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Vauhtiseminaari CD

Tämän vuotinen CD-romppumme pitää sisällään VauhtiSeminaarin. Vii-
konlopun kestänyt seminaarimme saavutti suuren suosion 90-luvun alussa, 
liittyipä siihen vielä harjoituksjakso merellä purjehtienkin, Vicke Ruokolah-
den asiantuntevasti vetämänä. Seminaarimateriaali on edelleenkin erittäin 
kysyttyä, ja niinpä päätimme pistää VauhtiSeminaarin rompulle. Rompun 
sisältö on pääosin sama kuin kymmenen vuotta sitten, joitain osia on vähän 
ajanmukaistettu ja jotain on jätetty pois. Romppu pitää sisällään melkoisen 
paketin purjehduksen teoriaa ja käytäntöä. Toivomme, että lukijamme pitä-
vät sitä yhtä hyödyllisenä  kuin viihdyttävänäkin.

Seminaarin esipuhe

Kilpapurjehdus on monisäikeinen urheilulaji. Urheiluväline, vene, on 
mittaamattomasti monimutkaisempi kuin esim. tenniksen tai golfi n harras-
tajan maila. Ei ole liioiteltua väittää, että purjevene on tieteellisessä mie-
lessä yhtä monimutkainen laite kuin esim. Formula 1-auto, joka äkkiseltään  
voi tuntua paljon teknisemmältä. Menestyäkseen purjehtijan täytyy tietää 
veneestään ja ymmärtää sen toiminnasta yhtä paljon kuin Formula-kuljet-
tajan autostaan. Purjehduksen hallitsemiseen myös liittyy erottamattomasti 
tuulen ja sään ennakoimisen taito -  tehtävä, joka tuntuu joskus olevan yli-
voimainen sitä ammattimaisesti hoitavalle Ilmatieteenlaitoksellekin.  Kaiken 
lisäksi pohjoisessa sijaitseva maamme on mitä epäsopivin lajimme harras-
tamiseen - onhan meri useita kuukausia vuodesta jään peitossa, ja varsinai-
nen purjehdussesonki jää kovin lyhyeksi.
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Vauhtiseminaarin olemassaolo perustuu näihin tosiasioihin. Kilpapur-
jehdusta voi lähestyä monella tapaa. On täysin mahdollista kilpailla maail-
man huipulla ilman, että ymmärtää juuri mitään purjehduksen teoriasta tai 
virtauksista purjeiden ympärillä. Riittää, että purjehtii joka päivä, vuoden 
ympäri ja vuodesta toiseen... tähän vain harvoilla on mahdollisuus. Työssäni 
purjeompelijana olen huomannut, että päivittäinen kilpapurjehduksen taktii-
kan, tekniikan ja välineiden miettiminen, ja niistä puhuminen (asiakkaiden 
kanssa) vastaa hyvinkin kunnon harjoituslenkkiä merellä. Tämä seminaari 
on purjehduksen mentaaliharjoitusta - hyvin sisäistettynä se voi korvata vuo-
sien harjoittelun vesillä. Emme haluaa väittää, että seminaarin suorittaminen 
tekisi sinusta mestaripurjehtijan. Kun lisäät siihen määrätietoisen harjoitte-
lun, vankkumattoman tahdon lyödä vastustajasi ja uhraat purjehdukselle 
kaiken vapaa-aikasi ja vähän enemmän, olet hyvällä tiellä kohti mestaruutta 
- mikäli se on mitä haluat. 

VauhtiSeminaarin sisältö

• Esipuhe

• Purjeiden aerodynamikkaa

• Rikin trimmaus

• Purjetrimmi eri tuulissa

• Veneenkäsittely

• Ajotekniikkaa

• Mittarit ja elektroniikka

• Kilpapurjehtijan sääoppi

• Kilpapurjehduksen strategia ja taktiikka

Bonus: WB-NEWS 2002 löytyy samalta rompulta - valitse linkki 
             päävalikon lopusta.

