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Sisältö

IMS-rikin trimmaus
Ajatuksia IMS-rikin trimmauksesta. Tämä takila taak-
sepäin suunnattuine saalinkeineen on perhepurjehti-
jalle helppo, mutta kilpapurjehtijalle haaste.
    
Tetun trimmivinkit
Pyysimme menestyksekkään X-362:n kipparia Timo 
Karia kertomaan, miten he säätävät takilaansa ja pur-
jeitaan.

Puolitonnareiden vuosikymmen
20 vuotta sitten avomeripurjehdus oli erilaista - his-
toriikki Half Ton Cupeista.

MAXX - uusi teknologia purjeiden valmistukseen.
Reilun vuoden kokemuksen perusteella MAXX voimme 
todeta, että MAXX toimii hyvin.

Omistettu Antero Kairamon muistolle. Se viimeinen shifti tuli aivan liian aikaisin.

Kansikuvat Henry Ericsson
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IMS-rikin trimmauksesta

Viime vuosina on niin kilpa- kuin  perheveneissäkin yleistynyt 
rikityyppi, jossa saalingit suuntautuvat taaksepäin ja rustiraudat 
ovat selvästi maston takana. Tämän rikityypin kehitti alunperin 
Seldén perhepurjehdusta silmällä pitäen. Masto kesti pystyssä 
ilman hankalakäyttöisiä barduunoita ja babystaagia, jotka olivat 
tiellä vastakäännöksissä ja jiipeissä. 

Peräharuskaan ei ollut enää tärkeä: se saattoi olla auki jiipis-
säkin ilman, että masto tuli ryskyen alas kannelle, kuten ”inline” 
rikien kanssa oli saattoi käydä. Saalinkien kulma on tavallisesti 
18-25°, ja yhä useammin rustit on vedetty myös ulospäin kohti 
veneen reunaa niin, että genuan skuuttaaminen luovissa alkaa 
olla mahdotonta. 

Rikiä kutsuttiin yleisesti ”Scandicap”-rikiksi, koska sitä käyttivät 
enimmäkseen Scandicap-säännön alla kilpailevat perhepurret. 
IOR-veneet suosivat ykskantaan inline rikiä, jossa saalingit ja 
rustit ovat maston sivulla. Helppokäyttöisyydellä on hintansa: täl-
laisen rikin trimmaaminen on vaikeampaa ja säätövara pienempi 
kuin inline rikissä. Retkipurjehtijan kannalta trimmattavuus ei ehkä 
ole niin tärkeää, mutta kilpapurjehtija haluaisi kyetä vaihtamaan 
vaihteita tuulen voimakkuuden muuttuessa. 
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Miksi siis kilpapurjehtijatkin ovat kääntäneet saalingit takaviistoon ja 
siirtäneet rustit maston linjan taakse? Syynä on, kuten niin usein purje-
veneen kehityksen historiassa, mittasääntö. Tällä vuosituhannella vallalle 
tullut IMS-sääntö rankaisee barduunoista ja genuoista, suosien korkeaa 
9/10-osa takilaa siten, että lähes kaikki veneenvalmistajat ovat lähteneet 
tälle käyttäjäystävälliselle linjalle. Miten siis saada kaikki irti tällaisesta 
rikistä? WB-News esitti Scandicap-rikin trimmausohjeensa ensimmäisessä 
numerossaan v. 1986, joten lienee korkea aika tarkastella tällaista rikiä 
uudelleen. Kutsumme tätä korkeammalla keulakolmiolla ja taaksepäin 
suunnatuilla saalingeilla varustettua takilaa aikaan paremmin istuvalla 
nimellä ”IMS-riki”.

Takilaa trimmaamalla vaikutetaan purjeiden muotoon niiden etulies-
man kautta. Isopurjeen kohdalla tämä merkitsee maston taivuttamista tai 
taipuman kontrollointia, genuan osalta taas keulaharuksen notkon säätä-
mistä. On hyvä muistaa lisäksi , että purjeiden muotoon voidaan vaikuttaa 
tietysti myös skuuttien kireydellä, jaluspisteillä jne., mutta keskitymme 
tässä itse rikin virittelyyn.

Maston trimmin vaikutus genuan muotoon
Aloitamme veneen keulapäästä eli tarkastelemme ensin, miten mastoa 

säätelemällä voimme vaikuttaa keulaharuksen notkoon.  Kovemmassa 
tuulessa keulaharus painuu notkolle genuan tai fokan kuormituksesta. 
Purjeentekijä kompensoi keulaharuksen notkoa leikkaamalla genuan etu-
liesman valmiiksi ”negatiiviseksi”, sisään päin kaarelle. Tyypillinen kaarevuus 
on 0,5 - 1% etuliesman pituudesta, eli 10 m harukselle 5-10 cm. IOR-tyyp-
pisessä inline rikissä, jossa on barduunat, negatiivista leikataan purjeeseen 
vähemmän, koska notkoa voidaan säätää kätevästi barduunan kireydellä.

Miksi rikiä ja purjeita trimmataan? Pääasiallinen syy 
sisältyy itse tuulivoiman luonteeseen: tuulen purjeihin kohdis-
tama paine kasvaa (suhteellisen) tuulen nopeuden neliössä. Kun 
tuulen voimakkuus kasvaa esim. 2 metristä 4 metriin sekunnissa, 
purjeiden rikiin kohdistama voima nelinkertaistuu. Jos tuuli voimis-
tuu kahdesta metristä kuuteen, voima purjeissa kasvaa yhdeksän 
kertaiseksi - edelleen 8 metriin, ja voima joka pyrkii kallistamaan 
venettä on jo 16 kertainen verrattuna siihen mitä kahdessa met-
rissä. Etelänmerellä Whitbread-veneet purjehtivat usein 30 m/s 
myrskyissä - niiden rikeihin kohdistuu silloin 150 kertaa suurempi 
voima kuin päiväntasaajan Doldrumeissa. Ei ihme, että purjeen 
muodolle täytyy tehdä jotain, jotta tullaan toimeen kevyistä tuulista 
myrskyihin.
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IMS-rikissä ei ole barduunoita: sivuvanttien kireys, ison jalus ja 
peräharus määräävät keulaharuksen notkon. Kevyessä tuulessa harus on 
viivasuora, jos vantit ovat normaalilla (kovan tuulen mukaan asetetulla) 
kireydellä. Kun purjeen etuliesmaan on leikattu reilusti ”kuoppaa”, seu-
rauksena on liian litteä genuan yläosa kevyessä tuulessa - juuri silloin kun 
kaikki voima olisi tarpeen. Tämä onkin IMS-rikin suurin ongelma. Tarkas-
tellaan asiaa BoatBase-simulaatiomallia apuna käyttäen, esimerkkiveneenä 
Dehler 33.

