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Spinaakkerin ulkomitat määräytyvät pitkälti mittasään-
töjen ja luokkamääräysten mukaan. Tärkein parametri 
muodon kannalta on korkeuden leveyteen, SL/SMW. 
Tämä suhde vaihtelee venetyypistä riippuen vähän yli 
yhdestä (R-veneet) yli kahteen. Leveästä ja matalasta 
spinaakkerista tulee syvä ja pallomainen, kun taas avo-
meripursien IMS-säännön suosimat keulakolmion suh-
teet tuottavat kapeita ja korkeita, lähes banaanimaisia 
spinaakkereita. 

Toinen tärkeä parametri on spinaakkerin keskile-
veys (SMG, spinnaker mid-girth). SMG ilmoitetaan 
yleensä prosentteina alaliesman (SF, spinnaker foot) pi-
tuudesta. Se voi vaihdella aina ”code zero”-purjeiden 
70%:sta tyypillisen R-vene spinaakkerin 110%:iin. Si-
vutuulipurjeissa käytetään kapeampaa SMG:tä, taval-

Spinnujuttua

Spinaakkeri on erilainen purje: se on 
vapaasti lentävä, ei mistään liikistään 
kiinni mastossa, puomissa tai vantissa. 
Spinaakkerin muotoa voidaan säätää 
paljon enemmän kuin muiden purjeiden, 
mikä panee trimmarin taidot koetuk-
selle. Seuraavassa tutustumme pääasi-
assa spinnun kurvikkaisiin muotoihin, 
mutta teemme lopuksi pienen yhteenve-
don myös spinnun trimmaamisesta.
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lisesti 80-90%, kun taas myötätuuleen optimoidun 
”Runner”in SMG on 100% kieppeillä. Pieni keskimitta 
merkitsee pieniä hartioita, jolloin purjeen topista tulee 
litteämpi ja se nousee hyvin sivutuuleen, suuri keski-
mitta kasvattaa hartioita ja tehollista pintaa, mistä on 
hyötyä myötäisellä. Spinaakkerin optimikulma suunni-
tellaankin juuri keskileveyttä säätämällä. 

Kolmas parametri on spinaakkerin suurin leveys 
(SMW, spinnaker max. width), joka ei ole yleensä sama 

kuin keskileveys. Tavallisesti suurin leveys on hieman 
alempana kuin keskileveys.  Maksimileveys ilmoitetaan 
myös prosentteina alaliesman pituudesta, ja tyypilliset 
arvot vaihtelevat 90%:stä 125%:iin. Suuri maksimileve-
ys (kuten myös SMG) tekee spinnusta mahdollisimman 
tehokkaan myötäisellä, mutta samalla siitä tulee levo-
ton ja vaikeammin hallittava. Leveimpiä spinaakkereita 
käytetään tavallisesti pienissä köliveneissä ja jollissa. 
Purjetta voidaan trimmata nopeasti suuria määriä niin 

Spinaakkerin tärkeimmät mitat. 
Keskileveys (SMG, spinnaker mid-
girth) mitataan sivuliikkien puo-
livälistä ja ilmoitetaan usein 
prosentteina alaliesman (SF, spin-
naker foot) pituudesta. Spinaakke-
rin suurin leveys (SMW, spinnaker 
max. width) ei ole yleensä sama 
kuin keskileveys. Tavallisesti suurin 
leveys on hieman alempana kuin 
keskileveys.  SMW ilmoitetaan ta-
vallisesti myös prosentteina ala-
liesman pituudesta. Spinaakkerin 
sivuliesman pituudesta käytetään 
lyhennettä SL (spinnaker leech).

Folkkarin spinaakkeri on tyypilli-
nen yksityyppiluokissa: keskileveys 
on kohtuullisen suuri, korkeus/
leveys-suhde on sopusuhtainen, jol-
loin purjeesta tulee miellyttävä 
ja rauhallinen ajettava. Alaliesma  
leikataan hieman säännön sal-
limaa mittaa pienemmäksi, jotta 
lyhyellä puomilla trimmattava 
spinnu ei jää myötäisellä isopur-
jeen katveeseen.



skuutilla kuin gaijallakin. 
R-veneiden sääntö on spinaakkerin mittojen suhteen 

varsin suurpiirteinen sallien poikkeuksellisen suuren 
leveyden (2,5 x J - avomeripursissa vastaava arvo on ta-
vallisesti 1,8 x J, missä J= keulakolmion kanta). Kun 
spinaakkeripuomin mitta on sama kuin keulakolmion 
kanta, ei R-veneen spinaakkeria kannata tehdä maksi-
mileveyteen alaliesmassa. Muuten alahelma jää liian 
löysäksi ja ”maha” pullottaa, kun puomi vedetään taak-
se lenssillä. Lyhentämällä alaliesmaa, mutta säilyttä-
mällä suuri leveys keskellä, spinaakkeri saadaan paljon 
tehokkaammin esille isopurjeen takaa ja vetoon. Leve-
yden kasvattamista rajoittaa myös lisääntyvä epästabii-
lisuus, joka äkkiä vie hyödyn muutamasta lisäneliöstä. 
R-veneiden maksimileveyteen 2,5 x J ei kannata käy-
tännössä mennä. Sääntö on erikoinen myös siinä mie-
lessä, että varsinkin pienemmille veneille (5 m, 6 mR) 
sallittu max. sivuliesman mitta on huomattavasti suu-
rempi kuin keulakolmion korkeus. Vaikka sivuliesmaa 
ei leikatakkaan täyteen mittaan, alahelma nuohoaa keu-
lakannen pinnassa, ja keihästyminen piikkikeulaan on 
alati vaaniva vaara. 

Pinta-alan maksimointi - projisoitu ala ja. 

todellinen ala.

Sivumyötäiseen ja täysmyötäiseen ajettaessa spinaak-
keri toimii kuin laskuvarjo.  Pyrkimyksenä on saada 
purjeen tehollinen ala mahdollisimman suureksi mitta-
säännön rajoitusten puitteissa. Tällöin tulee esille spi-
naakkerin varsinaisen, kankaan pintaa pitkin mitatun 
alan lisäksi tuulta vastaan projisioitu pinta. Spinaakke-
rin tehon myötäisellä määrää pääasiassa kaksi tekijää: 
syvyys joka lisää voimaa, ja projisoitu pinta-ala. Sy-
vyyden kasvattaminen pienentää projisoitua pintaa, eli 
on olemassa jonkinlainen tasapainotilanne, joka maksi-
moi tehokkuuden. Annetulla leveydellä tasolevyllä on 
suurin projisioitu pinta, mutta puolipallon vastus on 
suurempi. Tuulitunnelikokeiden perusteella optimisy-
vyys on hieman 20%:n paremmalla puolella. Projisi-
oitua pintaa voidaan kasvattaa muotoilemalla profiili 
elliptiseksi latistamalla purjetta keskeltä. Tämä toimii 
hyvin myötäisellä. mutta sivutuulessa kovin elliptisek-
si muotoiltu spinaakkeri sulkee takaliesmastaan liikaa. 
Syvyyteen ja projisioituun alaan liittyy myös tärkeä 

Leveästä ja matalasta spinaakkerista tulee syvä 
ja pallomainen (tyypillinen R-veneen spinnu (va-
semmalla), kun taas avomeripursien IMS-säännön 
suosimat keulakolmion suhteet tuottavat kapeita ja 

korkeita, ”banaanimaisia” spinaakkereita (oikeal-
la). Leveä spinaakkeri toimii paremmin myötäisellä, 
kapea sivutuuleen.
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dynaaminen tekijä: syvyys lisää purjeen vakavuutta, 
helpottaen trimmaajan tehtäviä, kun taas litteä purje, 
joka projisioi suuremman alan, on epävakaa ja vaikea 
”lennätettävä”. 

Reacher - runner - floater - VMG: spinnulla 

on monta nimeä

Avotuulipurjeena spinaakkerin on katettava varsin laaja 
alue tuulikulmia: suhteellisen tuulen arvoina n. 65°sta 
170°:een, ja tosituulen kulmissa ehkä 85°·stä 180°·een. 
Tämän vuoksi on luonnollista, että eri kulmille (ja myös 
tuulen voimakkuuksille) on kehitetty omat erikoispur-
jeensa. 

Poiketakseni hiukan aihepiirin ulkopuolelle, pallo-
purjeen suomenkieleen vakiintunut nimitys kirjoitetaan 
todellakin yhdellä n:llä, kahdella k:lla ja kahdella a:lla - 
englanniksihan purjeen kirjoitusasu on spinnaker (kak-
si n:ää, yksi a, yksi k), mutta jostain syystä suomen-
kielisessä tekstissä jotkut purjeen tekijätkin käyttävät 
ulkoasua ”spinakkeri”. Samaa lingvistiikkaa voitaneen 
soveltaa genaakkeriin, vaikka sitä tuskin nykysuomen 
sanakirjasta löytyykään. 

Sipilinnun VMG-tyyppinen spinnu toimii hyvin ke-
vyellä tuulella ja myötäiseen (vasemmalla).

