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Miten käytän CD-romppua?

Käynnistä romppu osoittamalla WB-NEWS-tiedostoa. 
Ruudulle avautuu päävalikko, josta ilmenee levyn sisältö. 
Osoita jotakin päävalikon aiheista siirtyäksesi siihen. Siirry 
takaisin  päävalikkoon  näpäyttämällä        ikonia,  joka 
löytyy kunkin ruudun oikeasta ylänurkasta. Siirry sivulta 
toselle       ja       painikkeita käyttäen ja tulosta näpäyttä-
mällä        ikonia. Voit käyttää navigointiin myös näppäimis-
tön nuolipainikkeita.
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MAXX - uusi teknologia 
purjeiden valmistukseen

WB-Sails on kehittänyt yhdessä Hollantilaisen Contender-kangasval-
mistajan kanssa uutta, helpompaa tapaa valmistaa HighTech-purjeita. 

MAX perustuu uudella tavalla valmistettuun laminaattiin. Nimi viittaa 
laminaatin rakenteeseen: MultiAXial. Laminaatissa kuormaa kantava kuitu 
on kudottu moneen suuntaan, kun perinteisesti pääasialliset kuidut on 
suunnattu vain materiaalin pituus- ja poikkisuuntaan. Rakenne tekee mate-
riaalista erittäin diagonaalijäykkää, jolloin on mahdollista toteuttaa hyvin 
yksinkertaisella leikkauksella  HighTech-purje, jonka venymäominaisuudet 
ovat samaa luokkaa kuin perinteisen StressCut-leikatun purjeen. MAX-pur-
jeessa on tyypillisesti vain 6-10 liitosta, jotka tehdään liimaamalla. 

Helppoa käsittelyä

MAXin lisäbonuksena on materiaalin pehmeys. Pehmeys on seurausta 
siitä, että tukiverkko kudotaan samanaikaisesti kun se laminoidaan fi lmiin. 
Kuitu on täysin paljaana, vailla liima-aineita jotka jäykistävät sitä. Perintei-
sessä laminaatissa käytetään prepreg-verkkoa, jossa kuidut on etukäteen 
liimattu toisiinsa ja verkko itsessään on jo jäykkää. MAX-laminaatissa 
kuituihin ei lisätä ennakkoon liimaa, jolloin lopputulos on poikkeuksellisen 
pehmeä, jopa pehmeämpi kuin monet kudotut Dacron-kankaat. Laminointi 
tapahtuu kuitenkin perinteisesti kuumien teräsvalssien välissä 7-8 atmos-
fäärin paineessa, jolloin liimauksesta tulee luja ja delaminoitumisen vaaraa 
ei ole. Tässä suhteessa MAX on perinteisten laminaattien tapaan selvästi 
lujempi kuin tyhjömenetelmällä (alle 1 atmosfäärin paineessa) liimatut 3DL 
tai 4DL HichTech-laminaatit.

Dacronin syrjäyttäjäksi?

Ensi vaiheessa MAX on tarkoitettu lähinnä HighTech- ja Club Racing 
käyttöön. Alkuun laminaattia saa vain Kevlar ja/tai hiilikuituvahvisteisena, 
mutta tulevaisuudessa Contender aikoo valmistaa Dyneema ja Dacron 

MAX laminaattia
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pohjaisia laminaatteja, joissa voi olla myös kulutuskestävyyttä lisäävä taf-
feta-kangas toisella tai molemmilla puolilla. Erittäin miellyttävän käsiteltä-
vyytensä ansiosta MAX voi olla ensimmäinen varteen otettava vaihtoehto 
syrjäyttämään kudotun Dacronin perhepurjeiden materiaalina. Hankalampi 
käsiteltävyys ja jäykkyys laskostettaessa on yksi syy siihen, että retkipur-
jehtijat ovat vierastaneet laminaatteja. Yli 90% maailman purjeista leikataan 
edelleen perinteisestä, kudotusta Dacronista, joka kehiteltiin 40 vuotta 
sitten eikä ole sen jälkeen juuri muuttunut. MAXin etuna Dacroniin verrat-
tuna on myös keveys. Jotta MAXista olisi Dacronin syrjäyttäjäksi, hinnan 
pitää kuitenkin pudota samalla tasolle kuin Dacronin tai mieluiten sen alle-
kin. Laminaattipurje tulee tuskin koskaan olemaan yhtä pitkäikäinen kuin 
kudottu Dacron, mutta pehmeys ja keveys ovat valtteja, jotka voivat saada 
retkipurjehtijatkin kiinnostumaan, jos hinta on kohdallaan.