Miten käytän VauhtiSeminaari CD-romppua?
Käynnistä romppu osoittamalla WB-NEWS-tiedostoa. 
Ruudulle avautuu päävalikko, jonka sisältö ilmenee yllä. 
Osoita jotakin päävalikon aiheista siirtyäksesi siihen. Siirry 
takaisin päävalikkoon näpäyttämällä       ikonia, joka 
löytyy kunkin ruudun oikeasta ylänurkasta. Siirry sivulta 
toiselle       ja       painikkeita käyttäen ja tulosta näpäyt-
tämällä        ikonia. Voit käyttää navigointiin myös näp-
päimistön nuolipainikkeita.
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Ulkokannen kuva:  Virtaviivoja lähellä purjeiden pintaa, nopeuden mukaan 
värjättyinä. Suhteellisen tuulen nopeus on 10 m/s. Virtaus hidastuu purjeen 
tuulen puolella ja kiihtyy suojan puolella. Lähellä purjeen huippua ja ala-
helmaa virtaus taipuu ylös tai alaspäin, eri suuntiin eri puolilla purjetta. 
Takaliesmassa erisuuntaiset virtaviivat kiertyvät jättöpyörteiksi, jotka muo-
dostavat veneen taakse kilpapurjehtijoiden hyvin tunteman häiriösektorin.

Näkymä Twisted Flow-
tunnelin sisältä myötä-

virtaan.

CFD-analyysi virtauksesta 
470-mastoprofi ilin ympärillä.
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Research & Development: 
tutkimus jatkuu

WB-Sails on aloittanut uuden tutkimushankkeen lähestyviä Ateenan 
Olympialaisia silmällä pitäen. Hankkeessa kehitellään paitsi purjeita, 
myös jollien mastoja ja ennen kaikkea ompelimon omaa SailSim 
virtausten simulointiohjelmistoa.

Parannetulla aerodynaamisella mallilla purjeita voidaan tarkastella 
veneen rungon kanssa yhtenä pakettina. Runko vaikuttaa virtaukseen pur-
jeiden ympärillä ja siten myös niiden optimimuotoon. Virtaviivojen mallintami-
nen paitsi purjeiden pinnalla myös niiden ulkopuolella auttaa ymmärtämään 
paremmin purjeiden toimintaa. Takaliesman pyörteiden ”oikea” mallintami-
nen vaikuttaa jonkin verran myös purjevoimiin, erityisesti isopurjeen ja fokan 
tai genuan vuorovaikutukseen. Laskentamallia pätevöitetään paitsi vertaa-
malla sen tuloksia tuulitunnelissa tehtyihin voimamittauksiin, myös tunnelissa 
suoritettaviin savu- ja lankavisualisointeihin. Osana hanketta 470-jollaan 
suunnitellaan uusi mastoprofi ili, jonka toteuttaa NEB-Sails (FinnSpars). Sel-
boatillle suunnitellaan Europpajollan masto, jolla Sari Multalan on tarkoitus 
voittaa kultaa Ateenassa. 

HPYD Aucklandissa

Mikko Brummer osallistui joulukuussa High Performance Yacht Design-
konferenssiin Uudessa Seelannissa (www.hpyacht.org.nz). Konferenssin 
paikka ja ajankohta oli valittu tietysti sen mukaan, että Americaʼs Cup veneet 
olivat parhaillaan Aucklandissa purjehtimassa Louis Vuitton Cupia. Konfe-
renssin yli sadan osanottajan listasta löytyikin kaikien AC-teamien vene- ja 
purjesuunnittelijat. Auckland University on jo jonkin aikaa ollut maailman pur-
jetutkimuksen keskus, lähinnä ansiokkaan professorinsa Peter Jacksonin 
ansiosta. Yliopiston opiskelijat ovat tehneet lukemattomia lopputöitä purje-
veneiden ympäriltä, jotka ovat osaltaan myötävaikuttaneet Team New Zea-
landin menestykseen viime Americaʼs Cupeissa. Kolme päivää kestäneiden 
luentojen lisäksi mielipiteiden vaihto käytäväkeskusteluissa oli parasta antia, 
mitä purjetutkimuksesta voi saada.

