
FRIDA 
Perustiedot 
Marsund 906 vm 2003

Pituus 9,2 m

Leveys 2,75 m

Syväys 0,80 m

Paino 2700 kg + säiliöt ja varusteet (=n. 3000kg)


Moottori Yanmar 4Jh3 HTE 100 hv 2003 ajotunnit noin 1300 h. Kulutus ajotavasta riippuen noin 8-11l/h.


Rakentaja: Arne Andersson Båtbyggeri 2003 (Marsund)


Omistajia 1




Vene 
Frida rakennettiin 2003 ja tavoitteena oli tehdä silloin yksinveneilevän kipparin unelmavene. Tukialus, jonka 
kanssa voi huoletta itsekseen veneillä ja tehdä vaikka etäpäiviä saaristossa. Syntyi vene, jonka kanssa 
pärjää merellä ja jonka kanssa veneily myös yhden hengen miehistöllä sujuu helposti rantautumisineen ja 
kaikkine manöövereineen. Tästä ei veneily juuri helpommaksi enää muutu.


Marsund on myös erinomainen matkavene 2-4 hengen miehistölle, makuupaikkoja on yhteensä 4-5.


Fridan rakentaminen kesti lähes kaksi kertaa kauemmin kuin perus-Marsundin, johtuen laajasta 
varustelusta ja erikoisratkaisuista. Kippari kävi malttamattomana veistämöllä seuraamassa rakennustyön 
edistymistä kerran viikossa. Rakennusvaiheesta on tehty havainnollinen kuvakansio, josta käy ilmi kaikki 
rakennusvaiheet alusta loppuun.


Ohjaamo rakennettiin kokonaan käsityönä venepuusepän perinteita kunnioittaen. Tämä myös mahdollisti 
perusmitaritaulua laajemmat toiminnot ja mittaristosta tuli selkeämpi. Raymarinen merielektroniikka 
sisältää navigaatorin, ST 60-sarjan tuulimittarin, sähkökompassin ja Loki/kaiku/trip näytön ja meri-VHF:n


Marsund on suhteiltaan pitkä, kapea ja matala, joten siinä on pieni tuulipinta-ala ja se on helppo hallita 
satamissa. Kuitenkin siinä on avara ja valoisa salonki täydellä seisomakorkeudella. Marsund on varsin 
tunnettu merikelpoisuudestaan, kovalla kelillä kipparilta yleensä loppuu sisu ennen kuin veneeltä. Marsund 
on puoliliukuva, joten se ei rullaa ja marssivauhti on kipparin fiiliksestä riippuen 9-12 solmua. Kovemmalla 
kelillä on yleensä hyvä laittaa vähän lisää kaasua, jolloin vene kulkee vakaammin.


Frida varusteltiin rakennusvaiheessa keulapotkurilla ja avotilaan rakennettiin toinen ohjauspiste 
rantamanöövereitä varten. Ei tarvitse kipparin juoksennella sisäohjaamosta poijujen ja ankkureiden perään, 
vaan kaikki hoituu näppärästi takaohjaamosta. Keulapotkurin käyttökytkimet ovat avotilassa ja 
sisäohjaamossa.


Ennestään pientä tuulipintaa voi rantautuessa vähentää entisestään laskemalla takapressu alas, jolloin 
matalaan ja pitkäköliseen veneeseen tuuli tarttuu rantautuessa entistäkin vähemmän. Tätä operaatiota on 
tosin tarvittu varsin harvoin.


Ankkuri on uimatasolla avoboksissa, siinä on 5 metriä ketjua ja 50 metrinen ankkurikela. Ankkuroidessa 
tarvitsee vain nostaa leka boksista veteen ja loppu sujuu itsestään. Poijuhaan kippari saa naksautettua 
kiinni takaohjaamosta oikean käden käden ojennuksella.


Nykyvarustuksella veneessä voi tehdä luonnosatamissa ilman maasähköjä läppärillä ja nettiyhteyksillä 
etäpäiviä varsin huolettomasti. Tehokas 150w aurinkopaneeli on pitänyt huolen, että aurinkoisina päivinä 
kahdenkin läppärin työpäivän jälkeen on sähköä ollut jäljellä yötä varten varsin riittävästi jääkaapin ja 
lämmittimen käyttöön. Eipä ole sähköt loppuneet pilvisinäkään päivinä.