WB-Sails leikkasi ensimmäiset MAX-purjeet syksyllä Pekka Töytärin Facil 355 Lauraan. 
Kautta 2004 ajatellen oli niin WB:lle kuin Contenderillekin tärkeää saada kokemuksia 
konseptista ennen jäiden tuloa. Koepurjehdukset osoittivat ratkaisun kaikin puolin toimi-
vaksi: MAX lanseerataan kevään kuluessa, kun Contender on ehtinyt kasvattaa varasto-
jaan kaupallista käyttöä silmällä pitäen.
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Cubenfi ber goes Carbon
Hiilikuitu on yleistynyt nopeasti HighTech-purjeiden materiaa-

lina sen jälkeen, kun IMS-sääntö salli sen käytön v. 2001 
lähtien. Hiilikuidun hyviin ominaisuuksiin kuuluu paitsi 

pienin venymä, myös immuniteetti UV-säteilylle. 

Hiilikuidun huonoin puoli on taittaminen: 
kuitu katkeaa herkästi taitettaessa. 

Kuten perinteisessä Cubenfi -
berissa, myös Carbon-

versiossa kuidut on 
kammattu vieri 

viereen 

S/Y Luna: Genua 1 Medium 16 kn/22° apparent.
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ohueksi  matoksi, jossa jokainen erillinen kuitu liimautuu toiseensa  kiinni. Yksittäi-
sen kuidun katkeaminen ei vaikuta mitään laminaatin lujuuteen. Hiilikuidun lisäksi 
laminaatissa on useampaan suuntaan myös Spectraa lisäämässä repeämislujuutta.

Carbon Cuben on ylivoimainen omassa luokassaan, kun on kyse paino/lujuus-
suhteesta. Ero korostuu kun laminaatin paino kevenee: perinteisiä tai 3DL-tyyppisiä 
laminaatteja ei yksinkertaisesti kyetä valmistamaan niin keveänä kuin Cubenfi ber. 
Sen vuoksi Carbon Cuben laminaatti on omimmillaan ykkösgenuoissa, joissa yksi 
purje voi todellakin korvata kaksi. Esim. Finngulf 46 Lunan Light-Medium ykkönen 
kesti vaivatta yli 25 solmun puuskia viime kesän Offshore Weekin lyhyessä avo-
meripurjehduksess Hangossa. Carbon Cubenin ainoana haittapuolena voi pitää 
tietynlaista herkkyyttä repeytymiselle pistekuormitettuna. Se on suoraa seurausta 
olemattomasta venymästä ja laminaatin keveydestä. Saalinkien ja kaidetolppien 
päät on syytä suojata erityisen hyvin, ja varsinkin kovissa tuulissa on katsottava, 
että genua päästetään ajoissa auki vastakäännöstä tehtäessä.
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Kohti Ateenaa 2004
Suomen purjehdusjoukkue lähtee elokuussa Ateenaan paremmin 
eväin kuin milloinkaan aikaisemmin. Paikkansa kisakoneeseen ovat 
vahvistaneet vasta Sari Multala (E-jolla) ja Laser, mutta viimeisistä 
maapaikoista taistelevat vileä 49er, 470, Finn ja Star.  Virallinen 
tavoite 2 mitalia on kova, varsinkin kun ottaa huomioon Ateenan 
arvaamattomat olosuhteet. WB-Sailsin ”talliin” kuuluu suomalaispur-
jehtijoiden lisäksi ulkolaisia nimimiehiä, mm. Finn-purjehtija Sebas-
tian Godefroid ja Yngling-naisisto Sharon Ferrisin johdolla. 