Hassen kapea keulakolmio määrää spinaakerin 
muodon kapeaksi ja korkeaksi. Tällainen purje ve-
tää hyvin sivutuuleen, mutta voi olla myötäisellä 
hankalasti trimmattava.



Aloitetaan kevyestä tuulesta kovempaan päin - suu-
relle osalle veneistä optimi tuulikulma on sidoksissa 
tuulen voimakkuuteen: kevyessä tuulessa leikataan ja 
kovassa ajetaan suoraan myötäiseen.

Kevyt tuuli - Floater

Kevyen tuulen spinaakkeri leikataan 0,4 tai 0,5 oz:n 
Nylonista. Päinvastoin kuin voisi kuvitella, Floateria 
ei tehdä maksimimittaiseksi. Kevyessä tuulessa leveät 
hartiat eivät jaksa lentää, ja sen vuoksi Floaterin SMG 
on aina alle lähempänä 90:tä kuin 100%:ia. Kun spi-
naakkeri joka tapauksessa lentää ”alhaalla”, purjeen 
sivuprofiili leikataan niin ikään litteäksi ja suoraksi ala-
osastaan. Kevyessä tuulessa leikkauskulmat ovat suuret, 
apparenttikulma on pieni, minkä vuoksi Floater lähes-
tyy muodoiltaan ja mitoiltaan kovan tuulen Reacheriä, 

Myötätuulispinaakkerin (Runner) hartiat ovat leve-
ät ja huippukulma suuri. Sivuprofiilissa purje on 
pyöreä ylhäältä, jotta se jaksaa kantaa hartiansa. 
Alaosaa pyöristämällä helma voidaan leikata suu-
remmaksi. 
Sivutuuleen muotoiltu Reacher on litteä ylhäältä, 
siinä on kapeat hartiat ja pienempi huippukulma 
kuin Runnerissa. Sivuprofiili on keskivälistä alas 

lähes suora, eikä helmaa ole juuri lainkaan. Kape-
ampi spinaakkeri toimii hyvin paitsi tiukassa sivu-
tuulessa, myös myötäisellä aivan kevyessä tuulessa, 
kun iso spinnu ei jaksa täyttyä. Kun suuri spinaak-
keri jaksaa lentää, se on tehokkaampi kuin pieni. 
Runner on pinta-alataan n. 15 % Reacheriä suurem-
pi. 

Tarantellan 0,5 oz Floater tuuliskaalansa yläpäässä 
- kankaan venyminen näkyy jo selvästi muodossa.
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kangas vain on pari numeroa keveämpää ja vahvis-
tukset minimoitu. Yksityyppiveneissä, joissa sallitaan 
pieni kovan tuulen spinaakkeri (esim. Soling), tätä 
kannatta käyttää joskus kevyessä tuulessa Floaterina 
huolimatta siitä, että kangas on aivan liian raskasta. 
R-veneiden garderoobiin Floater sopii hyvin, koska 
yleispinaakkeri on aivan liian suuri jaksaakseen lentää 
kunnolla kevyessä tuulessa.

VMG - yleispinaakkeri

Kovasti muodikas kirjainyhdistelmä VMG liitetään 
yleispinaakkeriin, joka toimii niin sivutuuleen kuin 
myötäiseenkin. Nimitys on tavallaan harhaan johtava, 
sillä niin Floaterilla kuin Runnerillakin pyritään tie-
tysti VMG:n maksimoimiseen (mahdollisimman suu-
reen nopeuteen suoraan myötäiseen). Termi on tarttunut 
kuvaamaan ajotapaa, jossa myötäisellä leikataan koh-
talaisen paljon, paremman venevauhdin korvatessa pi-
demmän kuljetun matkan. VMG-spinaakkeri on joka 
suhteessa keskinkertainen, kompromissi sivu- ja myö-
tätuuliominaisuuksien välillä, leveysmitta voi olla mel-

Kuutosen spinaakkerin sivuliesma on jopa metrin 
pidempi kuin mitta kannesta nostimen kiinnityspis-
teeseen. Liesmat suorana spinaakkerin kulmat laa-
haavat vedessä! Alaliesma on kaksi kertaa pidempi 
kuin spinnupuomi. Tästä seuraa ilmeisiä hallinta 
vaikeuksia, vaikka spinnupuomia ajetaan varsin al-
haalla kovemmassakin tuulessa. Liesmoja ei saada 
missään olosuhteissa kovin kireälle. Kuljettajalla on 
myös varsin huono näkyvyys, kun spinnun alahelma 
roikkuu kiinni kannessa. R-sääntö sallii poikkeuk-
sellisen suuren spinaakkerin, joka voi olla lähes 
yhtä leveä kuin korkea. Kun sääntö käytetään mak-
simaalisesti hyväkseen, spinnusta tulee syvä ja pal-
lomainen.

Tyypillinen Runner: Leveät hartiat ja pullea toppi. 
Kuvassa skuutti on vähän liian kireällä. Jos olet 
epävarma skuutin kireydestä, löysää sitä - liian ki-
reä skuutti toimii kuin käsijarru autossa. Taustalla 
Suursaaren jylhää mutta vehmasta rantaa.



ko suuri ja SMG:kin lähempänä 100%. Sivuprofiilissa 
kaari on tasaisen pyöreä, jolloin alahelmaakin voidaan 
lisätä enemmän kuin floateriin. Kangas on yleensä 0,75 
oz luokkaa, suuremmissa veneissä vähän raskaampaa-
kin. Käyttöalueena on keveiden ja keskituulien melko 
avoimet sivutuuliosuudet ja täysmyötäinen. Jos venees-
sä on vain yksi spinaakkeri, sen kannattaa yleensä olla 
VMG-tyyppiä.

Runner - myötätuulispinaakkeri

Runner on nimenomaan suoraan myötäiseen tarkoi-
tettu purje. Se on joka suhteessa maksimimittainen, 
harteikas ja syväksi leikattu. Syvyys vakavoittaa ja tu-
kee hartioita, jotka vaativat hiukan reilummin tuulta 
jaksaakseen lentää avoimina. Kun suoraan myötäiseen 
kannattaa ajaa vain reilummissa tuulissa, leveistä harti-
oista ei ole haittaa samaan tapaan kuin floaterissa. SMG 
voi olla yli 110%, ja suurin leveys vieläkin enemmän. 
R-veneiden spinaakkerit ovat useimmiten juuri jätti-

mäisiä, syviä runnereita - raskasuppoumaisilla veneillä 
leikkaaminen harvemmin kannattaa, ja kun pitkäkölis-
tä, kapeaa ja syvärunkoista kuutosta tai kasia on lähes 
mahdoton saada broachaamaan, ne kantavat monster-
spinnunsa myös pitkälle sivutuuleen. Runner leikataan 
yleensä keskiraskaasta, 0,9 oz:n kankaasta. Profiili on 
mielellään elliptinen, jolloin projisoitua pintaa saadaan 
suuremmaksi.

Reacher

Reacher on tiukkaan sivutuuleen tarkoitettu, kapeahar-
teinen ja litteä purje. SMG on alle 90%, ja purjeen 
levein kohta (SMW) voi olla lähellä alaliesmaa. Sivu-
profiilissa Reacher on alhaalta suorempi kuin VMG-
spinnu tai runner, alahelmaa on vähän ja vaakaleikkaus 
on lähempänä ympyränkaarta kuin ellipsiä. Näin pur-
jeella voidaan ajaa mahdollisimman tiukkaan sivutuu-
leen (yleensä korkeintaan n. 63-65° apparenttia) ilman, 
että purje toimii enemmän jarruvarjona kuin siipenä. 

Kevyissä tuulissa, kun spinaakkeri 
ei jaksa vielä lentää suunnitellussa 
muodossaan, puomin pää täytyy pi-
tää alhaalla, halssikulman korkeutta 
seuraten. Huomaa takanurkassa is-
tuvan gastarbeiterin keskittynyt ilme: 
avomeripurjehduksen SM-titteli on jo 
melkein lakkarissa.

Jollissa ja pienissä köliveneissä le-
veätkin spinaakkerit voidaan lei-
kata varsin litteiksi, kun purjetta 
voidaan trimmata nopeasti suuria 
määriä niin skuutilla kuin gai-
jallakin. Tällaista epastabiilia 
470-muotoa ei pysty enää käyttä-
mään esim. H-veneessä. Huomaa 
leveät, avonaiset hartiat ja spinnun 
litteä sivuprofiili varsinkin ylhääl-
lä (insertti).
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Spinaakkerin 
trimmauksesta

Spinaakkeri on kuin nuoriso: vapaa ja 
vallaton, ja yhtä väärinymmärretty. Sen 
vuoksi spinaakkerin trimmaaminen osa-
taan tavallisesti huonommin kuin iso-
purjeen tai genuan. WB-News antaa 
vinkkejä.