Kuvassa on piirretty keskenään mittakaavassa tyypillisiä rikiin 
vaikuttavia voimia 6-7 m/s tuulessa. Tarkastelu keskittyy keulaha-
ruksen kiinnityspisteen ympärille, jossa vallitsee tasapaino. Keulaha-
rus, jossa on n. 1,6 tn kuorma pyrkii vetämään mastoa eteenpäin 
(punainen vaakasuuntainen voima). 

Keulaharuksen vetoa on vastustamassa sinisillä nuolilla merkityt 
voimat, joista tärkein on päävantin tuoma tuki. Isopurjeen takalies-
man (skuutin kautta) ja peräharuksen välittämät tuet ovat keske-
nään samaa suuruusluokkaa ja yhteensä suunnilleen samanverran 
kuin sivuvantin tuki. 

Saalinkien kohdilla voi olla pieniä tukivoimia, mutta varsinkin ylim-
män saalingin kohdalla myös työntöä, koska vantti tekee suuren 
mutkan saalingin pään kohdalla puskien saalinkia sisäänpäin kohti 
veneen keskilinjaa. Saalinkivoimat ovat mielenkiintoiset lähinnä 
maston taipuman kannalta, tärkeitä ovat myös puomin alasvetäjän 
aiheuttama työntö puominivelen tasolla ja vastaava reaktio alasve-
täjän kiinnikkeen kohdalla mastossa. 
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Genuan trimmin kannalta  on mielenkiintoista se, mitä tapah-Genuan trimmin kannalta  on mielenkiintoista se, mitä tapah-Genuan trimmin kannalta
tuu keulaharuksen notkolle, kun tuuli voimistuu kevyestä tuulesta kovaan. 
Perinteisesti sivuvantteihin kierretään melkoinen esijännitys. Mastonvalmis-
tajat suosittavat 15 - 20% vantin vetomurtolujuudesta vastaavaa jännitystä. 
Tavalliselle 1x19, 7 mm vaijerille tämä merkitsee n. 800 kg esijännitystä, 
rodille enemmänkin. 

Lainatakseni WB:n Vauhtiseminaarin trimmausohjetta: “Päävantit saavat 
tulla kireälle - yleensä vanttiruuvit ovat niin pienet ja työkalut puutteelli-
set, että niitä ei ole mahdollista kiristää liikaa. Älä ole huolissasi veneestä, 
se kestää jännityksen”. Kovemmassa tuulessa varmaan on näin (vai onko 
sittenkään?), mutta kevyessä tuulessa esikiristys aiheuttaa ongelmia, kun 
saalingit ja rustit on suunnattu taaksepäin. 

BoatBasella lasketuista esimerkkitapauksista (ks. seuraava sivu) ilme-
nee, että heikossa tuulessa sivuvanttien esikiristys vetää keulaharuksen 
lähes viivasuoraksi. Notkoa on vain muutamia senttimetrejä, kun purjee-
seen tavallisesti leikataan reilun 10 cm “kuoppa” kompensoimaan keula-
haruksen taipumista kovemmassa tuulessa. Genua on etureunastaan ja 
ylhäältä liian litteä, voimaton ja vaikea ajettava kevyissä tuulissa. Tarvitaan 
erillinen Light-genua, jonka etuliesma on leikattu suoremmaksi. 
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Simuloimme esijännityksen vaikutusta keulaharukseen notkoon 
BoatBase-mallissamme. Keulaharuksen notko riippuu monesta eri 
osatekijästä, kuten tuulen voimakkuus, ison skuutin kireys, peräha-
ruksen kireys, vanttien esijännitys, saalinkien kulma jne. Kuvissa on 
vertailtu kahta tapausta: vasemmalla minimaalilinen ”löysät pois” 
esikiristys, oikealla ”normaali” maston valmistajan suositus. Hei-
kossa tuulessa (3 m/s yllä), esikiristys suoristaa keulaharusta liikaa 
(sag 30 mm) ja genua jää litteäksi. Kovassa tuulessa (9 m/s alla) 
osa esikiristyksestä on jo kadonnut vanttien venymästä ja rungon 
joustosta johtuen (simulaatio tässä tehty rod-rikille). Jotta keulaha-
ruksen notko saadaan pidettyä kurissa (sag 120 mm), peräharusta 
joudutaan kiristämään n. 100 kgf enemmän (610 kgf vasem-
malla), kun vanteissa ei ole esijännitystä, verrattuna esijännitettyyn 
vaihtoehtoon  (520 kgf oikealla).  Tämän teoreettisen tutkielman 
valossa vanttien esijännityksessä ei ole paljon järkeä.