Konferenssin yhteydessä vierailtiin tietysti Yliopiston maineikkaassa 
Twisted Flow-tuulitunnelissa. Mallin eteen asetettujen, säädettävien suulak-
keiden avulla voidaan simuloida todellisessa purjehdustilanteessa tapah-
tuvaa apparenttituulen kiertymistä. Kiertymisellä ei ole juuri merkitystä 
luovissa, mutta avotuulessa apparenttituulen suunta voi muuttua 25° puomin 
korkeudelta mastoon huippuun. Niinpä tunneli on ollut ahkerassa käytössä 
spinaakkerien ja asymmetristen testaamisessa. Hiljattain kokonaan uusittu 
tuulitunneli oli askeettisempi kuin mitä olisi voinut odottaa. Professori Jack-
son myönsi, että esim. virtauksen turbulenssi aste vaihtelee kahdesta 
20%:iin riippuen siitä missä kohdassa mitataan. Yksi avoimeen tunneliin 
liittyvistä kysymyksistä on, missä kohden virtausnopeus pitäisi mitata, twi-
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Tuulitunnelissa puhaltaa kaksi miehenmittaista potkuria, mutta virtausnopeus jää aika vaati-
mattomaksi, parhaimmillaan 12 m/s. Vertailun vuoksi omassa TKK:n tunnelissamme voidaan 
puhaltaa parhaimmillaan jopa 70 m/s.  Pienoismalleilla on hyvä käyttää suurempia nopeuksia, 
jotta virtaustilanne olisi vastaavanlainen kuin täysmitassa.  Aucklandin tunnelissa tämä ei ole 
mahdollista. Omissa kokeissamme olemme käyttäneet nelinkertaista tuulen nopeutta kun malli 
on tehty skaalassa 1:4. Säätämällä maston jäykkyys sopivaksi on ollut mahdollista skaalata 
purjekankaankin venymä oikein, jolloin tuloksia voidaan soveltaa luotettavammin täysmittaan.

Twisted Flow-tuulitunneli Aucklandin Yliopistossa Uudessa Seelannissa. Ylävirtauksessa näkyvät 
muoviset ”sälekaihdinpurjeet” taivuttavat virtauksen luonnon apparenttituulen kaltaiseksi. Sää-
tämällä säleiden kiertoa vaijerien avulla saadaan aikaan erilaisia tuuliolosuhteita. Ongelmaton 
tämäkään ratkaisu ei ole: säleet aiheuttavat turbulenssia, erityisesti jokaisen takareunasta läh-
tevä pyörrevana. Osuessaan juuri spinaakkerin etuliesmaan tällainen pyörrevana voi painaa 
purjeen kasaan, vaikkei mallissa muuten vikaa olisikaan, ja johtaa vääriin tuloksiin. Tunnelin 
yleinen turbulenssiaste on niin suuri, että varsinkin voimamittausten tuloksiin kannattaa suh-
tautua varauksella.
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sted fl ow-tunnelissa tuuli mallin kohdalla on merkittävästi heikompi kuin sen 
edessä ylävirrassa. Vaikutelmaksi jäi, että voimamittaukset tunnelissa ovat 
melko epäluotettavia em. ongelmien vuoksi. Tunnelin on parhaimmillaan 
visualisoinnissa ja eri purjeyhdistelmien ja muotojen laadullisessa arvioin-
nissa, varsinkin spinaakkerien ja asymmetristen purjeiden. Tunnelista vas-
taava prof. Fay teki tervetuliaspuheessaan selväksi, että päinvastoin kuin 
eräs nimeltä mainitsematon purjeneulomoketju on antanut julkisuudessa 
ymmärtää, twisted fl ow-tunneli on täysin Auckland Universityn omistuk-
sessa, yhteiskunnan varoin rakennettu ja kaikki tutkijat ovat tervetulleita sitä 
käyttämään. Päivävuokra ei ole mitenkään kallis, mutta tietysti sijainti kau-
kana pallon toisella puolen rajoittaa tunnelin käyttäjien määrää.

Konferenssin vakuuttavin esitys oli ehkä nuoren argentiinalaisen 
Rodrigo Azcuetan RANSE-koodi analyysi purjeveneen liikkeistä aallokossa. 
Azcueta simuloi veneen liikkeitä ja voimia aallokossa, ottaen huomioon 
veneen itsensä muodostamat aallot ja antaen veneen keinua vapaasti kaik-
kien akselien ympäri. Laskenta ottaa huomioon rungon ja rikin hitaudet, 
mutta purjevoimat säilyvät vakiona. Periaatteessa koodissa on mahdollisuus 
ottaa huomioon myös veneen keinumisesta johtuva purjevoimien vaihtelu. 
Aivan joka pojan ulottuvilla tällaiset simulaatiot eivät vielä ole: pöytätietoko-
neella yhden 20 sekunnin ajon suorittaminen veisi 18 vuorokautta,. Menee 
vielä jonkin aikaa ennen kuin tällaista laskentaa hyödynnetään esim. IMS-
VPP:ssä.

