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Uuden ajan
kansansuosikit

•
•

Suvi 47 Duo + Yamaha F40 -pakettihinta, 12 990 ¤
Terhi 475 BR + Honda BF50 -pakettihinta, 12 990 ¤
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k e n e lle :

Pariskunnalle tai
pienelle perheelle, jotka kiikaroivat
suojaisaa ja kohtuuhintaista
ensivenettä.
Jos tilat käyvät
ahtaiksi, nämä
veneet on helppo
myydä eteenpäin.

Tunnetut kotimaiset valmistajat tarjoavat pienissä tuplapulpettimalleissaan arkisia mukavuuksia – ennen kaikkea
suojaa kaikille kyytiläisille. Suvilla ja Terhillä on kummallakin
selkeät vahvuutensa, jotka ohjaavat ostajaa valinnassaan.

Katso
360-videot
kipparilehti.fi/
videot
Vertailun veneet
ajossa ja
esittelyssä.

T

ämän päivän trendi
on tarjota enemmän
mukavuuksia yhä
pienempiin veneisiin.
Esimerkiksi käyvät
aloittelijaakin kutkuttavat 4,5 – 5
metrin tuplapulpettimallit, joissa on suojaisa matkustamo koko
porukalle pehmustettuine erillispenkkeineen. Takavuosinahan tämän kokoisia ”pulppareita” ajettiin kovalta peräpenkiltä
kyytiläisten istuessa keulassa
viiman armoilla.

Muutamat viime vuosina markkinoille tulleet mallit
erottuvat rekisteröintitilastoissa erityisen suosittuina. Hintojen
merkitystä ei voi vähätellä. Toinen tähän vertailuun valituista
veneistä, Terhi 475 BR maksaa
50 hevosvoiman Hondan kanssa
12 990 euroa. Ensimmäisinä valmistusvuosina 2016 ja 2017 BR:ää
myytiin peräti yli sata kappaletta vuodessa, ja se oli kirkkaasti Suomen suosituin moottorivenemalli.
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Niin ikään kotimainen Suvi 47
Duo on Terhille täydellinen haastaja niin mitoiltaan kuin tiloiltaan. Kilpailutilanteesta kertoo
paljon se, että molemmat maksavat suosituimmilla moottoreillaan varustettuna tismalleen saman verran.

Yl l ä

Terhillä pärjää
tyydyttävästi
terävässä aallokossa,
mutta runko- ja
kalusteäänet ovat
voimakkaammat
kuin samoissa
oloissa Suvilla.

Sitkeästi omilla linjoillaan
Terhit tehdään tunnetusti ABSmuovista. Lippulaiva 475 on
malliston ainoa kolmikuorinen
vene. Kahden alimmaisen kuoren väliin pursotetaan rakennetta
tukevoittava ja kelluttava polyuretaanivaahto, ja päällimmäiseksi jää näkyville kolmas kalustekuori eli kansi.
Nykymittapuulla Terhin runko on melko kapea pituutensa
nähden. Historiatietona kerrottakoon, että runko pohjautuu
1980-luvulla alkunsa saaneeseen
Big Funiin. Vielä tuolloin pienet
pulpettiveneet olivat yleisesti kapearunkoisempia kuin nykyään.
24 Kippari 6/2019

”Värikkyys
loistaa poissaolollaan
Terhin kylkiteippauksia
lukuun
ottamatta.”

Terhiin on kuitenkin saatu sovitettua erillispenkit pulpettien
ja peräpenkin väliin. Rinnakkaismalli 475 Twin C:tä ohjataan peräpenkiltä. Siitä, kumpi
on enemmän kansan mieleen, ei
ole epäselvyyttä. Sen jälkeen kun
475 BR tuli markkinoille, Twin C
-mallin myynti on laskenut rajusti – viime vuonna niitä rekisteröitiin enää vaivaiset 11 kappaletta.
Suvilla kaikki malliston neljä
tuplapulpettivenettä ovat erillispenkeillä varustettuja. Pienin on
vertailuveneitäkin pienempi 45
Duo ja suurin lähes kuusimetrinen 57 Duo. Näiden väliin mahtuvat 47 ja 50 Duo, joita kumpaakin voi pitää Terhin kilpailijoina.
Terhien tavoin Suvit kuuluvat
kokoluokkansa edullisimpiin ehdokkaisiin. Olennaisin syy tähän
on kustannuksia säästävä valmistustapa. Suvit ovat rakenteeltaan
yksikuorisia lujitemuoviveneitä,
mikä näkyy ensisilmäyksellä siinä, että vain rungon ulkopuoli on