Spinaakkerin trimmaukseen on käytettävissä kuusi eri 
säätöä:

• Gaija eli luuvartin skuutti

Pääsääntö skuutin kireydelle on yksinkertainen: puomi 
on pyrittävä pitämään kohtisuorassa suhteellisen tuu-
len suuntaa vastaan. Suhteellisen tuulen suunnan näet 
Windexistä tai mittareista. Leen skuutin on seurattava 
puomin liikkeitä: kun puomia vedetään taaksepäin, 
skuuttia on löysättävä, ja päinvastoin. Gaijan pitäminen 
löysemmällä (puomia eteenpäin) tekee spinnusta pul-
leamman varsinkin alhaalta. Kiristäminen edellä esi-
tettyä pääsääntöä kireämmälle tekee spinnusta litteän 
alhaalta, ja alahelma hankaa voimakkasti keulaharuk-
seen. Oikea trimmi löytyy yleensä tältä väliltä. 

 Puomin asento vaikuttaa spinnun veneeseen koh-
distaman voiman suuntaan, ja sitä kautta veneen hal-
littavuuteen. Kovan tuulen lenssillä vene on yhtä lailla 
spinnun skuuttaajan kuin ruorimiehen käsissä.  

• Leen skuutti eli ... skuutti 

Spinaakkerin leen skuutti on avotuulessa veneen ehdot-

tomasti tärkein vauhtinaru. Jos olet epävarma skuutin 
kireydestä, löysää sitä - liian kireä skuutti toimii kuin 
käsijarru autossa. Skuutti on pidettävä niin löysänä, 
että spinnun olkapää (etuliesman yläosa) rullaa jatku-
vasti kiinni ja auki, mutta kuitenkin niin kireänä, ettei 
spinnu pääse menemään kasaan. Leveäharteinen myö-
tätuulispinaakkeri antaa tässä suhteessa enemmän an-
teeksi kuin kapea slöörispinaakkeri. 

• Ylä-/alagaija eli puomin nostin / 
alasvetäjä

Pyri säätämään puomin korkeus aina siten, että sen 
molemmat päät (maston ja skuutin puoleinen) ovat yhtä 
korkealla. Näin koko puomin pituus tulee hyödynnetyk-
si. Tämä merkitsee sitä, että mastolla olisi oltava kisko 
tai ainakin useampia kiinnityslenkkejä.

Puomin korkeus vaikuttaa suuresti spinnun muotoon 
niin pysty- kuin vaakasuunnassakin. Pääsääntö on, että 
puomin korkeus on säädettävä siten, että molemmat 
kulmat ovat yhtä korkealla kannesta. Tämä merkitsee, 

Dehler 36 ”Delta Bravo” ja sen pelkoa ja kunnioi-
tusta herättänyt SCUD-spinaakkeri.

Reacherin kangas voi olla tuhtia, koska sivutuulessa 
spinnu lentää jo varsin kevyessäkin tuulessa (3-4 m/s) 
- tavallisesti valitaan 1,5 oz Nylon tai vähän kevyempi 
Polyester-kangas. Pienikokoista Reacheriä käytetään 
myös todella kovan tuulen spinaakkerina täysmyötäi-
selläkin, kun runner alkaa olla jo liian vaikea hallittava. 
Ääritapaus reacheristä on ns. code zero, jonka keskile-
veys on 70-75% ja ja ominaisuudet lähestyvät genuaa. 
Genuan ”SMG” on kolmio-opin mukaisesti 50%, kuten 
useimmat muistavat koulun geometrian tunneilta.



että kevyessä tuulessa, kun spinnu ei jaksa nousta ”len-
toon”, puomia on laskettava. Tuulen voimistuessa puo-
min pää seuraa leen kulman korkeutta. 

 
• Barberi eli skuutin alasvetäjä

Barberia käytetään tuulen voimistuessa estämään leen 
kulmaa nousemasta liian ylös. Spinnun kulmien nou-
seminen latistaa spinaakkeria ja avaa hartioita - kovan 
tuulen lenssillä spinnusta tulee levoton ja vene alkaa 
rullata, jollei barberia kiristetä. Slöörissä on vastaavasti 
tärkeää, että barberi päästetään auki - muuten spinnun 
”takaliikki” sulkee eikä purje vedä venettä eteenpäin, 
vaan kallistaa. 

• Spinaakkerin falli eli nostin

Spinnu on yleensä syytä vetää huippuun asti. Poikkeuk-
sena on kuitenkin tiukka slööri, jolloin fallin voi jättää 
parikymmentä senttiä löysäksi - spinnun huippu siirtyy 
hiukan irti isopurjeesta, jolloin iso voidaan vastaavasti 
skuutata vähän kireämpään.

• Rake eli maston kallistus

Veneissä, joissa maston kallistusta on mahdollista muut-
taa, masto on  vedettävä myötäisellä aina eteen. Tämä 
on erityisen tärkeää kevyellä lenssillä: spinnun pro-
jisoitu pinta kasvaa ja hartiat pysyvät paremmin auki. 
Isopurje tulee pulleammaksi ja sen takaliikki pysyy 

paremmin auki. Masto vedetään eteen genuan fallilla, 
joka kiinnitetään kanteen, sekä löysäämällä barduu-
nasta ja peräharuksesta. Masto saa olla aivan suora tai 
jopa eteenpäin kaarella. Kovemmassa tuulessa on syytä 
olla varovainen - varmista, että masto on aina hiukan 
taaksepäin taipunut, ja pidä peräharuksessa pieni veto 
päällä, jottei masto pääse lommahtamaan etenpäin.

Spinnutrimmarin neljä kultaista sääntöä

Sääntö no 1

on tärkein kaikista: älä skuuttaa liian kireälle. Pidä leen 
skuutti niin löysänä, että etuliikki taittuu kasaan jat-
kuvasti. Tämä vaatii skuuttaajalta herkeämätöntä kes-
kittymistä työhönsä ja hyvää yhteispeliä ruorimiehen 
kanssa.

Sääntö no 2

Pidä puomi kohtisuorassa apparenttituulen (vimppelin) 
suuntaa vastaan. Tiukalla slöörillä tästä säännöstä on 
tingittävä: älä anna koskaan puomin painua voimak-
kaasti förstaagiin kiinni.

Sääntö no 3

Säädä puomin korkeus siten, että molemmat kulmat 
ovat yhtä korkealla kannesta. Tämä pitää aina paik-
kansa myötäisellä. Tiukassa slöörissä puomin kulma 
saa olla aavistuksen verran alempana kuin jaluskulma. 
Suurempi jännitys spinnun etuliikissä toimii cunning-
hamin lailla, estäen pussia siirtymästä taaksepäin. Sa-Jiippimerkillä spinnun hallinta nousee arvoonsa.
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malla takaliesma aukeaa, ja spinaakkeri lyö vähemmän 
pakkituulta isopurjeeseen. Tämä tekniikka toimii hy-
vin ns. IOR- ja IMS-tyypisissä spinaakkereissä, jotka 
ovat tasaleveitä (alaliesma suunnilleen sama kuin mak-
simi-leveys). Scandicap-säännön suosima, usein myös 
yksityyppiveneissä käytetty keskeltä leveä spinaakkeri  
(esim H-vene), vaatii täysin päinvastaisen menettelyn. 
Puomia joudutaan nostamaan ylöspäin, jotta spinnun 
leveä keskiosa siirtyy suojan puolelle päin. Kun saman-
aikaisesti skuuttikulma nousee y-löspäin, koko spinaak-
keri latistuu. Tämä on tärkeää, koska leveä spinaakkeri 
täytyy leikata syväksi, jotta se istuu myötäisellä.

Sääntö no 4

Gaija ja skuutti/barberi pelaavat yhteen. Kun vedät puo-
mia taaksepäin myötäisellä (kiristät gaijaa), löysää vas-
taavasti skuuttia ja kiristä barberia. Kun päästät puomia 
eteenpäin slöörillä, kiristä skuuttia ja löysää barberia. 
Lenssillä, varsinkin kovassa tuulessa, vedä barberi riit-
tävän eteen, lähes maston tasolle ja pidä se pohjassa. 
Spinnu rauhoittuu ja puomia voi pitää alempana, jolloin 
projisioitu pinta on suurempi. Sivumyötäisessä barberi 
kannattaa pitää puoliksi kiinni, jottei spinnun takalies-
ma aukea ja päästä liikaa. Tiukassa slöörissä barberi on 
kokonaan auki ja skuuttaus siirretään niin taakse kuin 
mahdollista. Mikäli veneessäsi ei ole barberia, käytä 
reelinkiin kiinnitettävää heittoplokia.

Spinnuajo vaatii hyvää yhteistyötä spinnutrimmarin 
ja ruorimiehen välillä. Kun trimmari tuntee leen skuu-
tissa puuskan, hänen tulee huomauttaa ruorimiehelle, 
että tämä voi laskea kurssia. Kun tuuli heikkenee, trim-
mari kertoo menettävänsä painetta ja ruorimies nostaa 
kurssia. Tiukassa slöörissä ruorimies varoittaa huutaen 
kovaan ääneen esim. ”lee”, kun hän  tuntee menettä-
vänsä veneen hallinnan. Trimmari voi estää broachin 
löysäämällä nopeasti skuuttia puoli metriä tai metrin. 
Tiukassa slöörissä hyvä trimmari on elintärkeä veneen 
hallintaa ajatellen. Jokainen, joka on trimmannut spin-
nun skuuttia tietää, millainen huuto syntyy siitä, että 
spinnu menee slöörissä kasaan. Älä kuitenkaan sorru 
tavalliseen virheeseen, että kasaan menemisen pelossa 
yliskuuttaat spinnua koko ajan. Parempi pieni huuto-
show silloin tällöin kuin se, että huomaat seuraavalla 
kerralla pitäväsi käsissäsi eväskassia spinnun skuutin 
sijasta. 

