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Erässä on seurattu Arto Kojon kalaveneen 
vaiheita jo kymmenen vuotta. Kustannukset on 
nyt kuoletettu ja teknisesti vene on eläkeiässä. 
Mitä ongelmia osui kohdalle ja mitä koko lysti 
on tullut maksamaan?

ARTo Kojo Kalavene  eläkeiässä
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Entä kustannukset?

Veneily on tunnetusti jopa niin kal-
lista, että useimmat veneilijöistä 
eivät sitä edes tiedä. Paljon vesil-
lä käymällä voi päiväkohtaisia kus-
tannuksia hiukan alentaa, mutta 
ainoa keino pysyvästi ja merkittä-
västi alentaa venekuluja, on yksin-
kertaisesti olla kirjaamatta kaikkia 
niitä ylös.

Itse olen toiminimeni vuoksi jou-
tunut laskemaan jokaisen euron ja 

L Vuosikymmen sitten kalastus-
alustaksi valitun kokoonpano, 
siihen tehdyt muokkaukset, han-
kittu elektroniikka ja varsinkin va-
lintojen pohjana olleet perusteet 
on kerrottu Erä 9–2000 artikkelis-
sa, joten noihin perusasioihin ei 
tässä tarkemmin puututa.

Lyhyesti voi tiivistää, että paket-
tiin kuuluivat viisimetrinen Buster 
L -avovene, Yamaha 50 EATL -ne-
litahtikone, tuohon aikaan mer-
kittävän suuri määrä erilaista ve-
ne-elektroniikkaa sekä jarrullinen 
Vihe 850J -traileri. Kaikki laitteet 
ovat alkuperäismuodossaan ole-
massa, mustavalkoinen kaikuluo-
tain tosin jo toisessa veneessä.

Ensimmäisen viiden vuoden 
aikana veneestä saatiin runsaas-
ti käytännön kokemuksia, joita 
kerrattiin Erä 4–2005 artikkelissa. 
Koska laitteisto nyt kymmenen-
kin vuoden jälkeen toimii ja yli-
päätään on vielä olemassa, valin-
ta on ollut onnistunut ja erittäin 
kestävä.

Tässä artikkelissa näkökulma on 
veneen elinkaari kokonaisuutena. 
Mitä kalastusveneily maksaa, kun 
kaikki kulut ovat tarkasti muistis-
sa. Lisäksi kerrataan suurimmat ja 
näin jälkikäteen jo hymyilyttävät 
vahingot, ongelmat ja tapahtu-
mat, vaikka pelkkien ongelmien 
kertominen ei näin hyvin palvel-
leelle veneelle reilua olekaan.

Sadan vuoden ajot

Muistan jostain lukeneeni, että 
mökkiläisen vuosittainen veneen 
käyttötuntimäärä olisi vain pari-
kymmentä tuntia. Näin ehkä onkin, 
mikäli koneella ei koskaan kalasteta.

Hyvin aktiivisesti kalastavilla, 
esimerkiksi kerran joka avovesi-
viikonloppu vesillä käyvillä käy-
tön määrä vuodessa liikkunee 
150–250 tunnissa. Heillä moot-
torin ”laskennallinen elinikä” eli 
1 000–1 500 käyttötuntia tulee 
siis täyteen viidessä, seitsemässä 
vuodessa. 

Omalla koneellani on 10,5 en-
simmäisen vuoden aikana ajettu 
noin 3 700 tuntia. Keskiarvona se 
tekee lähes 400 ajotuntia vuodes-
sa, mutta määrä on viime vuosina 
kasvanut ja ollut johdonmukaises-
ti yli 500 tuntia. Ohjekirjan mukai-
sia moottorin öljynvaihtohuoltoja 

Kalavene  eläkeiässä
pitäisi tämän mukaan tehdä neljä, 
jopa  kuusikin kertaa kalastuskau-
dessa.

Näin tunnollisesti ei tietenkään 
ole toimittu, vaan moottorin huol-
toväli on aina ollut kerran vuodessa 
eli 350–550 tunnin välein.