siloista muottipintaa. Sisäosat
viimeistellään ruiskutettavalla
topcoatilla, eli värjätyllä polyesterillä, jolla ei saada lähimainkaan ABS-, tai muottipintaan
verrattavaa tasaisuutta ja kiiltoa.

Paljon pienissä mitoissa
Molemmissa veneissä huokuu
arkinen tavanomaisuus. Värikkyys loistaa poissaolollaan Terhin oransseja kylkiteippauksia lukuun ottamatta. Suvissa
huomio kiinnittyy harmaaseen
turkkilaminaattiin sekä kansilaminaatteihin, jotka peittävät
laajalti karuja sisäpintoja. Kyse
ei ole pelkästä tyylittelystä, sileät pinnat helpottavat puhdistustöitäkin.
Yhteistä veneille on sadevesityhjentyvyys. Lähtökohtaisesti
se tarkoittaa, että tyhjennystulpan ollessa irrotettuna sadevesi
poistuu turkilta itsekseen, kun
vene on rantapaikallaan vailla
kuormaa.

Terhi on suunniteltu enimmillään viidelle ja Suvi neljälle
hengelle. Laiturissa Suvi näyttää
kuitenkin suuremmalta veneeltä
ja se onkin kovinta kilpailijaansa
yksitoista senttiä leveämpi.
Pulpettien takana ero tuntuu
vieläkin suuremmalta. Kolme
normaalipainoista aikuista istuu
Terhin peräpenkillä tiiviisti olkapäät vastakkain. Suvi taas tarjoaa leveämpänä neljän hengen
veneenä kahdelle takapenkkiläiselle herraskaisen väljät oltavat – kolmaskin mahtuisi väliin
ihan heittämällä.
Mukavuuden kannalta on
olennaista, että takapenkkiläisille jää Suvissa myös riittävästi jalkatilaa. Suvissa jalkoja voi ojennella rennosti, Terhissä polvet
hipovat erillispenkkien selkämyksiä ja sääret säätömekanismin reunoja. On helppo kuvitella
senttipeliä suunnittelupöydällä.
Säilytystiloissa sellaisesta ei
ole merkkiäkään. Terhin perä-

1

2

3

4

penkin alla on kerrassaan hulppea varasto, ja keulapenkinkin
alle mahtuu tavaroita mainiosti. Pulpetit on taas hyödynnetty
oivallisesti sellaisten tavaroiden
säilyttämiseen, joita napataan
käsiin kesken ajon. Köysibokseja
on kaksi perässä ja yksi keulassa.
Suvin yksikuorinen rakenne
tuo säilytystilojen suunnitteluun enemmän haasteita. Kaikkia penkkejä ja tasoja ei ole voitu
avata lokeroiksi, vaan osa palvelee suljettuina kelluketiloina.
Silti Suvin säilytystiloja voi pitää
normaalissa huvi- ja yhteyskäytössä ihan riittävinä.