Esijännitystä vai ei?
Mikäli esikiristyksestä luovutaan ja jätetään vantit löysemmälle, keula-

harus painuu notkolle jo 3 m/s tuulessa, genua istuu kauniisti ja virtauslan-
gat etuliesmassa pysyvät kiinni suojankin puolella. Kuulostaa hyvältä, mutta 
miten käy kovassa tuulessa ilman vanttien esikiristystä? Ei ehkä mitenkään, 
sillä itse asiassa racing-cruising veneissä, joissa tavallisesti on vaijerivantit 
ja vähemmän eksoottisista materiaaleista laminoitu, hiukan joustava runko, 
suojan puolen vantit löystyvät jo 5-6 m/s tuulessa kokonaan. Kun suo-
janpuolen vantit ovat löysät, ei rannassa tehdyllä esikiristyksellä ole enää 
mitään merkitystä keulaharuksen tukemisen kannalta. Sivuvanttien tuki 
tulee silloin vain tuulenpuolen vantista, eikä vanttien aiemmasta esijän-
nityksestä ole hyötyä.  Ainoa merkitys, mikä suojan puolen vanteilla siinä 
vaiheessa enää voi olla, liittyy pumppauksen vähentämiseen, jos ne edes 
ajoittain kiristyvät aallokossa. 
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Jos esikiristyksestä ei ole hyötyä kovemmassa tuulessa, miksi siis vään-
tää vanttiruuveja kireälle, kun kevyessä tuulessa siitä on pelkkää haittaa? 
Perinteinen tapa käyttää suuria vanttijännityksiä (mitä WB-Sailskin on suo-
sitellut), on peräisin erikoisrakenteisista kilpaveneistä sivulle suunnattuine 
saalinkeineen ja rod-rikeineen. Mikäli veneesi suojan puolen vanteilla on 
tapana roikkua löysänä kovassa tuulessa, ehdotan, että vähennät esijänni-
tystä tuntuvasti - kevyen tuulen kulku paranee varmasti, eikä kovan tuulen 
ominaisuuksiin tule juuri muutosta.

Vanttien kireys ja isopurjeen trimmi
Isopurje on etuliesmastaan kiinni mastossa, joten sen muotoa kontrol-

loidaan maston taipumalla. IMS-rikissä maston taipuman skaala on paljon 
pienempi kuin IOR-ajan inline rikissä. Maston taivuttaminen peräharusta 
liikaa kiristämällä johtaa sivuvanttien löystymiseen, mikä voi vaarantaa 
rikin sivuttaistuen ja tasapainon. Sen mukana isopurjeen säätömahdol-
lisuudet ovat rajallisemmat. Leikkauksessa täytyy tehdä kompromissi 
kevyen ja kovan tuulen ominaisuuksien välillä. Tällaiseen mastoon isopurje 
leikataan suoremmalla etuliesmalla ja masto pyritään pitämään suorana 
melko pitkään tuulen voimistuessakin. 

Esijännitystä vai ei? 
Keskituulessa vanttien esijännityksestä on eniten hyötyä, varsinkin 
jos veneen runko on jäykkä ja vantit rodia. 6 m/s tuulessa esimerk-
kiveneemme vanttien esijännityksestä on vielä n. puolet jäljellä. 
Kiristämällä peräharusta 80 kg:n voimalla (mikä on mahdollista 
tavallisella kuusinkertaisella taljalla) keulaharuksen notko pysyy 
hyvin kurissa. Pienellä esijännityksellä notko karkaa 200 mm:iin, 
mikä on liikaa ja genuasta tulee liian pullea.
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Mittasäännön muokkaamaa
IMS-säännön antama hyvitys mastoprofi ilin pituudesta on johtanut 

putkiin, jotka ovat varsinkin etu- takasuunnassa paljon jäykempiä kuin IOR-
säännön aikana käytetyt. Vastaavasti profi ili on kannattanut tehdä litteäksi ja 
kapeaksi, mikä vaarantaa putken lujuuden sivusuunnassa. Tämä on osaltaan 
vienyt kehitystä kilpaveneissä genuoista kohti fokkaa. Kapea putki vaatii 
pitkät saalingit ja leveät rustit lähellä veneen ulkoreunaa riittävän sivujäyk-
kyyden takaamiseksi, jolloin genuan skuuttaaminen onnistuu huonosti. 

Kääntämällä saalingit taaksepäin fokka saadaan 107-108%:na LP mital-
taan hiukan peittämään isoa purjetta, mikä auttaa kevyessä tuulessa. Mutta 
myös tässä säännön vaikutus on selvä. IMS ei kohtele genuaa täysin oikeu-
denmukaisesti fokkaan verrattuna, eikä hyvitä matalampaa osatakilaa riittä-
västi. Sen seurauksena ollaan päädytty korkeisiin ja kapeisiin 9/10-rikeihin. 

Perheveneet seuraavat kilpaveneiden perässä, mikä on vahinko. Alku-
peräisessä Scandicap-takilassa oli vielä pitkä vapaa toppi, joka taipues-
saan toi tähän rikiin edes osan siitä automatiikasta, mikä teki IOR-ajan 
7/8-osatakilasta niin erinomaisen. Jos sinulla on joskus mahdollisuus käydä 
purjehtimassa 80-luvun lopun IOR-racing veneellä (1/2-, 3/4- tai 1-ton-
nari), suosittelemme: on avartava kokemus nähdä miten helposti pulleat 
ja täyteläiset purjeet latistuvat kevyestä kovaan tuuleen lähes levyiksi, vain 
barduunan vinssiä pyörittämällä. Ero IMS-rikiin on kuin vertailisi Jopoa 15-
vaihteiseen kilpapyörään. 

IMS-rikin jäykkyyden etu-takasuunnassa määrää lähes täysin diagonaa-
lien kireys. Jos saalingit ovat 20° tai enemmän taaksepäin diagonaalieja sää-
tämällä voidaan kontrolloida tehokkaasti maston taipuma eri korkeuksilla 
kannesta. Kiristämällä ensin alavantit (D1) lukitaan 1. saalinki paikalleen. 
Ykkössaalingin päästä lähevät diagonaalit lukitsevat kakkossaalingin juuren 
paikalleen jne. Mastolle jää tilaa taipua keulaharuksen alapuolella oikeastaan 
vain ylimmän saalingin ja keulaharuksen välistä, mikäli niin halutaan. 

Tyypillisiä IMS-rikejä Gotland Runtin startissa v. 2004. Etualalla 
Roschierin LUNA.  Huomaa Lunan takana tulevn 50-jalkaisen 
äärimmäisen korkea ja kapea fokka.
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Mittasäännön muokkaamaa Näin ovat veneet muuttuneet 
reilussa kymmenessä vuodessa, kun ollaan siirrytty IOR-säännöstä 
IMSiin. Säännön vaikutus näkyy niin rungon kuin purjeidenkin 
sivuprofi ileissa, mutta myös saalinkien leveydessä ja lukumäärässä. 
GPH-lukujen mukaan 1-tonnarin pitäisi olla nopeampi kuin Siner-
gian, mutta todellisuus on aivan muuta, kuten BoatBasenkin yksin-
kertainen VPP ennustaa.

