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A
lbatross 35 Aves on Veneveistämö Syr-
jäsuon uutuus, johon yleisö pääsi ensi 
kertaa tutustumaan Turun venemessuil-
la viime lokakuussa. Vene oli tällöin vie-
lä keskeneräinen, mutta nyt kesän kyn-

nyksellä vesille on saatu valmis vene.
35 Aves on liukuvarunkoinen vene ja ulkomuodol-

taan se muistuttaakin enemmän Albatross-malliston 
lippulaivaa Queenia kuin perinteistä puoliliukuvaa 
Flying Albatrossia. 

Ajatus liukuvarunkoisesta kymmenmetrisestä mat-
kaveneestä on tullut asiakkailta. Tänä päivänä yhä 
harvempi malttaa tehdä matkaa päälle kymmenen 
solmun nopeudella, puhumattakaan perinteisen up-
poumarunkoisen kuuden solmun etanavauhdista. 
Niinpä Syrjäsuon veneveistämöllä alettiin kehitellä 

Perinteitä 
Teksti: JUHA RODENQVIST

Perinteistä meriläismallia edustavat Albatrossit  
ovat suomalaisten matkaveneiden klassikoita.  
Maailman muuttuessa hitaat puksuttajat ovat kuitenkin 
jäämässä vähemmistöön nopeiden matkamenijöiden 
vallatessa markkinat. Albatrossia valmistavalla  
Syrjäsuon veneveistämöllä ei ole tyydytty katsomaan 
sivusta muutosta vaan mallistoa on täydennetty  
uudella ja nopealla, mutta silti perinteikkäällä 
matkaveneellä. 

teita. Trendivirtausten sijaan muotokieli noudattelee 
liukuvarunkoisen veneen ajattomia linjoja. Vene ei 
ehkä tänä päivänä kerää katseita laiturissa, mutta ei 
myöskään ole vanhentuneen näköinen kymmenen 
vuoden kuluttua. Albatross onkin vene niille, jotka 
ulkoisen näyttävyyden sijaan hakevat veneeltä luo-
tettavuutta ja matkustusominaisuuksia. 

Syrjäsuon veneveistämölle Albatrossien korkea 
kotimaisuusaste on ollut aina tärkeä asia. Uutuusmal-
lissakin on käytetty niin paljon kotimaisia tuotteita ja 
paikallista osaamista kuin mahdollista.

Parivuotisen projektin lopputuloksena on hyvän 
laatuvaikutelman antava matkavene, joka sopii kuin 
luontaisesti suomalaiseen merimaisemaan.

uutta mallia, joka nopeuden puolesta vastaa nykyajan 
vaatimuksia mutta on luonteeltaan kuitenkin perin-
teinen matkavene.

Parivuotinen projekti

Pienelle veistämölle uuden mallin tekeminen on ollut 
iso, pari vuotta kestänyt urakka. Veneen suunnitte-
lussa luotettiin perinteisiin menetelmiin nykyaikaisen 
3D-mallinnuksen sijaan. Erityisesti huomiota on kiin-
nitetty helppoon ja turvalliseen liikkumiseen. Tässä 
on myös onnistuttu, sillä veneessä on todella vaiva-
tonta liikkua, kaikki kulkuaukot ja kulkuväylät ovat 
esimerkillisen väljiä ja kunnolliset kaiteet ovat oikeis-
sa paikoissa.

Muotoilultaan Albatross 35  ei herätä suuria tun-

kunnioittava nopea 
matkavene

Albatrossin uutuusmalli 35 Aves 
on liukuvarunkoinen matkavene, 
jonka huippunopeus on 30 solmun 
tietämillä ja matkanopeus asettuu 
reiluun parinkymmeneen solmuun.

Veneen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota 
turvalliseen liikkumiseen. Sivukannet ovat leve-
ät ja kaiteet kunnolliset.

Hyvin suun-
nitellusta oh-
jaamosta on 
erinomainen 
näkyvyys 
ulos.
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Väljyyttä ja liikkumisen 
helppoutta

Kulkemisen helppous tulee selväksi heti Albat-
rossiin astuessa. Uimataso on iso ja takakansi 
on lähes samalla tasolla, joten kulku veneeseen 
onnistuu vaivattomasti tavaroidenkin kanssa. 