Välihuoltojen tietoinen laimin-
lyönti ei ole lainkaan vaikuttanut 
koneen käyttöikään, muutenhan 
100–200 vuoden mökkiläisen ajo-
tuntimäärä ei olisi mahdollinen. 
Yleinen selitys tähän on se, että 

venemoottori on aina sitä parem-
massa kunnossa, mitä enemmän 
sillä ajetaan.

Jokainen koneelle tehty huolto 
on tehty merkkiliikkeessä, ja jokai-
nen pielessä ollut asia on huollettu 
kuntoon kustannuksia katsomatta. 
Suuren käyttömäärän ohella myös 
keskimääräistä osaavampi huolto-
työ on mielestäni ollut pitkän iän 
takeena, vaikka jokaisessa merkki-
huollossa osaaminen ei keskimää-
rästä parempaa ole ollutkaan.

Koko veneen käyttöiän ajan on 
ajossa ollut päällä GPS-paikannin, 
lukuun ottamatta eräitä kesäisiä 
sisävesijaksoja, ja jokainen liikuttu 
metri on tallentunut reittiviivaan 
ja myöhemmin tietokoneelle. Yh-
teensä veneellä on liikuttu kym-
menessä vuodessa mitatusti 26 067 
kilometriä ja muut ajot arvioiden 
kenties noin 30 000 km.

Omia ajopäiviä on tässä veneessä 
kurvailtu noin 780, yli kaksi vuotta.

koostamaan tiedot vuosittain mm. 
veroilmoitukseen, joten kulut ovat 
kiusallisen tarkasti tiedossa. Koska 
olen ollut onnekas isojen ongel-
mien vähäisen määrän kanssa, ja 
koska käyttötunteja tulee varsin 
runsaasti, laskelmaa voi pitää esi-
merkkinä siitä, mitä aktiivinen ka-
lastusveneily saattaa halvimmil-
laan maksaa.

Pääomakuluja veneestä on ollut 
hyvin maltillisesti laskettuna 16 875 
euroa. Tuon verran on menetetty 
veneen, koneen ja trailerin hankin-
tahintana ja korkotuloina kaikesta 
muusta.

Vakuutuskuluja on ollut yh-
teensä 2 578 euroa. Huoltokulujen 
osuus on 7 502 euroa, mikä sisältää 
myös trailerin huollot ja katsastuk-
set, polttoainetta on ostettu 11 997 
eurolla ja muita kuluja on kertynyt 
3 781 €.

Yhteensä venekuluja on ollut 
kymmenessä vuodessa noin 42 700 

Heti ensimetreistä alkaen veneeseen oli ladattu silloisella mittapuulla 
runsaasti elektroniikkaa. Differentiaalivastaanotin puuttuu kuvasta.
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euroa. Jyvitettynä käyttöpäiville se 
tekee 55 euroa per jokainen kerta, 
kun koneen virta-avaimesta aa-
mulla käännetään. Tämä on siis 
vain hyvin aktiivisen käyttäjän ar-
vo. Aktiivisella kalastuskäyttäjällä 
bensakulut laskevat jyrkästi, mutta 
muut kulut paljon loivemmin, ja sil-
loin jokaisen venepäivän hinnaksi 
tulee noin 80–100 €.

Voisi olettaa, että vanhuuttaan 
kone ryhtyisi kuluttamaan enem-
män, mutta näin ei ole tapahtunut, 
vaan kulutus pysyi kymmenen en-
simmäistä vuotta tasaisessa 36–38 
litran haarukassa per 100 km.

Suurempi merkitys on kuormal-
la. Erityisesti kolme henkeä kulut-
taa paljon, kun kahva on oltava 
pohjassa jokaisena siirtymismet-
rinä.

Vasta viimeisen vajaan vuoden 
aikana, kun merkkihuolto ei ole 
kyennyt saamaan konetta het-
keksikään sen alkuperäiseen kun-
toon, on vuosikulutuskin noussut 
jyrkästi.

Vuonna 2009 se oli peräti 43 lit-
raa satasella ja alkuvuonna 2010 
noin 40 litraa. Bensakulut vuodes-
sa nousivat pahimmillaan 15%, kol-
misen sataa euroa vuodessa.