Hauskaa Suvin ratissa
Suvin runko on omaa sukua Yamarin. Linjat ovat identtiset takavuosien Yamarin 46 -mallin
kanssa. Ajatus yhdistää kalliimman veneen runko ja ajettavuus
huokeammin tuotettuun avoveneeseen on ollut nerokas aikana,
jolloin Suvi kuului Yamarineja

1. Terhin peräpenkin
reunoilla on jalkatilaa
hädin tuskin riittävästi. Pehmuste ja
selkänoja kuuluvat
molemmissa
veneissä lisävarusteisiin.
2. Terhin keula on
tilajärjestelyiltään
selkeä. Nautiskelijaa
houkuttelee lisävarusteena saatava
aurinkotaso.
3. Suvin matkustamossa on enemmän
tilaa joka suunnassa.
Harmaat laminaatit
ja pehmusteet
antavat neutraalin
yleisilmeen.
4. Keulapenkistä
vain sivuosa on
lokerotilaa, mutta
sinne mahtuu
pitkiäkin varusteita.

valmistuttaneen Konekeskon
omistukseen.
Suvin voi sanoa edustavan koko- ja hintaluokkansa valiota,
mitä tulee ketteryyteen ja käsiteltävyyteen. Sillä ajaminen
on jopa hauskaa, se sietää hyvin provokatiivisen ajotyylin ja
tiukimmatkin kurvit. Runko- ja
kalusteäänetkään eivät häiritse,
kunhan veneen pitää aallokossa
ohjausliikkeillä suorassa.
Testivene on varustettu suurimmalla sallitulla 40 hevosvoiman Yamahalla. Potku riittää 1–3
hengen käyttöön, mutta neljän
hengen maksimikuormalla ilmeni ongelmia. Kahden aikamiehen
istuessa takapenkillä venettä ei
välttämättä saa liukuun ilman
kikkailua. Käytännössä jonkun
on siirryttävä edemmäs siksi aikaa, kunnes vauhti on kiihtynyt
liukukynnyksen ohi.
Voi olettaa, että siirtyminen
alun perin kaksikuoriseksi tehdyn veneen rungosta kevyemKippari 6/2019 25
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Terhi 475 BR

1

Suvi 47 Duo

2

1 & 2. Pulpettien
väliovi pitää
viiman loitolla
matkustamosta.
Suvissa ovi kuuluu
vakiovarustukseen, kun taas
Terhiin sellaisen
joutuu hankkimaan vajaan
500 euron
lisähintaan.
3. Terhin korkeat
tuulilasit antavat
hyvän viimasuojan
kuskille. Ohjaamon mitoitukset
ovat muutenkin
kohdallaan.
4. Suvin pelkistetty ohjaamo ajaa
asiansa, mutta
tuulilasit eivät
anna yhtä hyvää
viimasuojaa kuin
Terhissä.

3

4

5. Ei näin! Sammutin on piilotettu
Terhissä lukittavissa olevan
hanskalokeron
taakse. Itse
lokerot ovat
kyllä mainiot
tehtävässään.
6. Suvissa
sammutin on
hyvällä paikalla.
Pulpettien
alle mahtuu
mukavasti
tavaroitakin.

5

6

7. Terhissä on
mahtavasti tilaa
peräpenkin alla
– pituussuunnassakin yli metrin
verran.
8. Suvin peräpenkin alta
paljastuu
ilahduttavan
syvä, joskaan
ei yhtä laajalle
ulottuva tila
kuin Terhissä.

7
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8

Suvi 47 Duo
on ketterä ja
hauska ajettava
myös tiukoissa
kaarteissa.

pään yksikuoriratkaisuun ja
pienempään tehoon, on tehnyt
veneestä peräpainoisemman.
Tai oikeammin keulasta kevyemmän. Yhtä kaikki: ajokokeilujen perusteella 25:stä alkava ja
40:een päättyvä tehosuositus on
ihmeen alhainen.
Varsinainen ongelma on kuitenkin liian pysty peräpeili, jonka takia moottorin trimmialuetta ei päästä hyödyntämään
oikein. Yläpäässä säätövaraa riittää yli tarpeiden, mutta moottoria ei saa riittävän alas tehostamaan liukuun lähtöä. Tähän
on olemassa helppo ja nokkela
ratkaisu: moottorin ja peräpeilin
väliin asennettava kiilaamainen
levy, joka lisää moottorin negatiivista kulmaa. Sellainen pitäisi
olla Suvissa jo tehdasvarusteena.