Takakansi on kookas ja selkeälinjainen, tilaa 
on vaikka tanssien järjestämiselle. Laidat ovat 
kunnon korkuiset, joten kansi soveltuu pienten-
kin lasten turvalliseen oleskeluun. Takakansi on 
mahdollista kattaa kuomulla, mikä lisää kansi-
tilan käytettävyyttä. Kannen alla on moottori-
tila sekä reilusti säilytystilaa.

Sisätiloihin kuljetaan leveän liukuoven kautta. 
Sisätila on takakantta alempana, joten isosta 
oviaukosta huolimatta kansi ja hytti eivät muo-
dosta yhtenäiseksi miellettävää tilaa monien 
nykyveneiden tapaan. 

Perinteistä mahonkia

Alemman lattiatason ansiosta seisomakorkeut-
ta on sisätilassa reilusti. Sisältä Albatross 35 on 
avaran oloinen. Ikkunat kiertävät koko hyttiosan 
ja näkyvyys ulos on 360 astetta. Hytin etuosas-

sa on lähes puolen katon kokoinen sähkötoimi-
nen kattoluukku, joka varsinkin kauniina kesä-
päivänä avartaa sisätiloja entisestään.

Veneen sisustuksessa on käytetty mahonkia 
ja lattiassa tiikkiä. Monien nykyveneiden tren-
dikkäisiin sisustuksiin verrattuna perinteinen 
mahonki saattaa vaikuttaa hieman vanhanai-
kaiselta, mutta toisaalta moni arvostaa mahon-
kia perinteisenä veneen sisutusmateriaalina. 
Kyse on pitkälti makuasioista.

Toimiva pentteri, epätavallinen 
toiletti

Sisälle tultaessa pentteri on heti oikealla ja wc 
vasemmalla. Toiletin jälkeen on salonki, joka 
muodostuu u-mallisesta sohvasta ja pöydästä. 
Ohjaamo on salongin vieressä oikealla laidalla 
pentterin jatkeena, välissä on sivukannelle joh-
tava oviaukko.

Laidan myötäisesti sijoitettu pentteri vaikuttaa 
toimivalta. Liesi on keskellä ja kaksi allasta on 
lieden vieressä oikealla ja laskutilaa on kohtuul-
lisesti vasemmalla, eli kaikki on hyvin ulottuvil-
la. Jääkaappi ja erillinen kylmälaatikko ovat 
pentterin vieressä ohjaamon istuimen alla.  

Pentterin säilytystilat on sijoitettu yksinomaan 
tason alle, sillä ikkunoiden takia yläkaapeille ei 
ole ollut tilaa. Reilun kokoinen vetolaatikosto 
on pentteritason alla käytännöllinen, tosin laa-
tikoiden toivoisi tämän hintaluokan veneessä 
kulkevan nykyaikaisilla rullakiskoilla. 

Pentteriä vastapäätä oleva wc-tila on toteu-
tettu kiinnostavasti, sillä se on kaksi askelmaa 
hytin lattiatasoa alempana.  Toiletin sijoittelulla 
hyttiin on saatu avaruutta. Ensisilmäyksellä al-
haalla oleva wc vaikuttaa epäkäytännölliseltä, 
mutta koska toiletti on tilava, laskeutuminen 
käy vaivatta. Wc-istuimen lisäksi toiletissa on 
pesuallas ja käsisuihku. Tilaa on mukavasti, mut-
ta säilytystilaa on vain yhden kaappilokeron 
verran.

Ohjaamo paraatipaikalla

Varsinaisen salongin muodostavalle sohvaryh-
mälle mahtuu istumaan kuutisen henkeä ja tar-
vittaessa sohvaryhmä muuntautuu myös ma-
kuupaikaksi. Sohvalla istuessa voi nauttia mai-
semista joka suuntaan, sillä ulos on esteetön 
näkyvyys. Matkan aikana on helppo keskustel-
la kipparinkin kanssa, sillä ohjaamo on aivan 

salongin vieressä, veneen paraatipaikalla.
Ohjaamosta on erittäin hyvä näkyvyys ulos, ja 

kun kattoluukku on auki, venettä pystyy tarvitta-
essa ajamaan seisaaltaankin, tosin varsinaista tar-
vetta siihen ei ole hyvän sisänäkyvyyden ansiosta.. 
Ohjaamo on varustettu nykytekniikalla ja kaikki 
hallintalaitteet on sijoitettu selkeästi. Erikoisuute-
na on peruutuskamera, jonka ansiosta venettä voi 
peruutella laituriin plotterin näyttöä katsellen.