Ilman lämpötilalla on polttoai-

netalouteen erittäin suuri merkitys. 
Parhaina kalastuskausina kulutus 
on aina merkittävästi kesäkuukau-
sia suurempaa, vaikeina talvikuu-
kausina ero on 20% luokkaa. Yleen-
sä vasta kesäkuussa ovat lämmöt 

sellaisia, että kilometrikohtainen 
kulutuskäyrä alkaa vakiintua ta-
solleen.

Bensakulujen osuus veneen ko-
konaiskulusta on erittäin suurel-
la käytöllä ollut noin 30%, mutta 

normaalilla vähäisellä käytöllä tuo 
osuus lienee vain 10–15%.

Kun kaverukset lähtevät kalaan 
ja bensat pistetään normaalisti 
puoliksi, veneen omistaja maksaa 
päivän kuluista itse asiassa jopa 
95%. Bensan osuus kalaretken to-
dellisista kuluista on matkustajille 
niin vähäinen, ettei kuskin kannata 

Kymmenen vuotta,  
kymmenen vahinkoa

L Ensimmäisenä käyttösyksynä tu-
tustuttiin Pyhtäällä siihen, kuinka 
vene etenee plaanissa vain vaaksa 
vedenpinnan alla sijaitsevan mo-
nimetrisen siirtolohkareen yli: Hy-
vin eteni, tosin runsaasti kyllä ko-
lisi ja miehistökin vaihtoi paikkaa. 
Kalaevä meni, mutta ällistyttäväs-
ti potkuri ei hyppyharjoituksessa 
edes vaurioitunut. Umpiköliin ve-
neen keskiosaan tuli lisäksi pari-
senttinen, pysyvä muodonmuutos.

Seuraavana vuonna Porkkalas-
sa joulun tietämissä muotoiltiin 
veneen kylkilistaan kunnon kuh-
mu tienvarren puhelinpylväällä, 
kun nelivedollakaan ei pääsyt ve-
neen kanssa aamuliukasta mäkeä 
ylös. Kuhmu syntyi ilman suurta 
dramatiikkaa siinä vaiheessa, kun 
lähitalon traktori veti venettä ojas-
ta pois.

Muutamaa kuukautta myöhem-
min Paraisilla venettä hinattiin ve-
sillä ensimmäistä kertaa. Portin 
huoltoasema saattoi myydä en-
simmäisille asiakkailleen turhan 
vesipitoista bensaa, ja ainakaan 
Maritimin myymä vedensuodatin 
ei kosteaa tilannetta hanskannut, 
eli tonnin arvoinen diagnoosi oli: 
vettä koneessa.

Vuosi myöhemmin oltiin jälleen 
Paraisilla, kun kesken normaalin 
ajon joku asetti – kolinasta päätel-

len – vasaran poikittain moottorin sisäl-
le. Kampiakseli poikki, ja taas hinattiin. 
Ketutti aika runsaasti, koska kalareissu 
jäi alkutekijöihinsä, ja tehdystä merk-
kihuollosta oli aikaa vain viitisen käyt-
tötuntia. Maahantuoja maksoi akselin, 
mutta kevään toinen täyshuolto meni 
muuten omaan piikkiin.

Vuoden 2005 syksyllä ajoin veden-
alaiseen terästappiin Taalintehtaalla, ja 
veneen pohjaan tuli nätti kahden euron 
kolikon kokoinen avoreikä. Reissu lop-
pui tietysti siihen, mutta reiän korjaus 
hitsaamalla oli yllättävän edullista, noin 
seitsemän kymppiä. Paikka on nykyään 
silloista hiukan tutumpi, sillä asustan 

saaren toisella laidalla vain muutaman 
sadan metrin päässä.

Seuraavana syksynä eli venevuonna 
seitsemän Inkoossa katkesi kaasukaa-
peli kesken ajon, eikä veneen vauhtia 
saanut silloin vähennettyä kuin virta-
avaimesta. Omasta mielestä nerok-
kaalla ”mustekalan” ja ilmastointiteipin 
yhdistelmällä vika kuitenkin kenttäkor-
jattiin ja reissu vietiin loppuun.

