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HILJAA HEILUMATTA
DutchCat ei ole ainutlaatuinen, mutta mainio esimerkki siitä,
millaista moottoriveneily on, kun se on leppoisimmillaan.
Teksti ARI INKINEN Kuvat ARI INKINEN ja VALMISTAJA

H

iljaisuus on korvin kuultava,
tosin vain kun ohitse ei jyskytä ainutkaan jokilaiva. Jos
emme olisi Amsterdamin
vilkkaasti liikennöidyssä satamakanavassa, kuulisin
tuskin edes veden liplatusta.
Niin kauas se jää kuljettajasta.
Hollanti on kiistatta veneilymaa. Esimerkiksi Amsterdamin kanavat ovat
täynnä veneitä, enimmäkseen pieniä ja
avoimia, suomalaisten mökkiveneiden
kokoluokkaa. Veneiden yleisin moottori
on pieni diesel, joskin perämoottoreitakin näkyy runsaasti.
Sen sijaan sähkömoottorit eivät ole
vielä tavoittaneet hollantilaisveneitä,
vaikka niitäkin näyttelyissä esitellään,
jopa runsaasti.
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Hollannissa rakennetaan myös poikkeuksellisen runsaasti metalliveneitä,
ei niinkään lujitemuovisia.
Mutta DutchCat Twelve onkin toisenlainen hollantilainen. Ensinnäkään
se ei ole terästä saati alumiinia. Toiseksi
se on tarkoitettu nimenomaan kulkemaan sähkövoimalla, jos kohta veneessä on myös kaksi dieselmoottoria.
DutchCat Twelve on katamaraani. Siinä ei ole mitään ihmeellistä, sillä
katamaraaneilla on kuljettu jo pitkään.
Varsinkin charter-veneinä katamaraanit ovat yleistyneet nopeasti. Tällöin tosin kyse on enimmäkseen purjekateista, mutta joukkoon mahtuu myös jonkin
verran moottorikatteja. Harvemmin
kuitenkaan sähköhybridejä.
DutchCatin taustalla on ollut suun-

Peräkansi on kuin
avara terassi
puolitoista metriä
vedenpinnasta.

”DUTCHCAT
ON SUUNNITELTU
AJATELLEN
MERTA JA
KANAVIA.”

nittelijansa halu kehittää vene ennen
kaikkea Hollannin monipuolisiin olosuhteisiin. Hollanti on merivaltio, jolla
on pitkälti rantaviivaa.
DutchCat Twelve on suunnittelijansa mukaan oivallinen merivene, joka ei
keiku aallokossakaan ja kestää kovaakin
merenkäyntiä. Lajityypilleen poikkeuksellisesti se on hyväksytetty CE-kategoriaan B eli käytännössä avomerelle.
Toisaalta Hollanti on täynnä kanavia ja pienten järvien verkostoja. Pienimmillä kanavilla 4,90 m leveä vene voi olla hankala käsiteltävä, mutta
suuremmille se soveltuu erinomaisesti
sähköversiona. Suurin sallittu nopeus
useimmilla kanavilla on kuusi solmua.
Suomalaisesta näkökulmasta
DutchCat Twelve olisi loistava vene järvialueilla, kuljetaanhan siellä saunalautoillakin. Veneen syväys on alle metrin
ja rauhallinen liikkuminen ei ole järvillä
harvinaista. Päinvastoin.

MAISEMA HALTUUN

Veneen kuljettaja hallitsee valtakuntaansa keskellä 30 neliömetrin salonkia. Ohjauspulpetti on pieni, se käsittää
vain välttämättömät hallintalaitteet.
Pienuudelle on tietysti syynsä, sillä sa-
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longin lattiapintaa ei ole haluttu tuhlata suuriin rakennelmiin.
Näkyvyys on loistava joka suuntaan,
eikä sitä kavenna kuin jokunen ylärakenteen pylväs tai seinänpätkä. Koko
peräseinä on avattavissa, jolloin tila
jatkuu vielä kolmisen metriä terassille.
Veneen pentteri styyrpuurissa on
pienehkö, mutta käsittää kaiken tarpeellisen matkaveneilyn ruuan laittoon
ja ateriointiin. Säilytystilat ovat riittävät
pidempäänkin matkaan, ja lisää varastotilaa löytyy runkojen sisältä yllin kyllin.
DutchCatissä on kiinnitetty runsaasti
huomiota olemisen mukavuuteen. Paapuurin laidalla on pitkä sohva ja koko
keulan täyttää niin ikään sohva. Sen
peränpuolella on molemmin puolin sisäänkäynti runkojen makuutiloihin.
Ulos keulaan on helppo astua ja siellä on tietenkin – sohva. Istumatilaa sallitulle 12 hengen enimmäismäärälle on
riittävästi.
Jos ulkotiloista jotain on moitittava, niin kulkeminen sivukansilla vaatii jonkunasteista varovaisuutta. Tila
on kapea ja matala koristekaide tekee
liikkumisen hieman hankalaksi.
DutchCat Twelven makuutilat sijaitsevat rungoissa. Vaihtoehtoja on kaksi.
Paapuurin rungossa on ns. omistajan
kajuutta, jossa on tilava wc suihkuineen.
Pukeutumistila on ruhtinaallinen. Styyrpuurin rungossa on tilava keulakajuutta,
jossa on kaksi erillisvuodetta.
Toisessa vaihtoehdossa peränpuolella on suuri wc/suihkuhuone, toisessa yhden hengen vuode ja pieni toiletti ilman
suihkua. Samalla varastotila jää pois.
Makuukajuuttojen korkeus on pitkille hollantilaisille sopivasti 2,10 metriä,
wc:ssä peräti 2,20, mikä tekee ainakin
suihkun ottamisesta mukavaa. Salongin
katto on 2,20 metrin korkeudella.