IMS-veneet ovat kapeampia, niiden vesilinja on pidempi, rungon 
syväys pienempi, kölin syväys suurempi, varalaita korkeampi,    
sailplan korkeampi ja kapeampi, rustit leveämmät ja mastoputki 
suurempi kuin IOR-aikalaisten.
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Muista, että isopurjeen muoto määrää - maston taipuma ei isopurjeen muoto määrää - maston taipuma ei isopurjeen muoto määrää
ole itsetarkoitus vaan väline, jolla purjetta muokataan. Joka tapauksessa 
maston pitäminen suorana kannen ja keulaharuksen välillä on tehokas 
tapa estää keulaharusta painumasta notkolle. Siinä diagonaalit yhdistettynä 
pitkään mastoprofi iliin ovat varsin tehokkaita. Tämä on tärkeää, kun ei ole 
barduunoita: suorempi masto tukee förstaagia tuulen voimistuessa, kun 
peräharukseen ja ison skuuttiin lisätään painetta.

Mastokaulus on tärkeä säätö myös IMS-rikissä, sillä toimiihan se 
tavallaan ensimmäisenä saalinkina. Mastokaula voi joko tukea tai työntää, 
riippuen siitä nojaako masto kanteen taka- vai etureunastaan (ks. kuva s.), 
ja sillä voidaan kontrolloida maston alapään esitaivutusta. Useimmiten niin 
mastokaulan kuin -jalan siirtäminen on hankalaa, jolloin maston taivutus 
kannattaa hoitaa  keulaharuksen pituutta muuttamalla. Haruksen pidentä-
minen parilla togglella 5-10 cm lisää mukavasti esitaipumaa, ja päinvastoin. 

Puominalasvetäjä on dynaaminen säätö, jolla maston alaosaa voidaan 
taivuttaa ja isopurjetta litistää kryssillä tuulen voimistuessa. Edellytyksenä 
on, että mastokaulassa on etupuolella vähän varaa (pehmeitä kiiloja), jotta 
masto voi taipua vapaammin. Muista löysätä tiukkaan vedetty alasvetäjä 
ennen kryssimerkin kiertoa, kova puristus voi johtaa puominivelen pet-
tämiseen, kun puomi kääntyy sivulle skuuttia löysättäessä - nimimerkillä 
kokemusta on.

Veneen suunnittelutuuli
Useimmat veneet suunnitellaan siten, että ne purjehtivat optimikallis-

tuksella ja täydellä teholla n. 5-6 m/s tuulessa. Tätä tuulen voimakkuutta, 
jolloin vene myös kulkee lähes maksiminopeutta luovilla, kutsutaan usein 
suunnittelutuuleksi. Kevyissä keleissä, aina suunnittelutuuleen saakka 
pyrimme trimmaamaan rikin ja purjeet mahdollisimman vomakkaiksi, eikä 
kallistusmomentilla ole juuri merkitystä. Tärkein on mahdollisimman suuri 

venettä eteenpäin kuljettava ajovoima. Tuulen voimistuessa yli suunnittelu-
tuulen, ajovoiman suhde kallistavaan momenttiin tulee yhä tärkeämmäksi. 
Tämän jälkeen trimmarin tehtäväksi tulle pyrkiä maksimoimaan ajovoima 
tietyllä, maksimaalisella kallistavan momentin arvolla. Tämän  vuoksi optimi 
purjeen muoto on varsin erilainen heikossa ja kovassa tuulessa. 
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Rake ja prebend
Entä maston kallistus (rake) ja esitaivutus (prebend)? Nykyiset IMS-

rikien keulakolmiot ovat niin korkeita, että maston kallistuksen vaikutus 
luoviominaisuuksiin on paljon pienempi kuin 7/8-osatakiloiden aikakau-
della. Sopiva lähtökohta rakelle on 2-4% isopurjeen mastoliesmasta. 
IMS-rikin prebend määräytyy paitsi vertikaalien ja diagonaalien välisistä 
kireyssuhteista, ennenkaikkea keulaharuksen pituuden suhteesta masto-
kaulukseen, kuten jo aiemmin mainitsemme. Nykyisille isopurjeille sopiva 
esitaivutus on pienempi kuin aiemmin WB-Newsissä esitetty (Scandicap-
rikin) puolet mastoprofi ilin pituudesta, ehkä lähempänä 25-30% siitä. Jos 
prebendiä on enemmän, masto joustaa liikaa, kun peräharus ja isopurje 
kasvattavat puristusta tuulen voimistuessa, eikä keulaharus pysy hallin-
nassa. Lyhyempi vapaa toppi on aiheuttanut sen, että rikin automatiikka on 
vähentynyt: masto taipuu vähemmän puuskissa ja tuulen voimakkuuden 
vaihteluissa kuin 7/8-osatakila. Sen vuoksi purjeentekijä leikkaa ison etu-
liesmaan vähemmän kaarevuutta. 

Toinen syy on se, että isopurjeet ylipäätään ovat latistuneet - maallik-
kokin voi huomata sen jos käsiin osuu 10-15 vuotta vanha purjehduslehti 
ja katselee racing-veneiden kuvia. Syitä on useampia: veneiden koko ja 
nopeudet ovat kasvaneet, rikit kaventuneet ja kölit syventyneet,  kryssi- ja 
apparenttikulmat pienentyneet. Suurin syy lienee kuitenkin se. että IMS-
rikin trimmausalue on pienempi kuin inline-osatakilan. Kevyessä tuulessa 
purjehditaan ehkä liiankin latteilla isopurjeilla, jotta kovassa tuulessa pär-
jätään pidempään reivaamatta. Kun barduunoita ei ole, keulaharusta täytyy 
tukea voimakkaammin ison skuutilla. Iso täytyy leikata litteämmäksi, jotta 
se voidaan skuutata kireälle liikaa venettä kaatamatta. Näin mittasäännön 
vaikutus ulottuu jopa purjeideen muotoon saakka. Kuva kaksinkertaisesta Half Ton Cupin voittajasta Cofi casta kertoo, 

että in line-rikin prebendit olivat aivan eriluokkaa kuin nykyisten 
IMS-takiloiden. Huomaa myös mastoprofi ilin pienet ulkomitat.
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IMS-rikin säätäminen eri tuuliin
On selvä, ettei veneestä saada kaikkea irti, jollei vanttien kireyttä 

muuteta kevyestä tuulesta kovaan tuuleen. Kaikkien sivuvanttien ja diago-
naalien pyörittely päivän sääennusteen mukaan on kuitenkin ylivoimainen 
tehtävä’ innokkaimmallekin trimmifriikille. IMS-rikissä kokonaisjännitystä 
ja sen mukana förstaagin tuiki tärkeitä elinoloja voidaan kuitenkin säätää 
varsin helposti yhdestä paikasta: keulaharuksen vanttiruuvista. 