Samana syksynä Espoossa havaittiin, 
että koneen trimmimoottori ei enää jak-
sa vääntää lainkaan (trimmiongelmia oli 
tosin ollut aiemminkin). Avattaessa selvi-
si, että moottori oli kirjaimellisesti täyn-
nä ruostetta ja aivan korjauskelvoton. 

Syy ruostumiseen ei ole tiedossa, 
koska maadoitus oli kunnossa ja 
muualla ruostetta ei ole.

Pitkän venevuoden 2008 talvel-
la havaittiin, että Busterin perälau-
dan hitsisauma oli jossain vaihees-
sa (vedessä ollessa) revennyt auki 
koko matkalta. Repeämän tarkka 
syntyaika ja paikka jäi arvoituksek-
si, sillä mitään tiettyä tapahtumaa 
ei ollut mielessä. Sauma hitsattiin 
nätisti ja nopeasti kiinni Inhan teh-
tailla Ähtärissä, mutta toimenpide 
tehtiin lopulta vasta syyskuussa.

Samana keväänä havaittiin 
pulpettia kiinni kiristettäessä sie-
nikasvuston pehmittäneen Buste-
rin pohjavanerin aivan paperimas-
saksi noin metrin pätkältä oikeasta 
laidasta. Kahmalokaupalla höttöä 
lähti käsin repimällä pois, ja pulpet-
ti ruuvattiin alkuperäistä parem-
min kiinni pohjan alumiinisiin tu-
kirakenteisiin. Ensimmäistä kertaa 
koskaan pulpetti tuntui otteessa 
tukevalta.

Juuri kun kymmenen vuotta ja 
kenties 3 300 käyttötuntia tuli täy-
teen, oli koneen kannen tiivisteen 
vuoro irtisanoa sopimuksensa. 
Kolmatta kertaa vesillä hinattiin. 
Jotain ei paikallisessa merkkihuol-
lossakaan osattu korjattua ennal-
leen, toistuvista käynneistä huo-
limatta, sillä korjauksen jälkeen 
koneen käynti ei hetkeäkään ole 
ollut alkuperäisellä tasolla, vaikka 
ehkä jonkun mielestä hyvää onkin.

H Syksyn 2005 vahinkoja oli avo-
reikä pohjassa. Korjaaminen oli 
yllättävän edullista.

▶ Kaasukaapelin katkeamisesta 
kesken kalareissun vuonna 2006 
selvittiin säikähdyksellä hätärat-
kaisun ansiosta.

Kolme sukupolvea Bustereita kokeiltuna. Jos joku näistä pitäisi valita 
kalaveneeksi, ottaisin edelleen keskimmäisen (tai kuvan ulkopuolelta 
S- tai M-mallin).
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sitä oikein periäkään, vaan enem-
mänkin iloita kaveriseurasta.

Kiville ajoja satoja

Kahdeksaan sataan kalapäivään 
mahtuu tietysti kaikenlaista muka-
vaa ja ikävääkin sattumusta. Poimi-
taan niistä muutamia, jotka eniten 
koskettavat venettä itseään.

Kosketuksista puheen ollen kivil-
le olen ajanut useita satoja kertoja. 
Useimmat kopsahduksista ovat ol-
leet vaarattomia, vähäisessä vauh-
dissa tapahtuneita pamahduksia 
tai raapaisuja, koska valtaosassa 
etelärannikkoa matala-alueet on 
varsin helppo haistaa kartalta ja 
maaston muodoista. Matalan kau-
kaa haistaminen ei kuitenkaan 
tarkoita, ettei sinne silti mentäisi, 
päinvastoin.

Potkurin alapuoleisia ”eviä” on 
katoillut kiviin kymmenkunta, nii-
tä ei jaksa enää erityisemmin las-
kea. Tällä hetkellä sellainen näkyy 
koneessa taas olevan mukana.