E-jolla

Sarin valmistautuminen on kulkenut odotusten mukaisesti, vaikka 2003 
tulikin ”vain” EM- ja MM-hopeaa. Medialla on vielä oppimista purjehduk-
sesta, jossa sattumalla on suurempi osuus kuin monessa muussa lajissa. 
Ateenassa tämä korostuu, sillä Ateenan lahdella tuulet ovat mahdollisim-
man arvaamattomat. Purjehdusalue suosii riskinottajia, keskeltä varman 
päälle on lähes mahdoton purjehtia. Martin Gahmbergin keräämät tuulitiedot 
osoittavat, että yleensä jompi kumpi laita vetää, useampi 30 asteen shifti 
yhden kryssiosuuden aikana ei ole epätavallista, ja lisäksi tuulen voimak-
kuus vaihtelee eri osissa rata-aluetta tyypillisesti +- 50%.  

Harjoittelukumppanit hiipuvat

Purjeen kehitystyötä on tähän saakka tehty sulassa sovussa Hollanin 
Carolijn Brouwerin ja Belgian Min Dezillien kanssa. Olympiavuoden alka-
essa harjoittelukumppanit alkavat kaikki olla pahoja vastustajia ja kaikki 
vetäytyvät omiin leireihinsä. Vesitestaaminen on vaikeampaa, kun ei tiedä 
milloin harjoitusvastustajat ajavat täysillä ja milloin ei, ja muutenkin tiedon 
vaihto, joka on ollut varsin avointa, vähenee. Sari on ollut ylivoimainen maa-
ilmassa heti kun tuulee 5-6 m/s tai enemmän. Niinpä purjekehityksessä on 
keskitytty kevyeen tuuleen, käyttäen mastokameraa ja tietokonesimulaatiota 
työkaluna. Joulukuun leiri Cadizissa osoitti, että uusi, radiaali-vaakaleikattu 
malli on todella nopeampi alle 5 m/s kuin mikään aiempi mallimme.

470  

Naisistomme Maria Saarikallio-Maria Diesen missasivat harmittavalla 
tavalla olympiapaikan Cadizin MM-kilpailuissa syksyllä. Viimeisen lähdön 
viimeisellä lenssillä tytöt missasivat jiipin ja Unkarin edustaja pääsi liuku-
maan ohi vieden olympiapaikan yhden pisteen erolla. Muuten MM-purjeh-
dukset sujuivat hienosti, tyttöjen sarjasta löytyi mm. 3., 4. ja 8. sijat. Joka 
tapauksessa kehitys viime vuodesta on ollut silminnähtävän reipasta, joten 
eiköhän olympiapaikka irtoa toukokuussa viimeisessä näyttökilpailussa Kro-
atissa. Siellä on jaossa vielä 4 maapaikkaa naisten 470-luokassa.
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Miesten puolella Olli Posti-Jukka Saarikorpi aloittivat Cadizin olympia-
karsinnan lupaavasti kilmosella, mutta jatkossa tuulen heiketessä kaverei-
den veestä puuttui potkua ja sijoitus hiipui karsintarajan ulkopuolelle. Ollilla 
ja Jukalla on kevään aikan voimakas satsaus päällä ja mahdollisuus hankkia 
olympiapaikka toukokuussa samoissa MM-kisoissa kuin Marioilla. Miehillä 
on vielä kuusi paikkaa jaossa.

Ukrainan Evgeni Braslavets (kultaa Savannahissa -96) on omasta 
aloitteestaan liittynyt 470-luokan kehitystyöhön mukaan. Vuoden mitaan on 
testattu paitsi uusia leikkauksia myös uutta mastoa.