Kannen alla hytit on korvattu 
makuusopilla

Makuutiloihin laskeudutaan ohjaamon ja salongin 
välistä. Kannen alla ei ole ovella suljettavia hytte-
jä vaan kyse on yhdestä tilasta, joka on auki ylös 
tuulilasiin asti. Tämä tuo alakertaankin avaruutta 
ja valoa. 

Kannen alla on aulamainen tila, jossa on kaksi 
istuinta sekä kaksi ripustustangolla varustettua 

kaappia sekä yksi hyllyillä varustettu kaappi. Pienem-
piä säilytyslokeroita on useita.  

Isompi makuutila on sijoitettu keulaan ja kooltaan 
se vastaa keulahyttiä. Parisänky on kookas ja yläpuo-
lella on kattoluukku ja keulassa peili. Säilytyshyllyt 
kulkevat veneen laidoilla. Pienempi makuutila on si-
joitettu salongin alle. Nukkumatilaa on sielläkin rei-
lusti, tosin korkeutta makuusopessa on vähemmän.

Makuutilat on suljettavissa verhoilla, joten niistä saa 
yksityiset. Hytteihin tottuneet saattavat vierastaa ma-
kuusoppijärjestelyä, mutta ratkaisu on tuonut kannen 
alle aivan erilaista tilavuutta, ja varsinkin perhekäytös-
sä makuusopilla varustettu yhtenäinen tila on jopa 
erillisiä hyttejä käytännöllisempi ratkaisu. Ainoastaan 
wc-tilaa jää kannen alla kaipaamaan, sillä veneen pe-
rällä olevaan toilettiin saattaa varsinkin yöaikaan olla 
”pitkä” matka.

Kannen alla on hieman asuntovaunumainen tun-
nelma, jossa kodikkuus on vahvasti läsnä. Kodikkaiden, 
väljien ja helposti liikuttavien tilojen myötä Albatross 
35 Aves soveltuukin hyvin matkaveneeksi esimerkik-
si lapsiperheille tai iäkkäämmille pariskunnille. Tilauk-
sesta valmistettavaan veneeseen asiakas voi myös 
itse vaikuttaa niin verhoilun, erilaisten yksityiskohtien 
kuin varustelunkin osalta.

Albatross 35 on sisältä yhtenäistä tilaa, sillä kannen alla olevat tilat ovat avoinna yläpuolella olevaan salonkiin. Ratkaisun ansiosta 
liikkuminen on helppoa ja sisällä on avaraa ja valoisaa.

Kannen alla ei ole ovella suljettavia hyttejä vaan aula-
maisesta tilasta on suora yhteys kahteen tilavaan ma-
kuusoppeen.

Keulan makuusoppi on hyttimäisen iso ja keskellä venet-
tä on myös reilun kokoinen makuutila.

Pentteri on veneen takaosassa. Toiminnot on sijoitettu lähekkäin 
ja säilytystilat ovat työtason alla.
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Syrjäsuon veljekset, Heikki, Lau-
ri ja Esko, perustivat veneveistä-
mön vuonna 1974. Toiminta alkoi 
vuokrahallissa Piikkiössä ja ensim-
mäinen vene oli vajaa kahdeksan-
metrinen Albatross 26. 

Uppoumarunkoisesta 6–7 solmua 
kulkevasta meriläisestä tuli suosittu 
vene. Energiakriisin jälkimainingeissa 
vähän polttoainetta kuluttavalle mat-
kaveneelle oli kysyntää. Lisäksi lasi-
kuitu oli syrjäyttänyt puun veneen 

runkomateriaalina ja Albatrossissa 
moderni lasikuiturunko oli onnistu-
neesti yhdistetty perinteiseen puusi-
sustukseen. Kaksikutosta Albatrossia 
valmistettiin yli kaksisataa kappaletta.

Vuonna 1977 veistämö muutti 
omiin tiloihin. Kaksikutosesta teh-
tiin uusi, kolme jalkaa pidempi ver-
sio, Albatross 29. Vähitellen alkoi 
myös uuden venemallin kehittely, 
sillä asiakkailta oli tullut toiveita 
nopeammin kulkevasta veneestä. 

Vuonna 1986 veistämö toi mark-
kinoille 12–13 solmua kulkevan 
puoliliukuvan Flying Albatrossin, 
joka on yhä edelleen tuotannossa.

Veistämön lippulaivaksi on sittem-
min kohonnut yksitoistametrinen 
Albatross Queen, ja viime vuonna 
Albatross-mallisto kasvoi uudella 
nopeakulkuisella Aves-mallilla.