Artikkeli on julkaistu aiemmin WB-News 2/91:ssä.

Mastonhuippurikiä varten leikatut spinnut ovat 
leveämpiharteisia ja pulleampia topistaan kuin 
osatakilaan suunnitellut.



20.9. 2000   Gid day mates, 

no nyt on sitten olympiaregatan ensimmäinen päivä ta-
kana ja näin jälkikäteen voisi todeta, että olosuhteet 
huomioon ottaen täytynee olla tyytyväinen saavutet-
tuihin sijoituksiin. Sydneyn lahdella purjehtiminen ke-
vyessä tuulessa on kuin Lahdessa tai Tuusulan järvella, 
koskaan ei saa antaa periksi ja aina katsottava vain 
eteenpäin kohti seuraavaa tuulen puuskaa. Maalilinjal-
la sitten näkee mika oli sijoitus.

Suomen muun joukkueen urheilusuoritukset ovat ol-
leet masentavia. Joka suunnasta kuulee kuinka yksi 
toisensa jälkeen on siirtynyt laulukuoroon. Toivotta-
vasti purjehtijat rennolla asenteellaan auttavat muitakin 
´parempiin suorituksiin. Median edustajat ovat sopu-
leina paikalla kun menee hyvin ja eivät anna armoa 
epäonnistujille. 

Huomenna meillä on extra välipäivä, koska kisajär-
jestäjien toimittamien genaakkereiden maalatut maiden 

Sydneyn Olympialaiset olivat tunnetusti 
jättimenestys Suomen purjehdukselle. 
Tomppe Johansonin ja Jyrki Järven kul-
tamitalia 49er-luokassa täydensi vielä 
Sari Multalan hieno viides tila Euroop-
pa-jollissa. WB-News julkaisee Tompen 
oman ”päiväkirjan” kisojen ajalta. Se kir-
jattiin purjehduspäivien iltana ja kuului 
osana Tompen psyykkiseen lataukseen 
seuraavan päivän kisaa varten. Teks-
tistä huokuu itseluottamus, joka löytyy 
vain mestareilta.
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liput ovat haurastuttaneet kankaat niin, että ne repei-
levät sieltä täältä. Keskiviikkona jatketaan uusilla ge-
naakkereilla, joissa ei valitettavasti ole maatunnuksia. 
Olihan se siniristilippu yksi parhaimman näköisistä ja 
todella kevyt! Välipäivässä on se hyvä puoli, että pää-
see ottamaan ne kuvat sieltä beach volley matsista. 
Muutenkin kiitos kaikista hyvistä neuvoista seka uh-
kailuista mm Lätkäjoukkueen jää-ajasta, kaukalopal-
lojoukkueen pelipaikasta, etc. Kyllä me kaikkemme 
täällä teemme ja jos se ei riita niin sitten se ei riita. 

Tip of the week no 1 on toteutunut eli ei varaslähtöä 
ekasta startista. No 2 eli hengitys 30 sekuntia ennen 
starttia on unohtunut ja varmaan sen takia eka shifti 
meni vaarin. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa varsinkin, 
kun purjehdus tuntuu hauskalta ja JJ:n kanssa menee 
loistavasti. 

Tomppe 

21.9.2000   Gid day mates, 

5/16 lähtöä ajettu ja taistelu elämästä ja kuolemasta jat-
kuu. Toiset kilpailevat kerran ja pääsevät nauttimaan 
Sydneyn tarjolla olevista nähtävyyksistä, meillä viik-
ko kovaa rutistusta iloja ja suruja. Välillä ollaan onnen 

kukkuloilla ja seuraavassa käänteessä ttuuuttaaa niin 
ettei veri kierrä. Kilpailu on olympialaisten arvolle so-
pien tasaista ja rehtiä. Kaikki kilpailijat virheen teh-
dessään suorittavat 360 asteen rangaistukset ja jatkavat 
eteenpäin. Mekin tänään päivän toisessa lähdössä, kun 
rikoimme Espanjalaisia ekalla lenssillä. 

Tämän päivän kilpailu oli rankka gasteille, JJ oli 
hienossa vedossa Genaakkeri nousi ja krysseillä mei-
dän vauhti oli fleetin parhaimmasta päästä. Hän kärsi 
hieman krampeista päivän viimeisessä lähdössä, joten 
raju tankkaaminen on käynnissä juuri parhaillaan huo-
mista varten. Huomiseksi siirrymme D-radalle, josta 
meillä ei juuri ole kokemusta. Tuuliennuste on kohta-
laista tai kovaa tuulta ja sen pitäisi suosia meitä. Vir-
heisiin ei ole kuitenkaan varaa ja toistaiseksi olemme 
aikataulussa. Ajellaan lähtö kerrallaan ja pyritään pitä-
mään keskiarvosijoitus viiden korvilla niin eiköhän se 
siitä. 

Terveisin Tomppe 

22.9.2000   Tervepä terve taas, 

Regatan puolivälissä ja tilanne näyttää mielenkiintoi-
selta. Kärki on todella tasainen ja mitään ei olla vielä 
voitettu tai hävitty. Joka päivä joku teami ajaa lois-



tavasti kuten Englanti tänään. Meidän päivämme oli 
vaikeata tahkoamista alusta loppuun. Huonojen start-
tien jälkeen jouduimme tekemään töitä jokaisen sijan 
eteen tupla määrän verrattuna hyviin lähtöihin. No on-
neksi nousimme muutaman kerran loistavasti ja pysym-
me vielä taistelussa kullasta ja kunniasta. 

Huomenna pitää skarpata starteissa ja ottaa muuta-
ma kärkisija, niin eiköhän muiden selkäranka ala tai-
pua. Parasta tässä kisassa on se, ettei paljon tarvitse 
muita seurailla, koska jos sen tekee niin on auttamat-
tomasti laulukuorossa. Hetkeäkään ei ole varaa var-
mistella vaan koko ajan on ajettava omaa kisaa ja olla 
aggressiivinen. 

Saa nähdä miten paljon kaiken maailman urheilu-
johtoa ym. alkaa taas näkyä rannassa, kun Sievinenkin 
valitettavasti epäonnistui. Kantolalla alkaa olla kuumat 
paikat, kun yksi mitalitoivo toisen jälkeen on epäonnis-
tunut. Meillähän ei ole hätää, kun olemme tällaisia ke-
häraakkeja ilman OK:n tukea. Uskon, että painijat ja 
Parviainen tuovat mitaleita, ovat meinaan kaikki sopi-
van rentoja ja kovan asenteen omaavia kundeja. 

T. Pronssin ruskeat sailorit 

25.9.2000   Tervepä terve taas, 

Kilpailu kiristyy ja panokset kasvavat. Yksi huono si-
joitus ja voi pakkaa kamat. Paineen sietokyky ja hermo-
jen hallinta alkaa astua kuvaan pikku hiljaa kun lähdöt 
vähenevät. 

Meillä fiilis tämän päivän osalta on ihan jees, vaik-
ka yhdessä lähdössä vähän töpättiinkin. Positiivista 

on hienot comebackit kärkitaisteluihin ja se, ettei jou-
kossa ole yhtään venettä, jota me ei pystyttäis voit-
tamaan kaksintaistelussa. Toisaalta tuntuu siltä, että 
kunpa nämä kisat eivät loppuisi ollenkaan, kun on niin 
saamarin nautittavia vääntöjä ja toisaalta tuntuu siltä, 
että olemme vanhentuneet viiden päivän aikana viisi 
vuotta. Kiitos kaikista viesteistä, mieli pysyy virkeänä 
kun pääsee lueskelemaan maileja iltaisin varsinkin, kun 
mulla on nyt oma kone logattuna Suomen joukkueen 
toimiston seinään. 

Arsi Harjun loistava suoritus pisti meihinkin vähän 
vauhtia tälle päivälle. Oli se hienoa kuulla hänen teh-
neen oman ennätyksensä olympialaisissa ja me kuultiin 
se just ennen vesille lähtöä. Nyt alkaa henkien taistelu 
ja me olemme valmiit haasteeseen. 

T Sailorit down under T Tomppe 

Hurja loppukirikään ei auttanut Matthijssea 
hopeamitalia korkeammalle - Margriet voitti 
viisi viimeistä lähtöä peräjälkeen.

Sari Multalan viides tila tuli tasapistein neljännen 
kanssa, ja pronssikin oli vain hiuskarvan päässä. 
Määrätietoinen työskentely ja harvinainen lah-
jakkuus on nostanut Sarin maailman huipulle 
neljässä vuodessa. Ateenassa tavataan!
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27.9.2000   Tervepä terve taas, 

Nyt on mitalit ripustettu kaulaan ja fiilikset aika erikoi-
set. Lauantaina lähdimme JJ kanssa aivan normaalisti 
kohti Rushcutters Baytä, tarkoituksena taistella ja var-
mistaa jonkun värinen mitali niin, että voisimme sitten 
iskeä sunnuntaina. No kuten kaikki tiedätte, vedimme 
aivan loistavat purjehdukset ja tuloksena oli se kauan 
kaivattu purjehdusmitali ja vieläpä kultainen. 