Star

Jali Mäkilä ja Erkki 
Heinonen taistelevat ve-
nekunnan Marko Dahl-
berg-Ville Kurki kanssa 
Star-paikasta Ateenaan. 
Paikka ei irtoa helpolla, 
sillä monta kovaa pur-
jehdusmaata on vielä 
vailla maapaikkaa, joita 
Starissa jaetaan vain 16 
kpl. Mäkilä ja Heinonen 
aloittivat olympiaprojektin 
varsin myöhään, mutta onnistuivat varmistamaan itselleen karsintapaikan 
Olympialaisiin sijoittumalla  kesällä lainaveneellä kolmanneksi Starin 10th 
District mestaruuksissa. Uusi vene järjestyi, kun Jali lähestyi New Yorkilaista 
lakimiestä Basil Vasiliouta sponsoroinnin merkeissä. Tovin kuunneltuaan 
Basil kysyi: ”Would it help if I buy you a boat?”.  Basil omistaa Cubenfi ber-
purjeilla varustetun 6mR Jane Ann-veneen, jota Jali on kipparoinut menes-
tyksellä Välimerellä. Miehistö aloitti Miamissa tehoharjoittelun hyvässä 
seurassa: Valmentajana toimii kokenut Andy Xawieja, ja treenipartnerina 
vielä kokeneempi Mark Reynolds (kultaa Sydneyssä). Nähtäväksi jää, 
kuinka pitkälle rahat riittävät ja miten aika riittää uuden luokan omaksumi-
seen olympiakarsintaan mennessä.
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Finn

WB:llä on pitkät perinteet Finn-
jollissa Fredrik Lööfi n ja Jali Mäkilän 
ajoilta. Nuori Tapio Nirkko on hake-
massa Olympiapaikkaa Ateenaan, 
vaikka todellinen tähtäin taitaa olla 
Pekingissä. Jos Tapio jaksaa jatkaa 
2008 saakka mahdolllisuudet on 
vaikka mihin, sen verran hyvin Laserista siirtyneen nuorukaisen ensimmäi-
nen täysi kausi Finn-jollassa on sujunut.

Jos Tapiolta on ennen aikaista odottaa mitalia, sitä voi hyvällä tahdolla 
odottaa Belgian Sebastian Godefroidilta, joka on mukana Finn-jolla kehityk-
sessämme. Sebbe on purjehtinut kolmen kuukauden aikana  20 päivää kuu-
kaudessa Kanarialla, testaten välineitä mastokamera apunaan. Godefroid 
on pannut säännöllisin väliajoin postiin kuvanauhan analysoitavaksi Suo-
meen, olemme tehneet muutoksia ja lähettäneet uuden purjeen Kanarialle 
paluupostissa. 

Uuden Seelannin Sharon Ferrisiä 
valmentaa Chris Winter.

Ukrainan Evgeni Braslavets 
on mukana 470-purjeiden 
kehityksessä.  Alla Tapio 
Nirkko/Finn.
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49er 

Tompe Johanson ja Jukka Piirainen ovat niinikään käynnistäneet loppu-
kirin, joka tähtää mieluiten kirkkaimpaan mitaliin Ateenassa. Maapaikka on 
vielä varmistettava, mutta se onnistunee kevään aikana. 49ereilla on vielä 4 
paikkaa tarjolla. Vastoinkäymisiäkin on ollut: Tompe ja Märt olivat jo neuvo-
telleet  englantilaisen Paul Brothertonin valmentamaan, mutta hanke kariu-
tui viime hetkellä, kun Englannin liitto heräsi eikä päästänyt Paulia vapaille 
markkinoille. Paul oli itsekin yksi mitaliehdokkaista Ateenaan, mutta hävisi 
niukasti karsinnan parille Draper-Nicholson. Brothertonin kokemuksesta 
olisi varmasti ollut hyötyä. Oops-trimaraanihanke voi olla rasite, mutta myös 
siunaus sopivan vaihtelun muodossa. 