Sari Multalan Eurooppajollan purjeen suunnittelu tukeutuu SailSim-työkaluun.
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Purjeiden jättövanat tietokonesimulaationa. Sekä isopurjeen että fokan huipusta muodostuvat 
kärkipyörteet erottuvat, samoin kuin pyörre isopurjeen puomin alta. Varsinkin kevyessä tuulessa 
valtaosa purjeiden ilmanvastuksesta johtuu jättövanojen pyörteistä. Isopurjeen jättövana mus-
talla, fokan vaaleampana taustalla.

RANSE-koodilla laskettu virtauskenttä spinaakkerin ja isopurjeen ympärillä. 
Tämän tyyppisllä ohjelmistoilla voidaan ennustaa hyvällä tarkkudella virtavii-
vojen kulku myös silloin kun suuri osa virtauksesta on irronnut. 

Rodrigo Azcuetan RANSE-koodi analyysia purjeveneen liikkeistä aallokossa 
voi katsella animatioina osoitteessa http://www.azcueta.net.
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BoatBase piirtää veneen purje- ja rikipiirustuksen automaattisesti mittojen perusteella. Suun-
nittelija tai purjemyyjä hahmottaa yhdellä silmäyksellä, minkä tyyppisestä rikistä on kysymys: 
osatakila vai mastonhuippuriki, genuan peitto, saalinkien pituudet, vapaan topin osuus, puomin 
korkeus jne.

Purjetarjoukset ovat osa kokonaisuutta, johon kuuluu kaikki mahdollinen materiaalihallinnosta 
tuotantotietoihin ja jopa veneiden suorituskykyennusteisiin.
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BoatBase - WB-Sailsin oma 
asiantuntijajärjestelmä

WB-Sails on kirjannut vuodesta 1988 lähtien kaikki valmistetut purjeet 
Filemaker-tietokantaan. Vuosien mittaan tietokanta on laajentunut 
kattamaan asiakasrekisterin lisäksi tuotannon seurannan, materiaa-
livaraston, venetietokannan ja paljon muuta. Viime vuosien aikana 
se on kehittynyt todelliseksi asiantuntijajärjestelmäksi, joka opastaa 
niin purjeen myyjää, suunnittelijaa kuin tekijääkin tuotannon eri vai-
heissa.

Asiantuntijajärjestelmän ytimen muodostaa BoatBase, yli 6 900 veneen 
mitat sisältävä tietokantasovellus. WB-Sails on leikannut purjeita n. tuhan-
teen erilaiseen veneeseen - lopuista 6 000:sta veneestä rekisterissä on 
vain tärkeimmät purjemitat (P, E, I ja J), sekä mahdollisesti pituus ja paino. 
Veneet on jaettu eri tyyppeihin kuten IOR-, IMS-, Classic (R-vene), moot-
toripurjehtija jne., ja lisäksi painon mukaisiin ryhmiin kevyt-, keskiraskas 
ja raskas uppoumainen. Näillä varsin yksinkertaisilla lähtötiedoilla Boat-
Basen nopeusennusteohjelma (VPP) pyrkii arvioimaan veneen suoritusky-
kyä: luovi- ja avotuulinopeutta, kryssi- ja kallistuskulmia, purjeenkantokykyä, 
apparenttituulta ja kaikkea mikä purjeen suunnittelijaa voi kiinnostaa. Yllättä-
vää kyllä, eri venetyypit ovat niin ”kaavoihin kangistuneita” ja oman aikansa 
mittasääntöjen määrittelemiä, että pelkkä veneen purje-ala, kokonaispituus 
ja subjektiivinen arvio veneen kategoriasta riittävät antamaan melko hyvän 
kuvan sen suorituskyvystä. 