Eihän mulla ollu kuin verkkarit jalassa ja puhelin-
kin oli kämpillä, kun suuntasin aamulla rantaan. Kai-
kenhan piti olla ihan niinkuin aikaisempina päivinä. 
Kisat, suihkuun, olympiakylään ja kisaraportin kirjoi-
tus ja nukkumaan. Vaan kuinka kävikään, alkoi aivan 
mielettömät bileet CYC:llä, nesteet virtasivat ja ilo oli 
ylimmillään. It was unreal. Aamuyöstä palattuani kisa-
kylään katsoin kommunikaattoriani ja minulla oli n 80 
missattua puhelua ja 130 uutta tekstiviestiä. Kesti yli 
tunnin lukea ne kaikki.

Tässä on vastaukseni kaikkiin onnentoivotuksiin 
niin tekstiviestien, faxien, mailien ym. välityksellä on-
nitelleille, joten pistäkäähän forwardia peliin kaikille 

Mäkilä-Heinonen-Tamminen ottavat hyvän star-
tin leelipulta, mutta sekään ei riittänyt jatkopaik-
kaan ja matcheihin. 

Leskinen-Heinilä parivaljakolle Sydenyn kisat 
oli pettymys. Samoin kävi monelle muulle ni-
mimiehelle 470-luokassa, mm. Ranskan maa-
ilmanmestarit Tanguy-Cariou olivat vain sijan 
ylempänä tulostaulukossa.



hengessä mukana olleille. Lauantain jälkeen tää on ol-
lut yhtä pyöritystä paikasta toiseen ja Rouva Tasavallan 
Presidentin olemme tavanneet jo 4 kertaa ja taas tun-
nin päästä on vastaanotto golf clubilla. Meikäläinen-
hän haluais vain mennä pelaamaan, no kyllähän mulle 
luvattiin teeaika huomiseksi. 

Itse kisan jälkeen oli aivan mahtavat fiilikset ja tun-
teen purkaukset. Sunnuntaina olo olikin aivan ihmeel-
linen, se huumausaine-kilpailujännitys, jonka vallassa 
olin ollut edellisen viikon, oli loppu. Kolme kertaa elä-
mässäni olen saanut psyykattua itseni samanlaiseen 
transsiin- tilaan, jota monet ihmiset yrittävät hakea on-
nistumatta siinä. Eikä sitä osaa selittää, kuinka se saa-
vutetaan, ja siksi se onkin niin vaikeata. Se on kiinni 
niin monista eri tekijöistä, ettei koskaan tiedä, mikä 
niistä on se olennaisin. 

Tässä projektissa on ollut niin moni henkilö omalla 
panoksellaan mukana niin käytännössä kuin henkisel-
läkin puolella että sunnuntain ja maanantain tyhjä olo 
muuttui vasta kun avasin tämän tietokoneen. Tippa tuli 
linssiin lukiessani ensin tsemppiviestejä lauantain suo-
rituksiin ja lauantain jälkeisiä onnitteluviestejä. Kii-
tokset teille kaikille elämää suuremmista tunteista. Ja 
kiitokset Cilalle, joka on pitänyt lippua korkealla ko-
tosuomesta käsin. Olihan se haikeata kun Jyrkin vai-
mo oli kultajuhlissa ja Cila ei päässyt tänne ollenkaan. 
Love You. Kiitokset myös JJ:lle, loistavasta regatasta. 
Unohtamatta kaikkia meidän sponsoreita Audi, Metsä-
Serla, Oakley, Red Bull, Henri Lloyd, Harken, NeilP-
ryde ja tietenkin SPS. kaikkien tuki on ollut tärkeää. 
Nähdään Suomessa. 

T Tomppe.

Lisää Sydneyn kisoista löydät WB:n kotisivuilta. Videoklip-
pejä palkintojenjaosta, joita oli seuraamassa Presidentti 
Tarja Halonen, läytyy osoitteesta http://www.wb-sails.fi/
news/00_10_Sydney/GoldMedal.htm. 

Suomi jälleen maailmankartalle

Yhdentoista vuoden tauon jälkeen suo-
malaisveneitä on taas ottamassa osaa 
maailman ympäripurjehdukseen.

WB-Newsin mennessä painoon yksityiskohdat ovat vie-
lä auki, mutta joka tapauksessa Fred Anderssonin, 
Eero Lehtisen ja Kenneth Peräsen sinnikäs työ on tuot-
tanut tulosta. Skopbankin, Fazerin ja Belmont-Marte-
la-UBF:ien jälkeen suomalaisveneet nähdään jälleen 
maailman ympäripurjehduksen lähtölinjalla. Kisa on 
ehtinyt välillä jo vaihtaa nimensäkin Whitbreadistä Vol-
vo Ocean Raceksi, ja se käydään nykyisin 60-jalkaisilla 
VOR-veneillä. Koska varmat tiedot suomalaishaastees-
ta vielä puuttuvat, juttumme perustuu purjehduspiireis-
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sä liikkuviin spekulaatioihin.

Kaksi venettä, eri suunnittelijat

Etelä-Ranskassa rakennetaan kaksi venettä, joista en-
simmäinen valmistuu toukokuussa ja toinen alku-
kesästä. Suunnittelijoina ovat German Frers, jolla on 
vähemmän kokemusta VOR 60-veneistä, ja Bruce Farr,  
luottosuunnittelija, jonka veneet ovat vieneet kaikki 
kärkisijat jo pitkään maailman ympärikisoissa. Frersin 
valintaan on selvä syynsä: German on ollut jo vuosia 
Nautorin pääsuunnittelija, ja Nautor, joka veneet raken-
taa, on hankkeessa mukana. Varsinainen pääsponsori 
on Amer, joka on laajentanut bisnestään voimakkaasti 
urheilupuoleen ja hankkinut omistukseensa mm. Suun-
non. Suunto panostaa voimakkaasti erilaisiin vapaa-ajan 
rannetietokoneisiin ja kokee varmasti nimensä yhdis-
tystämisen arvostettuun kilpailuun mieluisena. Onhan 
Suunto ennenkin ollut mukana, lähes kaikki maailman-
ympäriveneet kun ovat perinteisesti valinneet Suunnon 
kompassit. 

Huippumiehistö takaa menestyksen

Miten projekti, joka on näin myöhään liikkeellä, voi 

menestyä? Harjoitteluun tai testaamiseen ei jää lain-
kaan aikaa. Ainoa ratkaisu on palkata miehistö, joka jo 
osaa homman: kippari, Uuden Seelannin Grant Dalton, 
on parast’aikaa Club Med-jättikatamaraanilla kiertä-
mässä palloa peräti kuudetta (!) kertaa. Viisi Whitbread 
purjehdusta, neljä Sydney-Hobartia, viisi Fastnet Ra-
ceä, 300.000 mpk ja kakkostila edellisessä kisassa ovat 
meriittejä, joita tuskin kukaan muu voi esittää.  Mie-
histön runko tulee Daltonin Merit Cup ja Club Med-ve-
neistä, joten rutiinia ainakin riittää. Kakkoskipparina 
toimii Daltonin hollantilainen luottomies Bouwe Bek-
king. Tällä haavaa näyttää siltä, että Jali Mäkilä on 
ainoa suomalaispurjehtija, jonka rahkeet riittävät paik-
kaan miehistössä. Jalilla on paitsi olympipurjehdustaus-
tansa kokemusta myös avomereltä ja suurista veneistä 
mm. Grand Mistral-veneissä Euroopan ympäripurjeh-
duksessa. Volvo Racessä kaivataan kipeästi nopeita 
ruorimiehiä, ajaminen on rankkaa ja kuskia vaihdetaan 
tunnin välein. Olympiakultamitalisti Thomas Johans-
son on kiinnostunut lyhyemmistä etapeista, muttei voi 
osallistua koko kierrokseen.  On epätodennäköistä, että 
huippuveneet, joiden miehistö on hitsautunut yhteistyö-
hön pitkien etappien aikana, haluaa vaihtaa porukkaa 
lyhyillekään pätkille. Heikommin valmistuneet vene-
kunnat (jos sellaisia on) sen sijaan voivat toivottaa ”hot 
shotit” tervetulleiksi loppupätkille. Miehistöä saa vaih-
taa joka etapille niin paljon kuin haluaa ”kunhan sen 
taso ei laske”, kuten kilpailun säännöissä todetaan. Jo-
kainen etappi on lopputuloksissa samanarvoinen, vain 
sijoitukset maalissa lasketaan. 

Tiukan aikataulun vuoksi kahdella veneellä harjoit-
telluun jää vähemmän aikaa kuin olisi toivottavaa. Toi-
sen veneen tarkoitus on lisätä näkyvyyttä entisestään. 
Siihen kaavaillaan mahdollisesti mies-naissekamiehis-
töä. Lisäkustannus kakkosveneen pyörittämisestä on 
kokonaisuuteen nähden kuitenkin aika pieni ja kak-
kosvene voi avata mahdollisuuksia mielenkiintoiseen 
taktikointiin loppukahinoissa lyhyillä osuuksilla, kun 
jokainen sija lasketaan. Veikkaisimme. Kuten sanottua, 
tämä on pelkkää spekulaatiota.