Enempi tai vähempi rypytty-
neellä potkurilla on olosuhteiden 
pakosta ajettu kenties jopa viiden-
nes kaikista ajotunneista, usein 
kausi loppuun, joten siitä aina-
kaan ei koneelle ole haittaa, ellei 
yksi lapa puutu kokonaan. Sen si-
jaan polttoaineen kulutusta kivis-
sä käynyt potkuri lisää noin viidellä 
prosentilla.

Vauhdissakin uusia kiviä on tie-
tysti löytynyt, kiitos merialueiden 
puutteellisen karttamateriaalin (jo-
ka paperikartoissa on aina itselläni 
uusinta). Plotterille olen itse löytä-
nyt ja merkinnyt etelärannikolta yli 
500 löytöhetkellä karttaan merkit-
semätöntä tai kymmeniä metrejä 
väärin merkittyä pintakiveä. Aivan 
kotivesiltäkin saattaa löytyä uusia 
pintakiviä.

Joku voi pitää kivikosketuste-
ni määrää suurena. Itse pidän sitä 
lähinnä merkkinä, että on liikuttu 
siellä, missä kalatkin ovat, ja kaiken 
lisäksi varovasti. Jos joku olisi aja-

nut huolettomasti tai huolimatto-
masti nuo samat reitit, häneltä oli-
si mennyt lunastukseen kenties jo 
kymmenenkin konetta.

Vakuutusyhtiön kanssa olen 
keskustellut kymmeneen vuo-
teen vahingosta vain yhden ker-
ran ja kalapäivä on jatkunut jokai-
sen osumani jälkeen. Varapotkuri 
on silloin tietysti oltava veneessä 
mukana, kuten myös taitoa vaihtaa 
potkuri vesillä.

Alkutalvesta kausi vedetään 
yleensä ”tappiin”, koska parhaim-
mat elämykset odottavat kalamies-
tä saaristossa heti ensimmäisten 
jäätymisten jälkeen. Jäissä ajoa on 
tapahtunut säännöllisesti, joten 
myrkkymaalia ei ole veneen poh-
jaan vielä tarvinnut laittaa (kun 
kesäkuukaudet vene on yleensä 

▲ Polttoaineen tankkaaminen on tuttua puuhaa, sillä sitä on tehty 
kymmenessä vuodessa 9 955 bensalitran verran.

H Busterin penkkiruuvien kiristely oli ainainen riesa, ja kun pohjalevy 
tarpeeksi kului, ruuvi ei enää edes kiertynyt vaneriin, vaan piti porata 
ja kiertää toiseen kohtaan.

H Evä on Yamahasta murtunut tai kadonnut monta 
kertaa. Myös potkureita menee korjauskuntoon  
tasaiseen tahtiin, mutta isot osumat on väistetty.  
Kuvassa ainoa tapaus, jonka kanssa on menty  
 vakuutusyhtiön pakeille. Karttaan merkitsemätön 
kivi syvässä vedessä söi kaikki neljä lapaa ja puolet 
evästä.

H Busterin lattialevyt eivät kestä edes pehmeä-
pohjaisia kumijalkineita. Eivät ainakaan näillä 
käyttömäärillä.
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H Pitkät jäissä ajot loppu- ja alkukaudesta pitävät näkit tehokkaasti 
loitolla. Päivän ajon jälkeen puhdistunut vesiraja erottuu selvästi.
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Kalavenepaketti
Vene: Buster L
Moottori: Yamaha 50 EATL
Traileri: Vihe 850J
Kiitämme:
+ venerungon, koneen ja  

trailerin kestävyyttä
+ Telvan tekemiä erinomaisia 

veneen sähkötöitä
+ pulpettikaiteen NOA-kiinnik-

keitä elektroniikalle
+ alkuperäistä 60 Ah vakio-

akkua (kesti 10 v)
+ Buster L:n silloista pulpetti-

ratkaisua (nykymallissa 
huono)