TEKNISET
TIEDOT

DUTCHCAT
TWELVE
PITUUS

12,50 m

LEVEYS

4,90 m

SYVÄYS

0,85 m

KORKEUS

3,35 m

PAINO

12 t

VALMISTUSMATERIAALI lujitemuovi
MOOTTORITEHO

2 x 10-132 kW

SUUNNITTELIJA

Jan van Eck

VALMISTAJA

DutchCat,
www.dutchcat.nl

Tolpan päässä
oleva ohjauspulpetti
on pidetty
mahdollisimman
pienenä.

VAIN AIROT PUUTTUVAT
Valmistajansa mukaan DutchCat Twelve on nimenomaan ekologinen vene.
Vastaavia sähköhydraulisia veneitä on
toki muitakin, ollut jo vuosia. Mutta kun
ottaa huomioon rauhalliset vesistöt, joihin vene on suunniteltu, sähköllä kulkeminen on jopa todellinen vaihtoehto.
Sähkömoottorien teho on 10 kilowattia, joilla huippunopeus on yhdek-
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”KULJETTAJA HALLITSEE VALTAKUNTAANSA
KESKELLÄ
SALONKIA.”

sän solmua ja mukava matkanopeus
kuusi solmua. Niitä voi täydentää kuuden kilowatin generaattorilla, joka pitää
akut täytenä, muttei kasvata nopeutta.
Sen sijaan kaksi 38 hevosvoiman dieseliä nostavat matkanopeuden kahdeksaan solmuun ja ajomatkan käytännössä äärettömäksi.
Seuraava motorisointivaihtoehto ovat kaksi sähkömoottoria ja niiden
eteen kaksi dieseliä. Listan huipulla ovat
kaksi 170-hevosvoimaista dieselmoottoria, joilla vene kulkee 22 solmua.
Erikoisuus on, että runkomuotoja on
tarjolla kaksi, Comfort ja Sport. Ensin
mainittu on suunniteltu nimenomaan
sähkömoottoria ajatellen vedenvastukseltaan mahdollisimman edulliseksi.
Sport puolestaan on ”nopea”.

Eivät veneen suoritusarvot mitenkään poikkeuksellisen erinomaiset ole,
painaahan kokonaisuus noin 12 tonnia.
Käyttömukavuus sähkömoottoreilla on
paljolti kiinni akkukapasiteetista, jota
valmistajan mukaan saa sen verran
kuin haluaa.
Mielenkiintoinen ratkaisu on, ettei
suurelle, tasaiselle katolle ole asennettu aurinkopaneeleita. Valmistajan mukaan ei ole ollut oikeastaan edes vaihtoehtona.
Muuten vaihtoehtoja on runsaasti.
Vene kustomoidaan asiakkaan toiveiden mukaan niin väreiltään kuin sisustukseltaankin. Hinnasta valitettavasti ei
tietoa ole, sillä kysymyksessä on prototyyppi, eikä valmistaja vielä halunnut
ilmaista mitään hintatietoja.

2
1. Avara salonki on
sisustettu sohvilla
ja irtotuoleilla.
Näkyvyydessä ei
ole moittimista.

2. Pentterissä on
kaksi kaapistoa,
toisessa pesuallas,
toisessa liesi.

3. Pääkajuutta on tilava joskin kulmikas,
kajuutassa on erillinen wc/suihku.
Perusversiossa on kaksi kajuuttaa, jotka
ovat keulassa rinnakkain.
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