Suvi 47 Duo +

Terhi 475 br +

Yamaha F40

Honda BF50

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

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

750

2,2

0,7

0,32

55

900		

2,3

0,8

0,35

53

1 000

3,1

1,1

0,35

57

1 000

2,4

0,8

0,33

53

1 500

4,2

1,6

0,38

62

2 000

5,2

2,2

0,42

66

1 500

3,7

1,4

0,38

57

2 500

5,8

3,2

0,55

71

2 000

4,9

2,5

0,51

64

3 000

7,1

4,9

0,69

71

2 500

5,9

3,2

0,54

69

3 500

10,1

6,3

0,62

75

3 000

7,9

4,8

0,61

71

4 000

15,2

7,1

0,47

76

3 500

11,8

6,4

0,54

74

4 500

19,1

8,5

0,45

77

4 000

17,5

7,7

0,44

74

5 000

22,2

10,2

0,46

83

4 500

21,3

9,9

0,46

78

5 500

24,4

12,8

0,52

84

5 000

24,8

12,8

0,52

86

5 700

26,0

14,8

0,57

85

5 500

26,9

15,3

0,57

87

6 000

29,4

18,2

0,62

88

Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston
kuormalla (n. 250 kg). Potkuri 11 3/8 x 12

Terhi tylsempi vesillä
Terhin pituussuuntainen painojakauma on parempi kuin Suvissa. Testi todisti, että liukuun
lähtö onnistuu 50 hevosvoiman
teholla silloinkin, kun matkustamossa istuu neljä aikuista. Ilman mitään kikkailuja. On tosin
muistettava, että Terhin ahtaat
tilat eivät puolla toistuvaa neljän
tai viiden hengen käyttöä.
Ajoelämys jää latteaksi. ABSmuovista tehty runko on pehmeämpi kuin Suvin lujitemuovinen. Eikä pehmeydellä nyt
tarkoiteta kykyä halkoa aaltoja, vaan siitä, että koko rakenne
huokuu elastisuutta ja rämähte-

Taloudellisuus

Taloudellisuus

Kulutus l/H ja L/mpk

Kulutus l/H ja L/mpk

l/h
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Mittaukset on tehty kahden hengen ja testilaitteiston
kuormalla (n. 250 kg). Potkuri 11 1/8 x 14

0
5
solmua

10

15

20

25

l/mpk
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
30

l/h
l/mpk Suvilla on Terhiä korkeampi
liukukynnys, mutta taloudellisen nopeuden alue on
vastaavasti laajempi.

l/h
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0
5
solmua

10

15

20

25

l/mpk
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
30

l/h
l/mpk Terhin suoritukset olisivat
numeroiden valossa kuin oppikirjasta, ellei melutaso
pääsisi kovilla kierroksilla liian korkeaksi.
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lee enemmän merenkäynnissä.
Kaarteissa Terhi luisuu sivuttain ja kallistuu kilpailijaansa
rajummin. Herkkyys sivuttaiskuormalle ja tuuleen nojaamiseen eivät ole mukavia ominaisuuksia nekään.
Terhi ilmiselvästi hyötyisi hieman leveämmästä vesilinjasta,
vaikka sitten huippunopeuden
kustannuksella. Se toisi lisää vakautta etenkin ajamiseen.
Paikallaan ollessaan molemmat veneet sietävät jopa kolmen
hengen seisoskelun toisella puolella, mutta silloin kallistus on
niin raju, että liikkuminen ja
kiinni pitäminen käyvät hankalaksi. Moitteita ei tästä voi
antaa, kevyet veneet eivät vain
yleisesti omaa kovin vahvaa oikaisu- ja vastustuskykyä sivuttaiskallisteluun.
Huippunopeudeksi mitattiin
Suville kahden hengen kuormalla 26 solmua. Riittävää kyytiä monille, mutta ei välttämättä
kaikille. Terhin ja viisikymppisen Hondan yhdistelmä hipoi
puolestaan 30 solmun rajaa. Kun
tehosuositus on 40 – 60 hevosvoimaa, lisäpotkuakin saa tarvittaessa.
Sekä Terhi että Suvi ovat kumpikin taloudellisia kulkijoita.
Erot niiden välillä ovat niin pie28 Kippari 6/2019