+ pehmeämuovisia omia  
roskakoreja

+ käsintehtyä kuskin penkkiä
+ ankkurin paikkaa laidan  

ulkopuolella
+ keulan karkaistua ylälenkkiä
Moitimme:
– keulaluukun surkeita 

alumiini saranoita
– onnetonta ajokuomua  

(lisävaruste)
– penkkien, pulpetin ja pulpe-

tin pleksin ruuvikiinnityksiä
– vuotavaa keulalenkkiä (ei itse 

korjattavissa)
– pohjavanerien ja penkinpääl-

lysteiden rajallista kestävyyttä
– alkuperäistä kaikuanturin 

kiskoa
– Yamahan merkkihuoltojen 

laatueroja
– trailerin jarrujen huolto-

tarvetta

L Kaikuluotaimen anturin oikea-
oppinen asennus on oleellinen 
osa luotaimen toimintaa. Väärin 
tai huonoon paikkaan asennettu 
anturi heikentää luotaimen piir-
tojälkeä, lisää häiriöitä ja pahim-
millaan luotain suostuu toimi-
maan tyydyttävästi vain hitaissa 
vauhdeissa.

Luotaimien ohjekirjasissa on 
yleensä varsin hyvät ohjeet an-
turin paikan valinnalle. Paras on 
sellainen kohta, jossa veden vir-
taus on vauhdissakin tasainen ei-
kä ilmakuplia pääse anturin alle. 
Vasta käytäntö kuitenkin näyttää, 
kuinka hyvään kohtaan anturi on 
asennettu.

Anturin paikan vaihtaminen 
on yleisin lääke vaivoihin, mut-
ta sen seurauksena voi veneen 
peräpeiliin syntyä ylimääräisiä 
ruuvireikiä.

Joissakin lujitemuoviveneissä 
on mahdollista luodata pohjan 
läpi ja kiinnittää anturi pohjan 
sisäpuolelle asennettavaan eril-
liseen öljyllä tai epoksilla täytet-
tyyn kuppiin. Perinteisillä alas-
päin luotaavilla antureilla tämä 
on ainakin joissakin tapauksissa 
ollut erittäin toimiva ratkaisu. To-
sin samalla anturilla ei saa silloin 
mitattua kunnolla lämpötilaa.

Uuden sukupolven sivulle 
luotaavien antureiden kanssa 
pohjan läpi luotaaminen ei kui-
tenkaan toimi ollenkaan ja myös 
alumiini- tai puuveneen omista-
jan on etsittävä muita ratkaisuja.

Anturitelineen edut
Peräpeiliasennuksissa on kaksi 
perusvaihtoehtoa. Joko anturi 
kiinnitetään suoraan peräpeiliin 
tai vaihtoehtoisesti korkeudel-
taan säädettävään telineeseen.

Anturitelineen edut ovat kiis-
tattomat. Telineeseen kiinnitet-
ty rikkoutunut anturi on helppo 
vaihtaa, edes venettä ei välttä-
mättä tarvitse nostaa kuivalle 
maalle. Maantiekuljetusten, ve-
sille laskujen ja nostojen yhtey-
dessä sekä mahdollisesti jäissä 
liikuttaessa anturin voi nostaa 
kiskossa vaivattomasti ylös suo-
jaan, ettei se pääse raapiutu-
maan mihinkään.

Telineeseen on mahdollis-
ta porata uusia kiinnitysreikiä, 
jolloin anturin paikkaa voidaan 
siirtää sivusuunnassakin noin 10 
sentin verran. Kynnys lisäreikien 
poraamiselle veneen peräpeiliin 
on huomattavasti korkeampi ja 
lisäksi vanhat reiät veneessä pi-
tää aina tulpata huolellisesti um-
peen.

Useimmissa antureissa on pie-
ni korkeuden ja kallistuksen sää-
tömahdollisuus. Telineen kanssa 
säätövarat ovat huomattavasti 
suuremmat. 

Teline mahdollistaa myös sa-

kuivilla). Jääajokilometrejä laskin 
jossain vaiheessa olevan takana 
lähemmäs kaksi sataa.

Traileri 10 vuotta

Vihen jarrullinen 850J traileri on 
yksi parhaita ostoksia, jotka ve-
neeseen jollain tavalla liittyy. Mutta 
eräs ärsyttävä tyyppivika siinä on.