Mitä enemmän tietoa järjestelmälle antaa, sen tarkempi ennuste on: 
kaikkiaan jokaiseen yksittäiseen veneeseen liittyy yli 300 annettua tai lasket-
tua suuretta. Purjesuunnittelijan kannalta mielenkiintoisia ovat esimerkiksi 
keulaharuksen notko, maston taipuma, voimat purjeen kulmissa (falli- ja 
skuuttivoimat) ja jännitys takaliesmassa. Yhtälailla tärkeitä ovat vaikka max. 
apparenttituuli, jonka vene sietää reivaamattomana, sekä apparenttikulma 
kryssillä, jotka määräävät purjeiden pulleuden. Lisäksi ohjelmaan voidaan 
syöttää saalinkien lukumäärä, kulmat ja pituudet, jolloin se laskee genuan 
takaliesman kierron ja saalinkien peiton. Lähes kaikkea voidaan säätää inte-
raktiivisesti: barduunan, peräharuksen tai ison skuutin kiristäminen vaikuttaa 
keulaharuksen notkoon ja maston taipumaan. Isopurjeen tai genuan muoto 
vaikuttaa skuuttikuormaan. Miehistöpainon kasvattaminen lisää veneen 
jäykkyyttä ja vaikuttaa kaikkiin purjevoimiin ja tuulikulmiin. BoatBasen avulla 
voit valita jopa riittävän vahvan genuavinssin niin, että skuutti tulee var-
masti sisään. Ehkä parasta järjestelmässä on, että kaikki tieto on koko 
ajan käytettävissä jo siinä vaiheessa, kun purjeasiantuntijamme neuvottelee 
asiakkaan kanssa tämän veneeseen sopivista uusista purjeista. Purje- ja 
rikipiirustukset päivittyvät automaattisesti joka muutoksen mukana, antaen 
purjemyyjälle tai -suunnittelijalle nopeasti visuaalisen käsityksen veneen 
mittasuhteista.
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Lähes kaikkea voidaan säätää interaktiivisesti: barduunan, peräharuksen 
tai ison skuutin kiristäminen vaikuttaa keulaharuksen notkoon ja maston 
taipumaan. Purjekankaan ja rungon värinkin voi valita.

BoatBase osaa ennustaa veneen 
suorituskykyä.
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Skuuttivoimat, harusten notko ja rikigeometria ovat kaikki hyödyllistä tietoa purjetta suunnitel-
taessa. Lopputuotteen laatu paranee, kun sitä valmistettaessa on ollut käytettävissä mahdolli-
simman paljon tietoa.

Järjestelmän tuotannonohjausosaan tallentuu kunkin yksittäisen pur-
jeen tiedot, alkaen  purjekankaasta jokaiseen purjeeseen tulevaan nippelin 
ja helaan, kuten latat, snörpit, vahvistukset, purjerenkaat jne. Lisäksi pur-
jeesta tallennetaan leikkauskaavio, mutta yksityiskohtainen purjeen muotoon 
liittyvä tieto tallentuu edelleen purjeen geometriseen 3D-suunnitteluohjel-
maan. 

Mitä hyötyä tästä kaikesta on tavalliselle purjehtijalle? BoatBase-asi-
antuntijajärjestelmä muodostaa WB-Sailsin toiminnan  selkärangan, alkaen 
asiakastiedoista aina purjeiden laadun valvontaan saakka. Sisäiseen verk-
koon jaettu tietokanta päivittyy käytännössä joka hetki, seitsemän eri työpis-
teen voimalla. Vaikutus näkyy jokaisessa purjeessa jonka leikkaamme.
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Naisisto: nykyinen Team Suunto on kerännyt yhteisiä merimaileja jo kuusi vuotta. Ensimmäi-
set neljä vuottaan tiimi on kilpaillut aktiivisesti avomerikilpapurjehduksen IMS rankingsarjassa. 
Kaksi viimeistä vuotta on valmisteltu Tuulta päin-ohjelmasarjaa.  Team Suunto -naisistossa ovat 
mukana kippari Kristina Lindqvist, Pia Koivu, Eva Lindgrén, Meri-Maija Marva, Kikka Pohjaväre, 
Susanne Roinila, Anneli Rajala, Antonia Rosenlew-Nordlund ja Satu Samooja. 