Yl l ä

Molempiin veneisiin
saa lisävarusteena
peräkuomun, joka
Suvissa lepää
näkyvillä ja Terhissä
omassa kotelossaan.

net, etteivät kulutuslukemat ainakaan ohjaa ostopäätöstä suuntaan tai toiseen. Kumpikin vene
taittaa meripeninkulman noin
4,5 desilitralla bensiiniä vajaan
20 solmun nopeudella. Huippunopeudella tehokkaammalla
moottorilla varustettu Terhi vie
hitusen yli kuusi desiä meripeninkulmaa kohden, Suvi jää hiukan alle.

Selvien erojen kaksikko
On suuri houkutus ostaa vene,
joka näyttää tarjoavan paljon
pienessä paketissa ja vieläpä
kohtuuhintaan. Juuri tällaisia
Suvi ja Terhi ovat. 13 000 euron
budjetilla ei ole markkinoilla
montaa ehdokasta valittavaksi, joten nämä kaksi erottuvat
edukseen ensirekisteröintitilastoissakin.
Vaikka kumpaakin venettä
mainostetaan monikäyttöisenä, lupaukseen kannattaa suhtautua kriittisesti. Esimerkiksi
kalastusta harrastavan silmissä

”Sekä Terhi
että Suvi ovat
taloudellisia
kulkijoita.”

molemmat näyttävät melkoisilta
kompromisseilta. Ennen kaikkea siksi, että turkkitilaa on
runsaasta kalustuksesta johtuen niukanlaisesti.
Suvin vahvuuksia ovat hyvät
ajo-ominaisuudet ja pieneksi veneeksi avara matkustamo.
Hämmästystä herätti lähinnä
alhainen tehosuositus. Ylärajan
nostaminen 50 hevosvoimaan ei
olisi pahitteeksi.
Pikkunätti Terhi loistaa säilytystiloillaan ja kulkee suosituksen keskivälin moottorilla
liukkaasti ja taloudellisesti. Ajoominaisuuksien ja matkustamon
tilojen suhteen Suvissa on kuitenkin enemmän ison veneen
tuntua – ja taloudellisuudessakin se on tasaväkinen kilpailijansa kanssa.
Niin vain kävi, että haastaja Suvi nousi loppuarvostelussa
Terhin edelle. Valinnan ratkaisee kuitenkin ennen kaikkea se,
mitä ominaisuuksia juuri omassa
käytössä arvostaa ja tarvitsee. p

Arvosteluperusteet
tuttuun tapaan siitä lähtökohdasta, kuinka
hyvin ne toimivat niille suunnitellussa käytössä. Veneet ajettiin samana
päivänä peräjälkeen samoissa oloissa ja samoilla reiteillä. Ajettavuudessa
painotetaan sekä ajo-ominaisuuksia että teknistä toimivuutta.
V e n e i tä a r v i o i t i i n
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Suvi 47 Duo