Jali Mäkilä



Kaikki alkoi 
505-luokasta 
1975, kun rans-
kalaisen Demé-
fokan saumat 
raksittiin auki. 
Loppu on 
historiaa: WB 
MkI Deme-fo-
kasta tuli myyn-
timenestys, jota 
valmistettiin ko-
konaiset 5 kpl.
505 L 4335 Loco 
XII ja Wilén 
&Wilén.

Elettiin kylmän sodan ai-
kaa, ja Isonvillasaarentien 
ensimmäinen ompelimo oli 
ainoa, joka kykenisi jatka-
maan uhkaavan atomisodan 
jälkeen: se sijaitsi pommi-
suojassa. Tuotannosta vasta-
sivat Brummer & Biaudet ja 
WB oli syntynyt. Vuokra oli 
kohtuullinen 20 mk/kk.

Alkuaikojen hitti 
oli Optimistijolla, 
jonka purjeita 
leikattiin toista 
sataa vuodessa. 
Avoimen luokan 
Surf-purjeita lei-
kattiin parhaana 
vuonna 220 kpl.

Isonvillasaarentiellä tuli ahdasta 
ja Meripellontielle Centrum Mari-
nan taloon siirryttiin 1983. Solveig 
Thun-Wilénin suunnittelema logo 
alkoi saada jo nykyisen kaltaisia 
piirteitä. Texas Instrumentsin oh-
jelmoitava laskin antoi tilaa Apple 
II:lle v. -81. Maailman ensim-
mäinen purjeensuunnitteluohjelma 
henkilökohtaiselle tietokoneelle oh-
jelmoitiin itse BASIC-kilelellä.

Aarne Heikinheimon Kin-
kistä alkoi WB-purjeiden 
menestys avomeriveneissä. 
Kinkii purjehti Ateenassa 
1983 Half Ton Cupin 5. ti-
lalle.

WB-purjeiden kestävyyttä testattiin Cabos Hornoksen myrskyissä en-
simmäisen kerran v. -86, kun Otso Brummer kiersi pallon Fazer Finlan-
din purjeentekijänä. Tämän jälkeen albatrossit ovat saaneet ihmetellä 
moneen kertaan pohjoisen poikien käsien työtä.
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Aarne Heikinheimon Kin-
kistä alkoi WB-purjeiden 
menestys avomeriveneissä. 
Kinkii purjehti Ateenassa 
1983 Half Ton Cupin 5. ti-
lalle.

Jollaluokkien varhaisia 
menestyjiä olivat Peter 
ja Johan Koskull.  Vel-
jekset voittivat EM-kisat 
kahteen otteeseen vv. -84 
ja -87, ja Losissa tuli 6. 
tila Olympialaisissa. Me-
nestys perustui pitkälti 
tehokkaaseen sparrauk-
seen Thelenin veljeksiä 
vastaan - konsepti, joka 
on pitänyt suomalaisen 
470-purjehduksen hui-
pulla jo 15 vuotta.

Hjallis Harkimon yksinpurjeh-
dus maailman ympäri vv. 86-87 
teki purjehduksen tunnetuksi 
kansan syvissä riveissä. Pur-
jeentekijöistäkin tuli julkkiksia 
ja sponsorijuhlista arkipäivää. 
Belmont moninkertaisti markki-
naosuutensa ja yleistyi varsinkin 
naisten savukkeena. 

Rakel sijoittui hopealle 
v. 1986 kotikisoissa 
Helsingissä. 80-luku oli 
avomeripurjehduksen 
kulta-aikaa: Half Ton 
Cupeissa oli säännöl-
lisesti 40-50 osaanot-
tajaa vuosittain, joista 
parikymmentä oli aina 
uusia veneitä. WB-pur-
jeet saavuttivat 
puolitonnareiden MM-
kisoissa vuosien mit-
taansijat 1,2,4,5,7,9, ja 
10. 

Meripellontiekin kävi 
ahtaaksi v. -87, jolloin 
muutettiin Martintielle 
Espooseen vastavalmis-
tuneeseen VESTEKin 
taloon. Maksipurjeiden 
aika oli alkamassa... 
WB-Sails hankki v.- 89 
tietokoneohjatun laser-
leikkurin. Purjeiden 
suunnittelu oli siirtynyt 
Apple II:sta Macin-
toshiin.

WB-purjeiden kestävyyttä testattiin Cabos Hornoksen myrskyissä en-
simmäisen kerran v. -86, kun Otso Brummer kiersi pallon Fazer Finlan-
din purjeentekijänä. Tämän jälkeen albatrossit ovat saaneet ihmetellä 
moneen kertaan pohjoisen poikien käsien työtä.



Martintien visiitti jäi 
kolmivuotiseksi: v. -90 
muutettiin jälleen suu-
rempaan tilaan 
Tiistinniityntielle. Siel-
lä leikattiin America’s 
Cup-purjeet Neuvosto-
liiton haastajaan Red 
Stariin. Vene ei kos-
kaan purjehtinut, mut-
ta purjeet leikattiin 
uusiokäyttöön Ludde 
Ingvallin Nicoretteen 
pari vuotta myöhem-
min.

80-luvun lopun hullut 
vuodet heijastuivat 
purjeentekoon. V. 
89-90 Whitbread pur-
jehdukseen osallistui 
peräti kolme maksive-
nettä, joista kahteen, 
Belmont Finlandiin ja 
Martelaan, WB-Sails 
leikkasi purjeet.

Martelan pur-
jeet eivät kos-
kaan palanneet 
kotiin: Martela 
OF:n köli irtosi 
kolme päivää 
Cap Hornin 
kiertämisen jäl-
keen Argentii-
nan rannikolla. 
Onni onnetto-
muudessa oli, 
että se tapahtui 
päiväsaikaan ja 
kauniilla ilmal-
la. 

Rahamarkkinoiden vapau-
tuminen teki tilaa myös 
kahdelle puhdasrotuiselle 
yksitonnarille: Veli Ko-
susen NiinaMari kilpailu 
sponsorinsa Elanin nimen 
alla, ja Kari Österlundin 
Sipilintu teki tunnetuksi 
Rantasipi-hotelliketjua.

Österlundin siir-
tyminen matkai-
lualalle synnytti 
Hassen ja Half 
Ton Cup-mesta-
ruuden Pietarsaa-
ressa 1991.

Ranskan lipun 
alla purjehtinut 
Ville de 
Cherbourg voitti 
Euroopan ympä-
ripurjehduksen  
ja Gotland Runtin 
v. -93, kippari-
naan  legendaari-
nen Eric Tabarly. 
Cherbourgin tai-
val päättyi vuotta 
myähemmin Ir-
lannin merellä 
kälin irtoamiseen, 
ja samoilla vesillä 
hukkui myös Eric 
-99 keväällä.
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Ranskan lipun 
alla purjehtinut 
Ville de 
Cherbourg voitti 
Euroopan ympä-
ripurjehduksen  
ja Gotland Runtin 
v. -93, kippari-
naan  legendaari-
nen Eric Tabarly. 
Cherbourgin tai-
val päättyi vuotta 
myähemmin Ir-
lannin merellä 
kälin irtoamiseen, 
ja samoilla vesillä 
hukkui myös Eric 
-99 keväällä.

Ludde Ingvallin Nicorette  
oli kuin haamualus li-
puessaan maaliin v. -95 
Fastnet Racen voittajana, 
yli 24 tuntia ennen kak-
kosta, amerikkalaista Sa-
gamorea. Samana vuonna 
WB avasi Internet si-
vunsa , jotka osoittautui-
vat erinomaiseksi 
markkinointi kanavaksi 
koko maailmaan.

Reimalander  
purjehti yksin yli 
Atlantin 6,5 met-
risellä Tremcol-
laan syksyllä -97.
Vuodenvaihteessa  
WB-Sailsin om-
pelimo oli siir-
tynyt Espoosta 
nykyisiin tiloihin-
sa Särkiniemen-
tielle.

Petri Leskinen ja Kris-
tian Heinilä tekivät 
suomalaispurjehduk-
sen historiaa 
voittamalla 470-luokan 
MM-purjehdukset Is-
raelissa syksyllä -97.

Samana vuonna 
Ludden ja sveitsi-
läisen Pierre Fehl-
mannin Grand 
Mistral-projekti oli 
päässyt vauhtiin, 
ja iso Nicorette ja 
WB-purjeet niitti-
vät mainetta niin 
Sandhamnissa 
kuin Solentinkin 
vesillä.

Hollannin  
Margriet Mathijsse 
voitti Eurooppajol-
lien maailmanmes-
taruuden v. -99. 
Siitä alkoi 
WB-purjeiden to-
dellinen läpimurto 
maailmalla, kaksi-
kymmentä vuotta 
sen jölkeen, kun 
Vesa Nurmimaa oli 
saanut hopeaa luo-
kan MM-kisoissa 
Helsingissä.