Frida on kaikki nämä vuodet ollut kipparin silmäterä ja siitä on pidetty hyvää huolta. Kaikki huollot on tehty 
säännöllisesti ohjekirjojen mukaan, kulutusosat on uusittu sitä mukaan kun niiden elinkaari on lähestynyt 
loppuaan. 


Näiden kaikkien hyvien vuosien jälkeen nyt on kuitenkin kurssi kohti uutta.


Siksipä Frida on nyt myynnissä, ja veneeseen nähden hintakin on kohtuullinen. 68 000€


Vene on tällähetkellä kotisatamassaan Helsingin Moottorivenekerholla Kruunuhaan rannassa.




Kunnostukset + uusinnat viime vuosina 
• 2016 Avotilan seinien ja ovien kunnostus + uusi vesitankki Suomenlinnan telakalla.

• 2018 Uusi takapressu .

• 2018 Laturi.

• 2019 Starttimoottori.

• 2020 Aurinkopaneelijärjestelmä ja uudet käyttöakut. 150 W paneeli ja Victron MPPT 75 lataussäädin. 

WIFI:n avulla sähköjen tlannetta voi seurata kännykän sovelluksella.

• 2020 Pohjan kunnostus, maalien poisto ja 5 x primer + myrkkymaali.

• 2021 Vene-elektroniikan huolto ja kytkentöjen päivitys Raymarine ng sarjaan. Uusi GPS anturi.    

Tuulilasin pyyhkijöiden moottorit uusittu.

• 2022 WC huolletaan + pumppu uusitaan.


Varusteet 
• Hydraulinen ohjaus, kaksi ohjauspistettä.

• Telakalla rakennetut erikoisvarustellut ohjaamot salongissa ja avotilassa.

• Keulapotkuri Side Power SP35 S.

• Raymarine merielektroniikka, sähkökompassi ST60, tuulimittari ST60, Tridata (loki, kaiku ja trip), 

Avotilassa multinäyttö Raymarine ST60 Multi. Raytheon väriplotteri + kartat.

• Raymarine Ray 215E VHF.

• Mastervolt sähköjärjestelmä.

• Maasähkö Mastervolt, 3 ulosottoa (keulahytissä, salongissa ja WC:ssä).

• Mastervolt Masterlink MICC akkumonitori.

• Kaikki sulakkeet Mastervoltin automaattisulakkeita/kytkimiä. Pääsulake ja keulapotkurin sulake 

konetilassa.

• Mastervolt akkulaturi MASS 12/30-2 akkujen ylläpitotoiminnolla.

• Mastervolt siniaaltoinvertteri MASS SINE 12/500.

• Akut kulutusakut 2020 2 x 100V ja käynnistysakku 75V omissa piireissään.

• Aurinkopaneeli 150W, Victron MPPT lataussäädin, seuranta kännykällä Wifi verkon avulla.

• TV antenni + antennivahvistin ja 24” Samsung TV.

• Lämmitin Wallas 1800.

• Puhalluslämmitys koneelta tuulilasille, salonkiin ja keulahyttiin.

• Keraaminen liesi Wallas 100.

• Jääkaappi Isotherm.

• Makeavesiäiliö 100 L.

• Lämminvesiboileri Mobitherm 40 l, lämminvesi penryssä ja WC:ssä.

• Kompassi Silva 70.

• Led valaistus.

• Suihku WC:ssä.

• Vesi WC ja septisäiliö 60L.

• Teak-kansi avotilassa.

• Ankkuri Bruce 12 kg + ketju 5m ja Ankarolina.

• Varapotkuri.

• Katsastusvarusteet (pl henkilökohtaiset varusteet)

• Kaikki manuaalit ja ohjekirjat.

• Keulaportaat, uimaportaat ja tuplapollarit keulassa sekä perässä + sivupollarit molemmin puolin.

• Teräksiset säädettävät telakkapukit, helposti koottava tukeva pressuteline ja kestävä 

talvisäilytyspressu.




Kuvia 















Jussi Leppänen

jusa@jusa.fi

0400-601 357


Linnankatu 4 C 23
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