Kansitilat

Terhi 475 BR

Avotilat

7

6

Pituus/Leveys

Moottori- ja tekniset tilat

7

6

Paino

Matkustamo

8

6

Valmistusmateriaali lujitemuovi

Valmistusmateriaali

Makuutilat

Henkilöluku

4

Henkilöluku

5

Pentteri

CE-luokka

C

CE-luokka

C

4,7 m/1,96 m
310 kg

Pituus/Leveys

4,75 m/1,85 m

Paino

390 kg
ABS-muovi

Ohjaamo

7

8

Tehosuositus

25–40 hv

Tehosuositus

40–60 hv

Säilytystilat

8

10

Testimoottori Yamaha F40 FETL

Testimoottori

Honda BF50

Vakiovarustus

Vakiovarustus

mm. pulpettien väliovi, säädettä-

mm. säädettävät erillisistuimet,

vät ja pehmustetut erillisistuimet,

keula- ja takakaiteet, kuomukotelo,

turkkilaminaatti, kansilaminaatit,

teleskooppimela, mukitelineet, säh-

kaidesarja, kölirauta, erillisistuinten

köinen pilssipumppu, uimaportaat,

suojahuput, 12 voltin virran ulosotto,

12 voltin virran ulosotto, säilytystilat

säilytystilat 4 kpl, hanskalokero,

9 kpl, päävirtakatkaisin

uimaportaat, päävirtakatkaisin

Lisävarusteet

Lisävarusteet

rine Axiom 9-RV -monitoiminäyttö

WC-tilat
Ajettavuus
Vasta-aallokko

8

7

Myötäaallokko

8

7

Sivuaallokko

8

7

Kaarreajo

9

6

Käsiteltävyys

8

7

Muut ominaisuudet
Suorituskyky

7

8

Äänitaso

7

7

istuintyyny-

mm. Rayma-

Taloudellisuus

9

9

sarja, keulaportaat, lepuutinteline,

tehdasasenteisena, pulpettien vä-

Kiinnittyminen

8

8

satamakuomu, 2-osainen perähyt-

liovi, pulpettien väliverho, aurinko-

Vastinetta rahalle

9

9

tikuomu, takilapohja, varustekaari,

taso pehmusteineen, tyynysarja,

Keskiarvo

7,7

7,3

vapateline 245 mm, juomapulloteli-

istuintyyny, peräkuomu, biminikate,

ne, varustepaketti (sis. lepuuttimet

säilytyspeite, säilytyspeitto, alumiini-

suojineen ja köysineen 4 kpl, kiinni-

nen targakaari (sis. 6 vapatelinettä),

tysköydet 3 kpl, ankkuri köysineen,

säädettävä targakaari HST, , Terhi-

teleskooppimela, äyskäri)

säilytyslaatikko, etuvalo pun/vihr.

Hinta

Hinta

Kolmas ehdokas
ovat kaikkien tuntemia merkkejä, ja kummallakin on laaja jälleenmyyntiverkosto ympäri Suomen. Ei
kuitenkaan pidä unohtaa, että hyviä ehdokkaita saattaa löytyä valtamerkkien varjoistakin.
Pienistä valmistajista voi nostaa esiin Särjen – perinteikkään merkin, jonka varttuneempi venekansa muistaa jo
1970- ja 80-luvuilta. Kipparissa 6/2016 testattu Särki 480 on
tuplapulpettimallina vertailukaksikkoa vastaava ja ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Siltikin, vaikka
pakettihinta nousee jonkin verran Terhiä ja
Suvia korkeammalle.
Särki sai testissä kiitosta avarista tiloistaan ja hyvästä työn laadusta. Veneet
syntyvät isä-poika-kaksikon käsityönä, ja
heillä on harvinaista halua toteuttaa
asiakkaan yksilöllisiäkin toiveita.
Suvi j a T e rhi

Timo Sarkkinen
toimittaja

alk. 8 550 ¤,

alk. 8 790 €,

pakettina Yamaha F40 -moottorin

pakettina Honda BF50-moottorin

kanssa vakiovarustein 12 990 ¤

kanssa vakiovarustein 12 990¤

Valmistaja

Valmistaja TerhiTec Oy, Rymättylä,

Suvi-veneet Oy,

Savonlinna, suvi-veneet.fi

terhi.fi

K i i tä m m e

K i i tä m m e

+ Vakaata ajokäytöstä

+ Monipuolisia säilytystiloja

+ Matkustamon tiloja

+ Taloudellisuutta

+ Taloudellisuutta
moitimme
moitimme

- Kulmikasta ajokäytöstä

- Alhaista tehosuosituksen ylärajaa

• Pariskunnan päiväretkille.
• Tasaisuutta arvostavalle.
••••

7,7

•••

7,3
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