Laser 

Laser on jo varmistanut paikkansa 
Ateenaan, mutta lähtijän nimi on vielä 
epäselvä. Roope Suomalainen johtaa kar-
sinnoissa Fredrik Westmania 7 pisteellä, 
joten osat voivat vielä vaihtuakin ennen 
kuin olympiaedustajan nimi varmistuu.

Yngling

Suomella ei ole edustajaa Ateenaan 
naisten köliveneluokassa Ynglingissä, 
joka on nyt ensikertaa Olympialaisissa. WB-Sails on kuitenkin mukana 
Ynglingissä: Chris Winter valmentaa niin Uuden Seelannin kuin Australian-
kin venekuntia. Australian Nicky Bethwaiten kipparoima venekunta on jo 
varmistanut paikkansa Ateenaan, mutta Uuden Seelannin Sharon Ferrisin 
on vielä vakuutettava valitsijat kevään aikana ennenkuin matkalippu on 
taskussa. Chrisin mukaan Ynglingiä voisi kutsua H-veneen ja Lightningin 
risteytykseksi, ja WB:n Yngling purjeet perustuvatkin pitkälle paitsi näihin 
kahteen myös 606:sta saatuihin kokemuksiin. Näiden luokkien purjeet kehit-
tyvät spin-offi na, vaikkei kotimaassa Ynglingiä purjehditakaan.

Roope

Tompe ja Jukka
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Kehitystyötä yli rajojen

Tietokoneanalyysit ovat osoitta-
neet miten herkästi purjevoimat 
riippuvat tuulen voimakkuudesta 
jollaluokissa, joiden mastot taipuvat 
pienimmästäkin puuskasta. Metri 
sekunnissa enemmän tai vähem-
män tuulta ja purjeen muoto 
on aivan erilainen. Purjeita on 
verrattava keskenään täsmälleen 
samalla tuulen voimakkuudella, 
minkä vuoksi olemme lisänneet 
tuulimittarin maston huippuun 
kameran näkökenttään. Vaihtoeh-
toisesti valmentaja ajaa vierellä 
tuulimittarilla varustetulla veneellä 
ja huutaa tuulen voimakkuuden 
kameran nauhalle. Aallokko vaikuttaa myös siten, että n. yhden sekunnin syklin aikana purjeen muoto vaihte-
lee merkittävästi - video kuvaa 24 kuvaa sekunnissa, joista on sitten valittava mahdollisimman ”samanlaiset”. 
Käytännössä täytyy valita useampia kuvia samasta tilanteesta ja käyttää jonkinlaista keskimääräistä muotoa 
tietokoneanalyysiä varten. Selvästikin kaivataan reaaliaikaista muotoanalyysiä, josta sitten voitaisiin ottaa 
aikakeskiarvo esim. minuutin tai kahden ajalta. WB on tutkinut asiaa, mutta toimivaa teknistä ratkaisua, 
jolla purjeen muotoa voisi mitata ei ole löytynyt. Tiettävästi Alinghillä oli tällainen, videokuvan reaaliaikaiseen 
analysointiin kykenevä järjestelmä viime America’s Cupissa.
WB-Sailsin pitkän tähtäimen strategiaan kuuluu asemien vahvistaminen kaikissa Olympia-luokissa. Niissä kil-
pailu on kovinta ja välinekehitys on viety pidemmälle kuin missään muualla. Markkinasegmentti on siis erittäin 
kova, tällä tasolla satsaavien ompelimoiden lukumäärä on yhden käden sormilla laskettavissa. Plussapuolella 
on kuitenkin runsaasti:
- Purjeita kulutetaan paljon.  Yksi venekunta käyttää helposti parikymmentä purjetta vuodessa.
- Olympiapurjehtijat ja heidän valmentajansa ovat ammattilaisia ja edelläkävijöitä.  Vuorovaikutuksesta
  on hyötyä niin purjehtijoille kuin purjeentekijällekin.
- Hintakilpailua ei juuri ole. Jos tuote on parempi, se menee kaupaksi joka tapauksessa. 
- Markkina on ympärivuotinen. Tämä on tärkeää varsinkin suomalaiselle purjevalmistajalle, jolle talvi 
  on normaalisti off-season aikaa. Olympialuokissa harjoittelu ja kehitys jatkuu nykyään ympärivuotisesti.
  Meidän talvemme aikana purjehditaan eteläisellä pallon puoliskolla.
- Kehitystyön spin-offi na muihin yksityyppiveneisiin ja jopa avomeriveneisiin parempia purjeita.
- Olympiastatuksen (mitalien) tuoma imago on avuksi kaikessa markkinoinnissa. 