Jarrut pitää huoltaa ainakin kah-
den vuoden välein. Näin on ollut 
ajoittain todella vähäisestä käy-
töstä huolimatta. Vaikka napoja ei 
erikseen upoteta veden alle, jarru-
levyt ja -letkut kastuvat usein silti.

Toistaiseksi trailerin jarrut on 
jouduttu huoltamaan jokaisella 
kerralla, kun tätä jarrullista traileria 
on käyty katsastamassa. Kolme en-
simmäistä kertaa huolto on tapah-
tunut pyynnöstä heti katsastuksen 
jälkeen, kaksi viimeisintä juuri en-
nen katsastusta.

Ihan pikkuongelmasta ei ole ky-
se, koska täysi trailerihuolto laa-
kerivaihtoineen maksaa herkästi 
200–400 euroa.

”Vesitiiviit” laakerit on vaihdettu 
samassa yhteydessä vain varmuu-
den vuoksi, vaikka niiden kanssa ei 
ole ollut ongelmia. Muun huollon 
yhteydessä tehtynä tai ainakin muu-

hun verrattuna lisäkustannus laake-
reista on tuntunut kohtuulliselta.

Sen sijaan trailerin yleinen laatu 
ja kestävyys on ollut loistava. Mi-
tään oleellista ei ole mennyt rikki. 
Jopa sähkötkin ovat pysyneet kii-
tettävän hienosti kunnossa, vaik-
ka kerran käytiin liukkaalla luiskalla 
jopa kokonaan pinnan alla käänty-
mässä. Vinssi ja sen liinakin ovat al-
kuperäisiä.

Keulapyörä on vaihdettu kertaal-
leen, kun muovisella keskiöllä va-
rustettu alkuperäinen ei kestänyt 
maakosketusta kuoppaisella park-
kipaikalla.

Noin kahdeksan vuotta kes-
täneet takaosan ilmakumirullat 
on vaihdettu sekä Bilteman että 
Hongkongin paskoihin. Kahdessa 
viime vuodessa näin on jouduttu 
tekemään jo kolme kertaa.

Jälkiasennuksena parin vuoden 
jälkeen traileriin asennettiin kun-
nollinen astinritilä, ja sen jälkeen 
veneen nostot ja laskut on voinut 
tehdä horjumatta autokengissä. 

Kovasta hinnasta huolimatta ritilä 
on ollut ehdottomasti lisäeurojen 
arvoinen varuste.

Samassa yhteydessä pistettiin 
trailerille mukaan oma vararen-
gas suojapeitteineen, koska traile-
rin rengaskoko oli eri kuin auton. 
Sen hyöty on ollut kyseenalainen, 
sillä rengasta ei ole tarvittu ker-
taakaan. Kun trailerin renkaat nyt 
kymmenen vuoden jälkeen uusit-
tiin, uusittiin myös vararengas, ja 
silloin renkaan ruuvikiinnityksen 
havaittiin olevan niin jumissa, et-
tä se saatiin auki vasta väkivalloin 
huoltoliikkeessä.

Maantiellä Vihe on ollut parem-
pi kuin yksikään muu käyttämäni 
traileri. Se tulee kaikissa nopeuk-
sissa auton mukana täysin huo-
maamatta, virheettömän vakaasti. 
Peruuttaessa näkyvyys on esteetön 
ja pitkä traileri kääntyy luiskalle vir-
heettömän hienosti. Luonnollises-
ti parkkipaikalta vaaditaan silloin 
tilaa, jotta riittävän laajan kaaren 
saa tehtyä.

Jarrullisen trailerin ongelmakohtia ovat jarrut, jotka ruostuvat kiinni. 
Mahdollisimman isolla vasaralla mahdollisimman hellästi taputtele-
malla levyt usein aukeavat.

Bilteman ja  
Hong Kon-
gin useat 
traileri rullat 
ovat huonoja 
näennäi sestä 
paksuudestaan 
huolimatta. 
Honkkarin  
kiinteä rulla  
kuvassa kesti  
yhden noston  
ja yhden laskun, 
ja sitä edeltänyt 
Bilteman ilma-
rulla ei ollut elin-
aikanaan kertaa-
kaan ilmaa edes 
puolillaan, kun 
sitä käytettiin.