Rypyt kauhistuttavat yleensä yhtä lailla 
purjehtijoita kuin ikääntyviä rouvasih-
misiä. Onko tähän todella syytä: jos 
purjeen pitäisi olla sileä kuin vauvan 
poski, miksi niin usein näkee huippu-
miehistöjen purjehtivan rumastikin ryp-
pyisillä purjeilla, ja kovaa?

Monet purjetrimmarit ja usein purjeentekijätkin ajatte-
levat, että purjeiden trimmaamisen tavoitteena on mah-
dollisimman sileät, kauniisti istuvat purjeet. Tämä ei 
pidä paikkaansa, trimmauksen tavoitteena on tietysti 
saada vene liikkumaan mahdollisimman kovaa, ja se 
vaatii usein ryppyisiäkin purjeita. Sileät purjeet näyttä-
vät kauniimmalta. Monet purjehtijat ovatkin käyttäneet 
koko ikänsä kehitellen uusia säätönaruja, joista vedel-
len purjeet istuisivat vielä vähän sileämmin. 

Mistä rypyt purjeissa johtuvat? Teknisesti purjee-
seen syntyy ryppy, kun jossain kohdassa on puristus-
jännitystä. Purje on ohut paineen alainen kangaskalvo, 
jossa on pääasiassa paineen (tuulen) ja ulkoisten voi-
mien (skuutit, masto ja harukset) vetojännityksiä, mut-
ta aina paikoitellen myös vähäistä puristusjännitystä. 
Ohut kalvo ei siedä puristusta ilman rypistymistä. Ryp-
py tasaa jännitykset ja puristus katoaa. Voimme vetää 
sen johtopäätöksen, että vanhenevat rouvasihmiset, jot-
ka käyttävät ryppyvoiteita, tuntevat puristusta kasvois-
saan!?

Jos ryppyjä on vaikeaa joskaan ei mahdotonta pur-
jeessa välttää, niin mikä niiden aerodynaaminen mer-
kitys sitten on? Kilpapurjehtijoiden kokemus osoittaa, 
että rypyistä on harvemmin haittaa, usein ryppyinen 
purje kuljettaa venettä kovempaa kuin sileä. Tämä tun-

Kosmetiikkaa vai 
   aerodynamiikkaa?
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tuu olevan ristiriidassa sen kanssa, että toisaalta koke-
mus on myös osoittanut, että veneen pohjan, kölin ja 
peräsimen on oltava täysin sileitä, jotta vene kulkisi 
huippunopeutta. Samoin on lentokoneen siipien, miksei 
siis purjeiden? Syy piilee purjeiden ohuessa ”kalvo-
maisuudessa”. Keulapurjeet kiinnittyvät keulaharuk-
seen hakasilla tai foiliin hiukan siistimmällä tavalla. 
Molemmissa tapauksissa purjeen etureuna on kuiten-
kin ”veitsenterävä” verrattuna esim. kölin ja peräsimen 
kauniin pyöreään etureunaan. Isopurje on tavallisesti 
kiinni mastossa, joka pilaa virtauksen vielä tehokkaam-
min heti etureunasta lähtien kuin keulaharus tai foili. 
Purjeiden etureunassa ei juuri synny ns. imuvoimaa, 
toisin kuin kölissä ja peräsimessä. Tämän vuoksi pur-
jeiden kitkavastus on lähtökohtaisesti niin suuri, että 
karkeatkin rypyt lisäävät kitkavastusta vain marginaa-
lisesti. 

Toinen ero köleihin ja lentokoneen siipiin on purjei-
den kokonaisvastuksen rakenteessa. Vastuksen voidaan 
ajatella syntyvän toisaalta ilman ja purjeen pinnan vä-
lisestä kitkasta ja toisaalta (kitkasta riippumattomista) 
takaliesman pyörteistä. Tuulitunnelimittausten mukaan  
kevyessä tuulessa pyörteiden aiheuttama ns. indusoitu 
pyörrevastus on hallitseva, noin 80% kokonaisilmanvas-
tuksesta. Kun vielä otetaan huomioon veneen rungon, 
maston, vanttien ja saalinkien osuus kokonaisvastuk-
seen, jää pintakitkan merkitys todella pieneksi. Sen 
vuoksi rypyistä ei ole haittaa varsinkaan kevyessä tuu-

Sari Multala purjehtii kevyessä 
tuulessa etuliesma ”rumasti” 
rypyllä. Kattirikatuissa jollissa 
rypyttäminen  on erityisen tärke-
ää, koska purjepinnan muodon 
säätelyyn ja voiman hallintaan 
on vähemmän mahdollisuuksia 
kuin sluuppirikatuissa veneissä.

lessa. Kovassa tuulessa purjeidenkin kuormitus on al-
haisempi, ja kitkavastuksen osuus voi nousta 50%:iin 
(sisältäen rungon ja rikin vastukset) - tällöin rypyt voi-
vat jo alkaa vaikuttaa, mutta niiden silittäminen ei saa 
tapahtua pyörrevastuksen kustannuksella. Kölin, pe-
räsimen tai lentokoneen siiven tapauksessa kitkavastuk-
sen osuus on määräävä, ja sen vuoksi pinnan sileys niin 
tärkeää.

Kun olemme nyt selvittäneet, ettei rypyistä ole hait-
taa, niin mitä hyötyä niistä sitten voi olla? Purjehtijat 
ovat huomanneet, että päästämällä purjeen etuliesman 
löysälle kevyessä tuulessa, purjeeseen tulee enemmän 
muotoa, ”pussia”. Muoto merkitsee enemmän voimaa, 
ja kevyessä tuulessa veneen vauhti kasvaa lähes suo-
rassa suhteessa purjeista saatavaan voimaan. Tuulen 
voimistuessa rypyt silitetään pois nostinta tai cunning-
hamia kiristämällä ja purje latistuu. 

Muotovirheistä

Purjeisiin tulee ikääntymisen mukana erilaisia muoto-
virheitä. Muotovirheen merkitys riippuu suoraan siitä, 
miten paljon se vaikuttaa purjeen kiertoon. Esimerkiksi 
jaluskulmasta alimman latan eteen suuntautuva ryppy 
on haitallinen vain, jos se vaikuttaa takaliesman ase-
maan. Toisin sanoen, jos latan takapää putoaa suojan 
puolelle tai kääntyy sisäänpäin rypyn vaikutuksesta. 
Muuten ryppy on harmiton. Sama pätee muidenkin lat-



tojen eteen syntyviin ryppyihin. Mikäli takaliesma ei 
siirry, ryppy jää purjeen pintaa peittävän rajakerroksen 
sisään, eikä vaikuta sen ominaisuuksiin muuten kuin 
kosmeettisesti. Rajakerros on varsinkin maston takana 
olevan isopurjeen pinnalla ja purjeiden takaliesman lä-
heisyydessä useiden senttimetrien paksuinen.

Genuoilla, joissa ei ole lattoja, on oma tyypillinen 
muotovirheensä. Se voi esiintyä  uudessakin purjeessa. 
Lähellä takaliesmaa purjeen pinta ensin putoaa peh-
meästi suojan puolelle, kaartuen sitten nopeasti takaisin 
snörppinarun vaikutuksesta. Useimpien venetyyppien 
genua pyritään muotoilemaan mastosta taaksepäin niin 
levymäiseksi kuin mahdollista, jotta genua voidaan 
skuutata mahdollisimman sisään ilman kohtuutonta 
pakkituulta isopurjeeseen. Tällöin kulmista leviävät ve-
tojännitykset siirtyvät pidemmälle sisään purjeeseen 
ja takaliesma putoaa edellä kuvatun kaltaiselle aallol-
le. Kosmeettinen virhe saadaan helposti korjattua muo-
toilemalla purje uudelleen siten, että takaliesman alue 
tulee pyöreämmäksi - mutta aerodynamiikan kustan-
nuksella! Kun liesma on pyöreä, jännitys kasaantuu ai-
van takaliesmaan ja aaltoa ei muodostu, mutta genua 
toimii huonommin isopurjeen kanssa ja lopputuloksena 
on hitaampi purje. 

Mikä on rypyn aerodynaaminen vaikutus? Ryppy 
muodostaa purjeen pintaan kuopan tai kuhmun, riippu-
en miltä puolelta asiaa tarkastellaan. Kuoppa ”täyttyy” 
seisovalla ilmalla, eikä virtaus koe sitä haitalliseksi, 
kunhan purjeen pinta rypyn takana jatkuu kutakuinkin 
suoraviivaisesti. Toisella puolen purjetta kuhmulla ei 
taas ole merkitystä niin kauan kun se jää purjeen 
pinnalla olevan hitaamman ilmakerroksen,  ns. raja-
kerroksen sisään. Rajakerroksen paksuus vaihtelee vir-
taustilanteesta riippuen, mutta on tyypillisesti luokkaa 
3-5 cm paksu. Tämän vuoksi rypyn aerodynaaminen 
vaikutus on pieni.