WB-Sails on jo pitkään tukenut suomalaispurjehtijoita, ja suomalaispurjehtijat ovat auttaneet purjeiden 
kehitystyössä testaamalla ja tuomalla mukaan omia ajatuksiaan. Viime vuosina myös ulkomaalaiset ovat 
kiinnittäneet huomiota saavutettuihin tuloksiin, ja yhteistyökumppaneita on löytynyt yli rajojen paitsi E-jollassa 
mm. Finnissä, 470:ssä, Starissa, Tornadossa ja Ynglingissä. Ulkopuolelle jääkin vain 49er, Laser ja Mistral, joissa 
purjeiden valmistus on monopolisoitu.

TietoEnator on ollut koko olympiadin ajan Purjeh-
tijaliiton tärkein yhteistyökumppani. Tuki on ulottunut 
paljon pidemmälle kuin pelkkään sponsorointiin: Calle 
Lindfors on nähty  usein seuraamassa Suomipoikien ja 
-tyttöjen menestystä kansainvälisissä regatoissa.

Seb Godefroidin Finn-purje. Huomaa tuulimittari maston huipussa.
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Virtaviivoja ja 
pyörteitä
Virtaus purjeiden ympärillä on 
monimutkaista. Tuulen puolella 
ilmanvirta hidastuu ja ilmanpaine 
kasvaa, suojan puolella virtaus 
kiihtyy muodostaen alipaineen. 
Tästä aiheutuu ”epäjatkuvuus” 
purjeen reunoilla, missä paine-
erot tasautuvat. Purjeen ylä-
osassa virtaus taipuu ylöspäin 
tuulen puolella ja alaspäin suojan 
puolella kulkiessaan purjeen 
poikki. Alaosassa tilanne on päin-
vastainen: virtaus vuotaa puomin 
tai purjeen alahelman alitse.

Virtaus taipuu...

Eri puolella purjetta virtaus siis taipuu eri suuntiin. Seurauksena on 
ristikkäisvirtauksia purjeen takaliesmassa. Eri suuntaiset virtaukset yhdis-
tyvät muodostaen pyörteisen jättövanan purjeiden taakse (kullekin purjeelle 
omansa). Pyörteiden muodostumiseen kuluu energiaa määrä, joka vastaa 
hyvinkin 50% koko veneen rungon ja takilan ilmanvastuksesta. Jättövanat 
vaikuttavat virtauksen nopeuteen ja suuntaan myös purjeiden kohdalla eikä 
vain takaliesman jälkeen, samaan tapaan kuin veneen liikkeestä johtuva 
suhteellinen tuuli muodostuu. Näin päädymme “kana-muna”- problematiik-
kaan, missä pyörteiden voidaan ajatella taivuttavan virtausta tai taipuneen 
virtauksen synnyttävän pyörteen. 

... entä sitten?

Miksi virtauksen taipuminen sitten kiinnostaa? Purjeiden veneeseen 
kohdistamat voimat (ajovoima ja kallistava voima) syntyvät tästä virtauksen 
taipumisesta Newtonin aktio-reaktio periaatteen mukaisesti. Mitä enemmän 
virtaus vaakasuunnassa taipuu, sitä enemmän purjeista saadaan voimaa 
irti. Tietokonesimulaatiot osoittavat, että virtaus taipuu selvästi eniten 
purjeiden keskiosassa. Ylä- ja alapäässä muodostuvat pyörteet eivät juuri 
taivuta virtausta vaan tuuli menee enemmän tai vähemmän “suoraan läpi”. 