Vanttiruuvia ei tarvitse päästää kovinkaan paljon, kun harus jo muut-
tuu paljon elävämmäksi ja genua saa muotonsa heikossa tuulessa. Kovaa 
tuulta silmällä pitäen vantteihin saadaan esikiristystä pienellä vaivalla 
lyhentämällä förstaagia veneen keulasta. Maston takanojan kannalta säätö 
toimii väärin päin. Yleensä veneet purjehtivat kevyessä tuulessa paremmin 
masto pystyssä ja kovemmassa takanojassa, mutta 9/10-osatakilassa raken 
merkitys on pieni. Joissain IMS-veneissä keulaharus on varustettu hydrau-
lisylinterillä, jolla jännitystä voidaan helposti säätää. 

IMS-säännön alla on kuitenkin toinen, isompi kysymys: periaatteessa 
maston kallistusta ei saa muuttaa ilman uutta vesimittausta ja kallistus-
koetta: maston nojaaminen taakse upottaa perää alemmas ja lisää jäyk-
kyyttä, ainakin teoriassa. Muutokset ovat niin pieniä, että on kyseenalaista, 
voiko niitä käytännössä mitata. Tyyppilisen 40-jalkaisen rikissä keulaharuk-
sen pidentäminen 2 cm lisää rakea 10 cm, eli n. 200 kg painavan maston 
painopiste siirtyy ehkä 3 cm taaksepäin. Tämä on äkkiä kompensoitu, kun 
pari miehistön jäsentä siirtää pyllyjään vastaavasti eteenpäin.  Mutta sään-
nöt ovat sääntöjä, ja mihin raja tarkkaan ottaen vedetään? Käytännössä 
tarvittava säätöalue olisi juuri tuo 2-3 cm keulaharuksen pituudessa, ja 
mielellään 4-5 kierrosta sivuvanteista. 
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Jollei tarmo riitä kireyksien säätelyyn, WB-Sails suosittaa mieluummin 
liian löysää kuin liian kireää rikiä, varsinkin silloin, kun vene ja/tai vantit 
antavat sen verran perään, että suojan puolen vantit roikkuvat löysänä jo 
5 m/s tuulessa ja esikiristys menettää merkityksensä. Kevyessä tuulessa 
aivan liian kireä riki pudottaa nopeutta helposti solmun. Kovassa tuulessa 
vanttien kireyttä voi aina kompensoida peräharusta kiristämällä ja skuut-
taamalla isoa kireälle.

Terminologiaa:
Inline riki: Takila, jossa saalingit ovat suoraan maston sivulla (in line with 
mast). 

Vertikaali: Sivuvantti, joka nousee pystysuoraan (vertikaalisti) rustista 
saalingin päähän, tai saalingin päästä saalingin päähän. Tästä käytetään usein 
myös nimeä päävantti.

Diagonaali: Sivuvantti, joka kulkee viistoon (diagonaalisti) rustista 
saalinkien juureen tai saalingin päästä saalingin juureen. Diagonaalit on 
numeroitu alhaalta ylös siten, että diagonaali 1 (lyhennetään tavallisesti 
D1)  kulkee rustista 1. saalingin alle. D1:stä kutsutaan usein myös alavan-
tiksi. D2 lähtee ensimmäisen saalingin päästä, D3 toisen saalingin pästä jne. 
Vertikaaleja kutsutaan ammattikielessä samaan tapaan V1, V2 jne., varsinkin 
kilpaveneissä, joissa on katkotut rod-vantit.

Rake: maston kallistus tai takanoja. Suunnittelija määrittelee kallistuksen 
usein asteina, mitataan tavallisesti prosentteina ison mastoliesman pituu-
desta. 

Prebend: Maston esitaivutus, kun vene seisoo rannassa.

Mastokaulus: Aukko, josta masto kulkee kannen läpi ja johon se kiila-

taan paikalleen liikkumattomaksi kumi- tai puukiiloilla.

Vapaa toppi: Keulaharuksen yli jatkuva maston osa, joka on vapaasti 
tuettu. Mastonhuippurikissä ei ole vapaata toppia lainkaan, nykyisissäkin 
9/10-rikeissä niin vähän, että ne käyttäytyvät kuin mastonhuippuriki trim-
min kannalta. Osatakilan suhteen saat jakamalla keulaharuksen korkeuden 
kannesta mitalla kannesta maston huippuun. 

Jollissa ja yksityyppiluokissa, joissa on matalat osatakilat, käytetään 
kovassa tuulessa huomattavan suurta rakea. Vapaa toppi on lähes 
suora keulaharuksen jatke.
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Tetun trimmit

Timo Karin kipparoima X-362 Sport ”Tetu” on hallinnut kotimai-
sia IMS-kisoja koko 2000-luvun ja voittanut Gotlant Runtinkin v. 
2002. Pyysimme Timo Karia kertomaan muutamalla sanalla, miten 
he säätävät takilaansa ja purjeitaan.

Yleistä venevauhdista
Meillä on ollut tapana työskennellä aika aktiivisesti kisan aikana. Keula-

purjeen säädöissä olemme kevyellä tuulella erittäin huolellisia, ettei tuulen 
keventyesssä sola pääse sulkeutumaan. Kovemmalla tuulella isonpurjeen 
skuuttaajalle ei ole päässyt kylmä tulemaan. Stuuralla määrätään veneen 
nopeus ja kryssikulma ja siksi sitä on esimerkiksi aallokkokelissä jatkuvasti 
säädettävä

Tavoitenopeudet kryssillä ovat kasvaneet parin ensimmäisen kesän 
aikana ja ovat nyt vakiintuneet. 