Yhteistyökumppanit maalla ja merellä
Team Suunnon toimintaan kuuluvat asianmukaiset varusteet sekä vahvojen yritysten tuki. 
Ohjelmaprojektin pääyhteistyökumppanina toimii Suunto. Purjehdusmatkalle varustau-
tuessa ei jätetä mitään onnen varaan. Suunnon M9 -rannetietokoneet auttavat navigoi-
nissa sekä purjehdusajan ja -sään seurannassa.    
Samalla aallolla Naisiston kanssa matkaa myös Song Networks. Yhteistyön tavoitteena 
on tarjota yhtiön avainasiakkaille mieleenpainuvia elämyksiä ja kasvattaa Song-nimen ja 
994-ulkomaanpuheluiden tunnettuutta. Lisäksi vahvan tiimihengen omaava naisisto tukee 
myös hyvin yhtiön arvoja. 
Team Suunnon vaatetuksesta vastaa Henri Lloyd, jonka mallisto kattaa tiimin tarpeet 
niin merellä kuin mantereellakin. 
Auringon valon säteily kasvaa merellä veden heijasteen takia ja Cazze Optikoiden 
aurinkolasit ovat itsestäänselvyys merellä. 
Purjehdusmatkan Naisisto taittaa upouudella Finngulf 41:llä, joka edustaa suomalaisen 
veneenrakennustaidon huippua. FG 41 valittiin vuoden veneeksi messuilla 2002.

Team Suunnon kippari 
Kristina Lindqvist
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TUULTA PÄIN 
Purjehdusnaisiston matkassa Nelosella  helmikuussa 2003 

WB-Sailsin Krisse naisistoineen teki viime kesänä purjehdusohjelman 
TV Neloselle: ”Päätimme tuottaa 5-osaisen ohjelmasarjan rakkaasta harras-
tuksestamme, jotta voisimme jakaa myös muille niitä tuntemuksia ja asioita 
joita purjehdukseen, kesäsaaristoon ja hyvän draivin omaavaan tiimiimme 
kuuluu”. Tästä syntyi Tuulta päin-ohjelmasarja.

1. jakso
Naisisto karistaa arjen ja kaupungin pölyt jaloistaan, ahtaa veneen täy-

teen varusteita ja muonaa ja suuntaa suoraan avomerelle. Tavoitteena on 
saavuttaa aamun koitteessa legendaarinen Bengtskärin majakkasaari.  

2. jakso
Kalastajan tarinoiden saattelemana naisisto suuntaa keulan Hangosta 

länteen merten off-pisteille eli karttaan merkitsemättömälle reitille. Seikkailu 
viikinkien muinaisreittien tuntumassa nostaa sykettä eivätkä tilanteet heti 
lopu Högsåran laiturillakaan.    

3. jakso
Naisisto saa kaksintaisteluhaasteen. Kisa miesmiehistöä vastaan Le 

Mans -lähdöllä sisältää hullunkurisia käänteitä ja maali vie purjehtijat Herran-
kukkaroon.

4. jakso
Yö linnunpöntöissä siivittää matkaa autiolle saarelle. Oppaaksi saadaan 
satamaoppaiden luoja Kari Kiesiläinen meripartiolaisista. Leväpuuro hylä-
tään aamiaislistalta. Iltalistalle nousevat Aspön savukampelat. 

5. jakso
Naisisto nousee kapinaan ja kippari vaihdetaan. Taivaalle nousevat 

myrskyn merkit ja pursi saa kyytiä aalloilta. Sade ja sumu testaavat hermoja 
ja Kökar nähdään salamavaloissa. Myrskyn keskeltä avaa salaisuutensa 
satujen saari Källskär. 

Startti 8.helmikuuta 
Viisiosainen ohjelmasarja tuo Nelosella kesän keskelle talvea. Sarja 

pyörähtää käyntiin kesäunelmien pohtimisen aikaan venemessujen alka-
essa. Esitykset ovat lauantaisin 8.2.2003 alkaen n. klo 14.45 ja toukokuussa 
sunnuntaisin 4.5 alkaen n. klo 12-13 (uusinta) ja elokuussa 2003 (uusinta).

Nettisivut: www.suuntosports.com, rekisteröidy vieraana ja hae linkki Marine Forum
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