Enemmän virtauksen simuloinnista WB-Sailsin nettisivuilla www.wb-
sails.fi /news ja oheisella CD-rompulla.

Jollei ilma olisi läpinäkyvää...
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Kuva 1. Kaikki ilma taipuu purjeiden tuulen puolelle. 
Virtaus hidastuu (sinertävät sävyt) kun se lähestyy 
purjeita. Lähempänä huippua tuuli taipuu voimakkasti 
ylöspäin niin, että se lähtee suurin piirtein kohtisuoraan 
takaliesmaa vasten. Tämä johtuu isopurjeen huipun 
taakse muodostuvasta kärkipyörteestä, joka kiertää 
myötäpäivään. Pyörteen ytimen tuulen puolella virtaus 
taipuu ylöspäin, sen suojan puolella alaspäin. Puomin 
alitse kiertyvä ilma muodostaa toisen pyörteen, jonka 
alku näkyy jaluskulman takana. Ilmavirran leikkauksen 
etäisyys veneen keskilinjasta on suunnilleen sama kuin 
veneen leveys ja tulokulma 27°.

Kuva 2. Kun lähestytään vähän venettä, virtaus hyppää 
isopurjeen suojan puolelle. Virtaviivat taipuvat nyt alas-
päin samaisen kärkipyörteen suojan puolella. Fokan 
vaikutus alueella virtaus taipuu enemmän ja pysyy 
edelleen molempien purjeiden tuulen puolella. Virtauk-
sen kiihtyminen kannella on tuttu ilmiö maksiveneistä, 
joissa vinssipedestaalien vaiheilla puhaltaa niin että 
tukka hulmuaa. 

Kuva 3. Virtauksen edelleen lähestyessä veneen keskilinjaa 
enemmän ilmaa kulkee purjeiden suojan puolitse. Vain alim-
mat virtaviivat kulkevat tuulen puolitse, suurimman osan 
luikahtaessa isopurjeen ja fokan välisestä solasta. Isopur-
jeen yläosassa virtaus taipuu edelleen alaspäin, mutta solan 
alueella ilma imeytyy yläviistoon fokan huipusta kiertyvän 
kärkipyörteen vaikutuksesta. Pyörteen synty näkyy fokan 
huipun tasolla. 

Virtaviivoja purjeiden ympärillä. Tässä tietokonesimulaatiossa liikutetaan 
pystysuoraa ilmavirran leikkausta vasemmalta oikealle, veneen keulan 
editse. Leikkaus ulottuu kannen tasolta maston huippuun. Simulaatio näyt-
tää, miten virtaus taipuu purjeiden ja veneen rungon vaikutuksesta. Virtavii-
vojen väri kuvaa virtausnopeutta välillä 10-20 solmua. Vaalean vihreä sävy 
on suhteellisen tuulen nopeus 15 solmua. Värisävyt toistuvat huonommin 
painetussa asussa: CD-rompulta löytyvissä animaatioissa värit erottuvat 
paremmin.
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Kuva 4. Isopurjeen tuulen puolelta ei kulje enää 
lainkaan ilmaa. Muutama virtaviiva on hypännyt 
fokan huipun suojan puolelle ja taipuu nyt alaviis-
toon, päinvastoin kuin solasta kulkeva ilma. Ne ovat 
suojan puolella fokan kärkipyörrettä , joka painaa niitä 
alaspäin. Punaiset sävyt kertovat virtauksen kiihtymi-
sestä. Lähellä kantta virtaus livahtaa fokan helman 
ali muodostaen pyörteen myös sinne. Virtaus “siivun” 
etäisyys veneen keskilinjasta on vajaa puolet veneen 
leveydestä.

Kuva 5. Enemmän ilmaa siirtyy fokan suojan puolelle, 
kun siivu lähestyy veneen keskilinjaa. Kun virtaus siirtyy 
kauemmas purjeiden pinnasta se ei enää kiihdy niin 
voimakkasti isopurjeen yläosassa.