Genuan trimmi
Genuan falli antaa genuan yläosalle muodon, joten sen säätäminen on 

myös tärkeää. Meidän erityinen ongelmamme on ollut fallin venyminen 
kisan aikana. Keskituulesta ylöspäin tavoitteena on ollut pitää rypyt pois 
etuliikistä. Skuuttauspisteen säätäminen kevyen ja kovantuulen välillä on 
noin 20 senttiä.

Skuutin kireys mitataan vanttia vasten nojaavan purjeen alareunan 
korkeudesta ja purjeen takaliesman etäisyydestä saalinkiin. Esimerkiksi 
”alhaalla 20 ja ylhäällä 10” ovat tyypillisiä mittoja genuanskuuttajalta pinna-
miehelle. Tuo ilmoitushan oikeestaan sisältää sekä skuutin että skuuttaus-
pisteen tiedon. Takastaagia käytämme runsaasti, jotta keulastaagi saataisiin 
suoraksi.
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Ison trimmi
Käytämme pystysuuntaan vapaata stuuran halssikulmaa, niin ei tarvitse 

säätää ison fallia kisan aikana. Kannaria emme vedä kuin kovassa kelissä. 
Puominalasvetäjää emme käytä kryssillä, koska iso on muutenkin varsin 
litteä. Skuutti ja levanki ja takastaagi vaativat paljon työtä ja keskustelua 
pinnamiehen ja trimmerin välillä. 

Keveämmässä tuulessa voi takastaagi olla löysällä ja levanki aika 
ylhäällä. (puomi keskellä). Kelin koventuessa takastaagi kiristyy tasaisesti ja 
samalla lasketaan levankivaunua alas ja kiristetään skuuttia. Levankia emme 
koskaan pudota keskilinjan alapuolelle. 

Noin 8 m/s jälkeen alamme ottaa paineita pois stoorasta. Puomi-
liikki merkkiin, levanki lasketaan + 10 cm:iin ja takastaagilla otetaan 
muoto pois isostapurjeesta. Skuutilla sitten pidetään venettä pystyssä ja 
vauhdissa. Välillä voi kokeilla kuinka ylös voi ajaa ilman että vauhti kärsii. 
Kun vauhti putoaa, täytyy taas löysätä ja ajaa alemmas.  Tärkeimpänä 
perusperiaatteena on, että peräsinpaineet pidetään aivan olemattomina. 
Genuaan ei näissä säädöissä yleensä kosketa, sillä koko porukka on laidalla 
roikkumassa. Heavy 1. genoalla ja täydellä stooralla voi ajaa noin 10 m/s 
(true wind) saakka. Silloin ajetaan jo aivan ”inside out” isolla purjeella, eli 
purjeen etuosasta on kaikki paine poissa ja skuuttia pidetään sen verran 
kireellä, ettei takaliikki ravista.
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Puolitonnareiden vuosikymmen

Avomeripurjehdus eli kuninkuusai-
kaansa 1980-luvun alusta 90-luvun alkuun. 
IOR-säännön alaisuudessa purjehdittiin Ton 
Cupeja viidessä eri kokoluokassa varttitonna-
reista (n. 27-  jalkaisia) 2-tonnareihin (n. 46-jalkaisia). 

Puolitonnarit olivat 30-jalkaisina pienemmästä päästä, jok-
seenkin järkeviä kustannuksiltaan ja saavuttivat melkoisen suo-
sion myös Suomessa. Helsingissä -86 purjehditussa Half Ton 
Cupissa edustuspaikasta karsi peräti 26 venettä, ja itse Cupissa 
purjehti lähes 40.

Avomeripurjehdus 80-luvulla poikkesi melkoisesti nykyisestä IMS-käy-
tännöstä. Ton Cupit purjehdittiin scratchinä, ensimmäinen vene maalissa oli 
voittaja. Tämä vaikuttaa purjehduksen taktiikkaan melkoisesti: tavoitteena 
on päästä muiden edelle, eikä sitten päästää heitä ohi. Tasoituskilpailussa, 
joita nykyisin käytävät avomerikilpailut ovat, purjehditaan kelloa vastaan 
niinkään kilpakumppaneista välittämättä. Kun veneet ovat erikokoisia ja 
purjehtivat erilaisilla tasoituksilla, ne kohtaavat erilaisia sääolosuhteita, 
maaliin tullaan suurenkin aikavälin sisällä  ja sattuman merkitys kasvaa.  

Toinen ero oli kilpailujen kesto. Ton Cupiin kuului 3 ratapurjehdusta, 
jotka kukin kestivät 4-6 tuntia. Nämä muistuttivat suuresti millä tahansa 
yksityyppi-köliveneellä kaytäviä mestaruuspurjehduksia, lähtölinjalla oli 
40-60 venettä ja kilpailu tiukkaa taktista vartiointia ja vapaiden “kaistojen” 
hakemista, manöverien sujuminen tärkeätä.  Lyhyt avomeripurjedus oli 
tavallisesti n. 150 mpk kestäen yön yli, pitkä 250 mpk ja se jatkui joskus 
kolmannelle vuorokaudelle. 

1980-
 1990

Mikko Brummer

Brilliant tankkaamassa Sandhamnin laiturissa ennen pitkän avo-
meren alkua. Brilliant on pitkä, hoikka kaunotar, jolla on ollut 
menestyksekäs ura vielä IOR-aikakauden jälkeen.
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Puolitonnareiden nousu Suomessa alkoi Sanhamnin Half Ton Cupista 
v. 1980. Matti Härkönen oli rakennuttanut Nisse Luomalla Pohjanmaalla 
Brilliantin maineikkaan Ron Hollandin piirustusten mukaan. Ron Hol-
landin piirtämä Manzanita oli vuotta aiemmin voittanut varttitonnicupin 
Helsingissä, ja Holland oli suunnitellut myös sellaiset läpimurtoveneet kuin 
IMP ja Golden Apple of the Sun. Brilliant oli iso vene puolitonnariksi ja 
sen vuoksi parhaimmillaan reippaissa tuulissa. Sandhamnissa Cupin lopuksi 
käydyssä pitkässä avomerikilpailussa Brilliant oli elementissään ja voitti 
kolmen tunnin  kaulalla seuraavaan.