Aiheeseen liittyen ks. esim. WB-News 1/00 ”Pur-
jeen naruteoria” ja ”Tuulta tunnelissa”, ja WB-News 
1/99 ”Täydellistä muotoa etsimässä”. Löydät ne 
Internet-sivuiltamme osoitteista www.wb-sails.fi/
news/WBNews00/Intro.htm ja www.wb-sails.fi/news/
WBNews99/Intro.htm

 

Tyypillinen genuan kosmeettinen virhe. Lähellä 
takaliesmaa purjeen pinta ensin putoaa peh-
meästi suojan puolelle, kaartuen sitten nopeasti 
takaisin snörppinarun vaikutuksesta. Tällaisen 
virheen aerodynaaminen vaikutus on varsin pie-
ni: virtaus ei seuraa tarkkaan purjeen pintaa, 
vaan pyyhkii ”aallon” yli takaliesmaan. Virheen 
korjaamisesta voikin olla enemmän haittaa kuin 
hyötyä, jos se edellyttää koko purjeen muodon 
muuttamista.

Ensimmäiset 29erit saatiin Suomeen Joulun alla.
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Moderni kuutonen Jane-Ann ja Cubenfiber 
medium ykkönen

Michel Desjoyeux:n PRB matkalla Vendée Globe 
yksinpurjehduksen voittoon. CubenFiber isopur-
je painaa puolet vähemmän kuin kilpailijoiden 
Spectra- tai Kevlarpurjeet. Se on paitsi suoritus-
kykytekijä, melkoinen helpotus kun reivejä pure-
taan tiheään tahtiin yhden miehen voimin.

Hämmästyttävä

CubenFiber
WB-Sails esitteli tämän uuden purjemateriaalin kaksi vuotta sitten. Häm-
mästyttävän kevyt mutta luja, hopeanharmaa materiaali on kehittynyt edel-
leen. IMS-säännön sallittua kaikessa viisaudessaan (?) hiilikuidun käytön 
purjeissa, CubenFiber esittelee uuden version, jossa Spectraa on vahvistet-
tu hiilikuidulla.
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Kahden vuoden aikana CubenFiber on kehittynyt pal-
jon. Mylarfilmi on vaihtunut Fluoridiin, joka kutistuu 
huomattavasti vähemmän kuin Mylar. Fluoridi-filmiä 
suojaamaan on lisätty titaanioksidia, mistä uudempi 
CubenFiber on saanut tummemman harmaan värinsä. 
Kutistuminen oli ensimmäisten CF-purjeiden ongelma, 
koska käytetty ohut filmi kutistuu paljon. Cubenfiberis-
sa Spectra kuidut on kammattu vieri viereen ohueksi 
matoksi, jossa jokainen erillinen kuitu liimautuu toi-
seensa kiinni. Liimausta varten kuidut plasma-käsi-
tellään salaisella prosessilla, jolloin liimaa tarvitaan 
vähän, mutta delaminoitumisvaara on pieni. Spectra on 
tunnetusti liukkaana kuituna erittäin vaikea liimatta-
va. Rakenteensa ansiosta laminaatin ei tarvitse nojata 
filmin lujuuteen. Kankaissa voidaan käyttää vain 0,5 
mil paksua filmiä (1 mil= 1/1000 mm), kun esim. 3DL-
purjeissa näkyy usein 2-3 mil paksuista Mylar-filmiä.  
Materiaalin käsittämättömän pieni venymä painoon 
verrattuna perustuukin juuri siihen, että jokainen kuitu 
kantaa kuormaa. Perinteisissä laminaateissa kuidut ovat 
paksuina kimppuina, jolloin ne luistavat toisiinsa näh-
den, ja vain uloimmat kerrokset, jotka kiinnittyvät fil-
miin, toimivat tehokkaasti. Kevlar-laminaatteja edes 

Maineikas Tarantella sai  viime kaudelle uudet  Cu-
benFiber purjeet. Varsin rankan sesongin käyttö (mm. 
koko IMS-Ranking sarja, Hanko-Sandhamn ja Gotland 
Runt) ei näy purjeissa lainkaan. Raskaan, 37-jalkaisen 
Tarantellan ykkösgenua ja isopurje on leikattu 90-110 
gr CubenFiberista. Isopurje painaa 8,8 kg. Kuva on 
syyskuun alussa tehdyltä  koepurjehdukselta, tuulta 7-8 
m/s, ykkösen pinta-ala 55 m2, mutta paino vain 9 kg. 
Vastaavan lujuinen Kevlar genua painaisi 17 kg.

Hämmästyttävä

CubenFiber
WB-Sails esitteli tämän uuden purjemateriaalin kaksi vuotta sitten. Häm-
mästyttävän kevyt mutta luja, hopeanharmaa materiaali on kehittynyt edel-
leen. IMS-säännön sallittua kaikessa viisaudessaan (?) hiilikuidun käytön 
purjeissa, CubenFiber esittelee uuden version, jossa Spectraa on vahvistet-
tu hiilikuidulla.



saa niin keveinä kuin meidän oloihimme sopivat CF-la-
minaatit. Jos vertaillaan suoraan painoa ja suoritusky-
kyä, CubenFiber on täysin omaa luokkaansa varsinkin 
keveissä, alle 150 gr (= 3,5 oz) kankaissa... 90% leik-
kaamastamme CubenFiberista on ollut 2,4 oz (100 gr) 
tai kevyempää. Suomesta ei juuri löydy venettä, jossa 
tarvitsisi käyttää yli 150 gr CubenFiberia, joten materi-
aali soveltuu meidän oloihimme erinomaisesti.

CubenFiberin valmistaja ja kehittäjä Heiner Meldner 
kertoi, että vaikka he ovat nelinkertaistaneet tuotan-
non viime keväästä, Cubenin saatavuus on edelleenkin 
huono, eikä materiaalia varsinaisesti edes riitä Euroop-
paan myytäväksi. Suurin osa tuotannosta menee vii-
delle eri America’s Cup-syndikaatille (Heiner itse on 
hiljattain nimetty San Fransiscon haasteen design-koor-
dinaattoriksi). Paineita on  myös (jo ennestään korkei-
den) hintojen nostamiseen. Heiner on vakuuttunut siitä, 
että CubenFiber on pitkäikäisin materiaali - tehtaan 
omien kokeiden mukaan CF-purjeen tehollinen käyt-
töikä on 2200 tuntia, kun aramideilla se parhaimmil-
laan on 1500 tuntia (absoluuttiset arvot riippuvat tietysti 
veneen koosta, mutta suhde on tällainen). CubenFiber 
purjeita onkin jo Vendée Globe-yksinpurjehduksessa, 
kuten myös The Race-katamaraaneissa, ja niitä näh-
dään lisää Volvo Ocean Racessa, mm. suomalaisveneis-
sä ainakin keulapurjeissa. On helppo ymmärtää, mikä 
helpotus yksinpurjehtijalle on, että isopurje painaa 50 
kg sadan kilon sijasta, näitä veneitä kun reivataan vä-
hän väliä. Jättikatamaraani Playstation oli hankkinut 
Racen lähtöä varten CubenFiber-purjeet, mutta joutui 
pysähtymään Gibraltariin vaihtamaan takaisin raskai-
siin Spectra-purjeisiinsa. Halsey-Lidgardin valmistami-
en purjeiden rikon takana ei suinkaan ollut Cubenfiber 
materiaali, vaan liian heikosti kiinnitetyt purjerenkaat. 
Purjeiden vaihdostakin syntynyt ilo oli lyhytaikaista, 
kun amerikkalaisvalmisteiset purjeetkin repeilivät ja 
Playstation kääntyi päiväntasaajalta takaisin kohti Flo-
ridaa.

CubenFiber Carbonara

CubenFiberia on aiemminkin vahvistettu hiilikui-
dulla. Valmistajan omien sanojen mukaan he eivät tee 
sitä mielellään, koska materiaalin hinta nousee edelleen 
ja venymä pienenee vain n. 20% verrattuna puhtaasti 
Spectra pohjaiseen laminaattiin. Kun IMS-sääntö on 
kaikessa viisaudessaan (?) päättänyt sallia hiilikuidun 
purjeissa, täytyy CubenFiberin seurata mukana. Myös 
hiilikuidun käyttöä silmällä pitäen CF:n rakenne on 
ylivertainen: musta kuituaines liimataan samaan tapaan 
laminaattiin kuin Spectrakin, kahtena 60 asteen kul-
maan suunnattuna lisäkerroksena. Hiilikuitu tuo sillä 
tavoin lisää lujuutta diagonaalisuuntaan, mikä on pe-
rinteisen CubenFiberin heikoin kohta. Hiilikuitu on ar-
kaa taittamiselle, mutta sopii CF:n lujitteeksi erintyisen 
hyvin sen vuoksi, että CF-laminaatti on puolet ohuem-
paa kuin muut. Ohutta kalvoa taitettaessa ”sandwich-
effekti” on pienempi, ja hiilikuitu kestää pidempään. 
Hiilikutua käytetään kuitenkin vain järeimmissä, yli 
kolmen unssin laminaateissa, joissa siitä alkaa olla 
konkreettista hyötyä.

Farr 40 Farraway oli Suomen ensimmäisiä 
CubenFiber purjein varustettuja veneitä.