Kuva 6. Kun virtauslähde on veneen keskilinjalla, lähes 
kaikki ilma kulkee suojan puolelta, kiihtyen voimakkaasti 
fokan takana.

Teekkari Henrik Sjöblom on 
kolmas tekniikan opiskeija, joka 
tekee WB:llä diplomityönsä 
pur-jeiden aerodynamikkkaa 
tutkien. Henrik on kehittänyt 
erityisesti purjeiden mallin-
nusta  virtauksen  simulaatiota 
silmällä pitäen.
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Yllä. Tässä simulaatiossa siirretään vaakasuuntaista ”virtausmattoa”  alhaalta kannen 
tasolta kohti maston huippua. Virtauksen taipuminen ylöspäin tuulen puolella ja alaspäin 
suojan puolella näkyy hyvin.

Alla. Virtaviivoja purjeiden pinnalla virtausnopeudella värjättynä. Malli on Finngulf 46, 
apparenttituulen nopeus 8 m/s ja kulma 22° (sama tilanne josta aukeaman ss. 6-7 kuva). 
Sinivihreät sävyt kuvaavat kiihtynyttä virtausta (enimmäkseen purjeiden suojan puolella) 
ja keltapunaiset sävyt hidastunutta virtausta (pääasiassa 
tuulen puolella). Simulaatiosta näkyy, miten samasta 
pisteestä etuliesmassa lähtevä virtaus taipuu ylös 
tai alaspäin kulkiessaan purjeen yli. Voimakkainta 
taipuminen on purjeiden ylä- ja alapäässä, keskellä 
virtaus kulkee suorempaan. Rungon yli kulkeva vir-
taus jakaantuu keulan ”klimpistä” kylkeä pitkin 
koko kannen alueelle.

12 m/s

8 m/s

4 m/s

10 m/s

6 m/s



WB-Sails on hankkinut itselleen purjeet.fi -verkkotunnuksen. WB:n 
omat kotisivut (wb-sails.fi ) ovat olleet enimmäkseen vain englannin-
kieliset ja varsin teoriapitoiset. Purjeet.fi  sivuilla puhumme kaikesta 
ensimmäisellä kotimaisella ja enemmän perhe- kuin kilpapurjehtijan 
näkökulmasta. 

Sivuilta löytyy purjeiden mm. hoito-ohjeita, trimmivinkkejä, tietoa mate-
riaaleista, käytettyjen purjeiden pörssi, sekä keskustelupalsta aihepiireittäin. 
Sivujen pitäisi olla toiminnassa helmikuun loppuun mennessä. Tervetuloa 
surffaamaan! 

5000 osumaa päivässä

Ei silti, että WB:n nykyinen kotisivu wb-sails.fi  kärsisi lukijoiden puut-
teesta. Sivuilla on käynyt jo vuosia satoja ihmisiä päivittäin, lähes 10.000 
vierailua kuukaudessa. Parhaimmillaan osumia on toista tuhatta tunnissa 
ympäri maailmaa. Yhtenä syynä suosioon lienee se, että sivusto olisi ensim-
mäisiä purje-aiheisia kun se avattiin v. -95. Monet alisivut ovat saaneet suorat 
linkkinsä, ja esimerkiksi Google löytää hakusanalla “WB-Sails” 380 linkkiä 
kotisivullemme. Suosituin 
sivu on ollut “telling tales”- 
v i r t aus lanka ju t t umme 
(julkaistu 11/95), mutta 
myös aerodynamiikka- ja 
simulointisivujen suosio 
on jatkunut jo vuosia. Yli 
kolmannes kävijöistä tulee 
Yhdysvalloista, mutta suo-
menkielisiäkinkin lukijoita 
riittää: vanhoja WB-New-
sejä pdf-muodossa lada-
taan päivittäin yli 20 kertaa. 
Vie kyllä oman aikansa 
ennen kuin purjeet.fi  yltää 
samanlaisiin kävijämääriin.