Brilliantia ohjasti amerikkalainen Gary 
Weisman, joka oli San Diegon North Sailsin 
palkkalistoilla. Niinpä myös purjeet tulivat 
Northilta - kirjoittaja oli silloin aloittele-
massa purjeiden ompelua isompiin veneisiin 
(80-luvulla 30-jalkainen vene oli iso), ja muis-
tan miten isopurjeessa oli selvä istuvuus-
ongelma. Kysyin Weismanilta, mitä purjeelle 
pitäisi tehdä, kun koko ahvenselkä repsahti 

leen puolelle tuulen vähän voimistuessa. “No problem, just take 2 inches 
from every other seam up the leech”... “Two inches, are you sure!?”. 
“Yup”. Kiristimme saumoja tuuman tai vähemmän, purje parani kohtalai-
seksi, mutta minulle kävi selväksi, että Weisman oli parempi purjehtija kuin 
purjeentekijä. 

Toinen tapaus, jonka muistan oli, että genuoiden snörppilukot oli nii-
tattu purjeen halssikulmaan: snörppiä kiristääkseen miehen täytyi mennä 
keulaan. Kun ihmettelin syytä, vastaus oli, että jos lukko olisi jaluskulmassa, 
snörppiä ei pystyisi säätämään slöörillä, kun skuuttia on löysätty... “You 
gotta be always thinking, Mikko, always thinking.”. No, juuri Tallinnan 
Olympialaisista karsiutuneena jollapurjehtijana mietin, että kauaa ei kestä, 
kun Suomessa tehdään parempia purjeita kuin herran San Diegon loftissa. 

Gary Weisman

Sandhamnin Half Ton Cupin voittaja Ar Bigouden, Joubert-Nivelt 
1980. Kippari Fountaine istuu hytin katolla, suunnittelija Bernard 
Nivelt hymyilee takanurkassa.
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Nykyisin samainen Weisman on North Sailsin pääjohtaja ja vastuussa Min-
denin 3DL-tehtaasta.

Mieleen muistuu myös, miten ammattipurjehtijat Weisman ja Ron 
Hollandin nuorempi veli Butch suhtautuivat purjehduskilpailuun kuin 
mihin tahansa työtehtävään. Avomerikilpailujen vapaavahdissa herrat 
makasivat punkassaan pokkaria lukien, eivätkä kilpailutapahtumat paljon 
kiinnostaneet. Jottei oikean sivun löytäminen ahtaissa putkipunkissa olisi 
turhan työlästä, Weisman repäisi aina sivun irti sen luettuaan ja heitti pils-
siin - kertakäyttökulttuuria back in the 80s. 

Brilliant sijoittui Cupissa kuudenneksi, mikä oli hyvä suoritus ottaen 
huomioon vähäisen valmistautumisen ja miehistön olemattoman avome-
rikilpailukokemuksen. Kilpailun voitti Ar Bigouden-veneellään hyvä tut-
tavamme Jean-François Fountaine. Fountainen rakentamalla 470-jollalla 
purjehdimme Montrealin Olympialaisissa, ja häntä vastaan tulin myöhem-
pinä vuosina kilpailemaan monen Half Ton Cupin voitosta.

Kuningas Elvström
Seuraavana vuonna Half Ton Cupista kisattiin Poolessa Englannissa, ja 
onnistuin puhumaan Matti Härkösen ympäri ja rahtaamaan veneen lai-
valla Portsmouthiin. Kanaalin vedet ja virrat olivat meille vieraita, ja kun 
kokemusta muuetnkin oli suhteellisen vähän, pestasimme kippariksi kol-
minkertaisen Olympiakultamitalistin Rodney Pattisonin. Olin tutustunut 
Pattisoniin, kun kiersimme Eurooppaa Flying Dutchmanilla, ja Pattison 
myös kipparoi voitokkaasti Manzanitaa 1/4-Ton Cupissa pari vuotta 
aikaisemmin Helsingissä. Poolen mestariksi ei kuitenkaan noussut Patti-
son ja Brilliant (viides), vaan Bénéteau First Evolutionilla purjehtinut Paul 
Elvström. First Evolution oli periaatteessa sarjatuotantovene, jolla ei olisi 
pitänyt olla asiaa prototyyppien joukossa. 

Chris Bergenheimin Fanfar II Sandhamnissa 1980. 

Mastolla seisomassa Hjallis Harkimo ja Anders Backman, joka 
on nykyisin Hartwall Areenan toimitusjohtaja. Peräpulpettiin nojaa 
Henrik de La Chapelle, joka kuuluu edelleen Hjalliksen yhtiökump-
paneihin. Kuka sanoi, että golf on hyvä laji liikesuhteiden luomiseksi?
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King One-veneen kuitenkin omisti Ranskan Elvströmin johtaja Jérome 
Langlois, jonka suomalaisetkin 505 purjehtijat  hyvin tunsivat. Kun Langlois 
purjehti 505:ta Galetti-jollalla ja ajoi aina viimeisen mallin 911 Porschella, 
saattoi arvata, että King Onella ja sarjatuotanto First 30:llä ei ollut paljon 
tekemistä toistensa kanssa. Veneessä oli korkeampi ja kapeampi riki, kaikki 
helat oli vaihdettu eikä runkoakaan varmaan ollut rakennettu ruiskulami-
noimalla ajan tapaan. Langlois toi myös veneeseen osaavan oman miehis-
tönsä. 

Yhtäkaikki, kuningas Elvström jätti Brilliantiamme kipparoineen, 
toisen olympiakultamitalistin Rodeny Pattisonin varjoonsa heti lähtölin-
jalla, tämän omilla kotivesillä. Vallinneiden tuulien ja paikallisen vuoroveden 
vuoksi ratakilpailussa startti kannatti ottaa aina leelipulta. 