Kaikkiaan Albatross-veneitä on 
lähes 40 vuoden aikana valmistettu 
yli 600 kappaletta. Pääosa veneistä 

on mennyt kotimarkkinoille, mutta 
veneitä on viety myös ulkomaille, 
kuten Ruotsiin ja Saksaan. Veneet 
tehdään aina tilauksesta, joten asi-
akkaalla on mahdollisuus vaikuttaa 
veneiden sisustukseen, yksityiskoh-
tiin sekä varusteluun.

Perinteikäs veistämö työllistää 
nykyisellään viitisen henkeä. Vel-
jeksistä Heikki ja Lauri ovat vetäy-
tyneet eläkkeelle ja vetovastuu on 
nykyään Esko Syrjäsuolla. n

Pituus: 10,75 m
Leveys: 3,50 m
Syväys: 1,00 m
Paino: 5 500 kg 
Henkilömäärä: 10
Makuupaikat: 4+2
Polttoainetankki: 600 l

Veneveistämö Syrjäsuo – 40 vuotta Albatross-veneitä

Albatross 35 Aves on varustettu Yanmarin tur-
boahdetulla 370 hevosvoimaisella sisäperädie-
selillä, joka kyydittää lähes kuusi tonnia painavan 
liukuvarunkoisen veneen parhaimmillaan 30 
solmun nopeuteen. Matkanopeus asettuu val-
mistajan mukaan 20 ja 24 solmun välille. 

Veneessä ei ole selkeää liukukynnystä, joten 
matkanopeuden voi valita kulloisenkin tarpeen 
ja oman mieltymyksen mukaan. Pienen koe-
ajolenkin perusteella parinkymmenen solmun 
nopeus vaikutti korvakuulolta olevan Albat-
rossille varsin mukava matkanopeus, mitä 
tulee moottorin ääneen, sillä salongin pöy-
dässä pystyi vaivatta keskustelemaan vaikka 
takaovi oli auki.

Tarkkoja kulutuslukemia ei Albatrossista ole 
vielä mitattu. Valmistaja arvioi kulutuksen 
olevan noin kaksi litraa meripeninkulmaa koh-
ti. Parinkymmenen solmun matkanopeudella 
ajotietokoneen antama noin 40 litran tunti-
kulutus vahvistaa tämän. Kulutusta voi pitää 
varsin maltillisena veneen koon huomioiden.

Albatross 35 on kattavasti varusteltu vene. 
260 000 euron hinnalla saa käytännössä me-
ri- ja asumiskelpoisen veneen. Vakiovaruste-
luun kuuluu muun muassa plotteri, lämmitin, 
lämminvesijärjestelmä ja maasähkö, jotka mo-
nissa veneissä joutuu poimimaan erikseen 
lisävarustelistalta.

Albatrossin lisävarustelistalta käytännöllisiä 

poimintoja ovat keulapotkuri sekä keulan mai-
hinnousuportaat, jotka kookkaassa veneessä 
ovat hyödylliset, mikäli veneellä liikutaan pal-
jon luonnonsatamissa. Tilauksesta valmistet-
tavassa veneessä asiakkaan toiveet ja tarpeet 
voidaan huomioida yksilöllisesti, ja veneeseen 
saa halutessaan muun muassa tutkan ja au-
tomaattiohjauksen. Viimeisen päälle varustel-
tuna Albatross 35:n hinta pyörii kolmessasa-
dassa tuhannessa.

Valmistaja myöntää veneelle kolmen vuoden 
takuun, eikä tämänkään jälkeen asiakasta 
jätetä pulaan. Matkaveneilijälle Albatross on-
kin luotettava valinta ja rahalle saa hyvän 
vastineen.

Hyvin varusteltu matkavene

Albatross 35 Aves

Vesitankki: 200 l
Septitankki: 110 l
Lämminvesijärjestelmä: 40 l
Akkujärjestelmä: 2 x 160Ah käyttöakku ja  
1 x 130Ah starttiakku
Moottori: Yanmar 8LV 370 hv
Huippunopeus: 30 solmua

Matkanopeus: 20–24 solmua
Kulutus matkanopeudella: noin 2 l/mpk
Toimintasäde: 300 mpk / 15 h
CE-luokitus: B

Hinta: 258 800 e (lähtöhinta vakiovarustein)
Lisätietoja: www.albatross.fi
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