,1 0,36 71

 3 000 6,8 2,7 0,39 74

 3 500 7,4 3,0 0,40 76

 4 000 8,8 3,7 0,43 76

 4 500 9,9 4,1 0,42 77

 5 000 11,5 4,5 0,39 80

 5 500 13 4,8 0,37 82

 6 150 15,3 6,3 0,41 85

Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston  
kuormalla (noin 250 kg).

Taloudellisuus

Kulutus l/H ja L/mpk

solmua 2 4 6 8 10  12  14 16

Katamaraanirunkoisen veneen kulutus nousee tasaisesti, 
eikä varsinaista liukukynnystä ole. Koska märkäpinta-ala on 
suuri matkanopeuksillakin, katti on kuitenkin kaikkiaan janoi-
sempi kuin vastaavalla moottorilla varustetut yksirunkoiset 
veneet samassa kokoluokassa.

liukuun, ja kulutus nousee tasai-
sesti, kuten oheisista kulutus-
käyristä näkyy. Rungon suuresta 
märkäpinta-alasta johtuen talou-
dellisuus ei ole kuitenkaan aivan 
samaa luokkaa kuin mitä olemme 
yleisesti mitanneet yksirunkoisis-
sa pikkuveneissä 20 hevosvoiman 
teholla.

Pääsimme testaamaan kattia 
kovimmillaan reilun puolen met-
rin terävässä aallokossa. Näissä 
oloissa kulku oli kaikkiin suun-
tiin yllättävänkin pehmeää. Vain 
silloin, kun runko nousi ilmaan 
isommista aalloista, iskut veteen 
tuntuivat tärähtäviltä. 

Jälleen kerran voi todeta, et-
tä vakavuus niin laiturissa kuin 
ajossa on pikkuveneen tärkeim-
piä ominaisuuksia. Vaikka laidat 
ovat matalat, katti tuntuu mo-
nessa mielessä hieman kokois-
taan isommalta.

Ajokäytös on vaikkapa mah-
dollisia juniorikuskeja ajatellen 
rauhallista ja johdonmukaista 
kaarteissakin. Kuten katama-
raanirungolle on ominaista, vene 
kallistuu selvästi vähemmän kuin 
V-pohjaiset kilpailijansa. Olen-

naista kuitenkin on, että kallis-
tuminen on venemäiseen tapaan 
sisäkurvin puolelle.

Vähääkään sporttista ajokoke-
musta katti ei tarjoa. Valmistajan 
vahvimmin suosittelemalla 20 he-
vosvoiman teholla suorituskyky 
jäi todella vaatimattomaksi, huip-
punopeudeksi mitattiin kahden 
hengen ja mittalaitteiston kuor-
malla vain 15,3 solmua. Jyrkem-
pi potkuri voisi tuoda jokusen 
lisäsolmun, mutta kunnon paran-
nuksen saanee vasta kolmikymp-
pisellä koneella, jollaisen suositus 
suurimpana sallii.

Kaivattuja ominaisuuksia
Suomi 430 Catilla on oivat mah-
dollisuudet erottua ja menestyä 
pikkuveneiden markkinoilla. Ka-
tamaraanirunkoisella veneellä on 
hintaluokassaan kiistattomia etu-
ja. Kaikkein mukavinta on vaka-
vuus, jollaista ovat tässä kokoluo-
kassa pitkään tarjonneet lähinnä 
muutamat tasapohjaiset mallit, 
kuten Terhit 400 ja 445. 

Niihin ja moniin muihinkin 
veneisiin verrattuna 430 Catissa 
on poikkeukselliset tilaratkaisut. 
Kunkin puntaroitavaksi jää, pal-
veleeko laaja, korotettu keulataso 
omassa käytössä. Testipäivänä kä-
vi selväksi, että ainakin heittoka-
lastajalle se on mieluisa. 

Jos ennustaa pitäisi, niin ka-
tin ostajaehdokkaita ovat ennen 
kaikkea kalastavat mökkiläiset. 
Soutaminenkin onnistuu.

Vaikka testissä ei ollut kahva-
ohjattavaa moottoria, on helppo 
sanoa, että pulpetilla varustettu-
na käytön helppous ja mukavuus 
ovat aivan toista tasoa. Tosin tes-
tiveneen kaidevarustuksella hin-
ta nousee ilman moottoria jo yli 
6 000 euron ja 20 hevosvoiman 
Tohatsun kanssa puhutaan muu-
taman satasen yli kymppitonnin 
paketista. Esimerkiksi edellä mai-
nittu Terhi 445 maksaa pulpetti-
versiona 20 hevosvoiman Hondan 
kanssa 8 680 euroa.

Erikoisuudella on siis hintansa, 
mutta toki rahan vastineeksi saa 
paljon hyvää. Ja jos jokin juttu ve-
neessä ei syystä tai toisesta miel-
lytä, pienen valmistajan kanssa 
voi aina neuvotella yksilöllisistä 
ratkaisuista. •

Esit tely: suomi 430 cat

”katin ostaja- 
ehdokkaita  
lienevät  
kalastavat 
mökkiläiset.” 
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suuntiin yllättävänkin 
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1. Keulan korotettu 
tasanne on heitto-
kalastajan mieleen. 
Kaiteet kuuluvat 
lisävarusteisiin.

2. Pulpetti on 
vaatimattoman 
kokoinen, kuski 
 ei nauti hyvästä 
viimasuojasta. 

3. Leveä keula 
helpottaa kulkua 
veneeseen. Tällaisiin 
asioihin soisi 
kiinnitettävän 
huomiota yleisem-
minkin. Veneily on 
muidenkin kuin 
nuorten ja notkea-
jalkaisten huvia.

4. Kaide ei palvele 
kulkijaa. Tässä pitäisi 
olla väljempi asen- 
nus. Tuulilasin päältä 
kaiteesta saa otteen.

5. Päävirtakatkaisin 
ansaitsisi suojatum-
man ja siistimmän 
asennuksen.

6. Keulataso ei ole 
lokerotilaa kauttaal-
taan, vaan valtaosin 
välttämätöntä 
kelluketilaa. 
Kahdesta sivuloke-
rosta vain toinen on 
vapaana irtovarus-
teille, sillä toisessa 
majailee akku.

7. Peräpenkin alle 
mahtuisi useampikin 
polttoainesäiliö sekä 
runsaasti varusteita. 
Köydet ovat täällä, 
koska niille ei ole 
perässä tai keulassa 
omia bokseja. 