Parhaan startin voi ottaa vain yksi vene, ja kaikissa kolmessa lähdössä 
sen otti King One ja Elvström. Brilliant saattoi olla toinen tai kolmas vene 
merkistä lukien, mutta ei koskaan parhaassa paikassa aivan merkillä, niin 
suuri oli Pattisonin kunnioitus Elvströmiä kohtaan, että hänen paikalleen ei 
edes yritetty.  Vielä hämmästyttävämpää oli miten luovi sen jälkeen kulki. 
Elvström jatkoi suoraan merkiltä styyrpuurin halssilla n. 2/3 luovista ja 
kääntyi sitten paapuurille, näennäisesti liian aikaisin, kurssi satoja metrejä 
alle merkin. 

Kuitenkin kaikissa ratakilpailuissa, jotka Elvström voitti, King One osui 
täsmälleen yhdellä vastakäännöksellä kryssimerkille, ikään kuin tuuli olisi 
kiertynyt samaan tahtiin kuin Elvström purjehti. Tuntui siltä, kuin hän olisi 
pelkällä tahdon voimallaan kääntänyt tuulensa mielensä mukaiseksi. Vuosia 
myöhemmin, kun kokemusta vuorovesistä ja regatoista oli kertynyt, 
ymmärsin, että Elvström oli yksinkertaisesti laskenut luovin kestoajan ja 
arvioinut virran kulkeman, ja sen perusteella veneen sorron. Tuulen kään-
tyminen oli vuoroveden voiman muuttumiseen liittyvä shifti. 

Hjallis ja Fountaine Sandhamnissa 1980.
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Elvströmkään ei ole erehtymätön - eräässä lähdössä King One kos-
ketti kääntömerkkin ja joutui kiertämään sen uudelleen. Miehistössä pur-
jehtinut kaverini Luc Le Vaillant kertoi, että korjauskierroksen aikana koko 
miehistö oli aivan hiljaa, ei yhtään kiro- tai moitteen sanaa. “Kun Kuningas 
tekee virheen, rahvas katsoo muualle”, Luc kommentoi tapahtunutta. 
Lucilla oli jo tuolloin sana ja kynä hallussaan - hänestä on tullut vuosien 
mittaan yksi Le Monde lehden arvostetuimmista kolumnisteistä, joka edel-
leen kirjoittaa joskus Bateau-lehteen. Miehistössä myös purjehtinut Lucin 
nuorempi veli Jean-Baptiste jäi kirjoittajan tavoin kiinni purjeneulomoonsa, 
jota nykyisin johtaa (Incidences La Rochelle).

Pitkä avomerikilpailu kuuluu niihin harvoihin kertoihin, jolloin olen 
todella pelännyt merellä. Kilpailua edeltävä sääennuste oli niin huono, että 
järjestjät päättivät, ettei Kanaalin poikki purjehdita, vaan lähettivät meidät 
edestakaisin Englannin etelärannikkoa pitkin. Gale warning with westerly 
winds gusting up to 50 kn+. 

Fastnetin katastrofi  oli ollut vain joitakin vuosia aiemmin ja purjehti-
joiden tuoreessa muistissa. Rodney Pattison oli pelastettu helikopterilla 
xxx veneestä, joka oli menettänyt ruorinsa, ja muistan ettei hän tahtonut 
kommentoida tapausta, kun siitä keskusteltiin. Fastnetin kaltaiseksi myrs-
kyksi tuuli ei missään vaiheessa noussut, mutta kryssiessämme takaisin 
Brightonista Isle of Wightin ympäri kohti Poole Bayssä odottavaa maalia, 
tuuli oli voimistunut tasaiseen 35 solmuun, puuskissa yli 40.  

Mika Svetlickin kanssa olimme juuri nukahtuneet punkkaan kannen alla, 
ensimmäistä kertaa pari vuorokautta kestäneen purjehduksen aikana, kun 
heräsimme huutoon ja mekkalaan. Purjehdimme paapuurin halssilla Isle of 
Wightin eteläisimmän kärjen ympäri 50 veneen letkassa kuudentena, kun 
isopurjeen falli kuoriutui vapauttajassaan ja puomi rojahti kannelle. 

Mikko Brummer kes-
kustelemassa Rodney 
Pattisonin kanssa v. -92 
Commodor’s Cupissa 
Cowesissa.

“Kun Kuningas tekee virheen, 
rahvas katsoo muualle”
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Isopurjetta ei pystynyt enää nostamaan toppiin, mutta saimme sen 
jonkun ajan läpätyksen jälkeen lukittua toisen reivin kohdalle. 

Olimme liian lähellä St. Catherine’s Pointin karikkoja, joihin sadat pur-
jealukset ovat vuosistojen saatossa lopettaneet purjehduksensa. Majakka 
oli niin lähellä, että sen valokeila pyyhki ympäri mastomme yläpuolelta, 
valaisten veden pelottavasti kiehuvaksi infernoksi. Virta kulki tuulta vas-
taan ja olimme keskellä matalikon raceä, joka nostatti parin metrin korkui-
sen seisovan aallokon. 

Rodney ei halunnut tehdä vendaa, koska heti niemen jälkeen kurssi 
laskisi aavistuksen ja jokainen metri, jonka purjehtisimme etelään, olisi 
poispäin maalista. Rodneyn hermostuneesta ilmeestä, kiroilusta ja kireistä 
kommenteista kaikki tajusivat, ettei homma ollut hanskassa... odotimme 
vain, milloin rysähtäisi. Selvisimme niemestä, ja joitakin hetkiä myöhemmin 
näimme, kuinka meidät juuri ohittaneesta englantilaisveneestä tuli masto 
alas. 

Ankkurikikka
Lyhessä avomeressä muistan, kuinka suuri joukko veneitä  lenssasi vasta-
virtaan Anvil Pointin korkeiden kalkkikivikallioiden vaiheilla, rantaa nuollen 
niin lähellä kuin vain suinkin uskalsivat, välttääkseen vastavirtaa. Letkaa veti 
Figaro Racen moninkertaisen voittajan Gilles Gahinetin puolitonnari, joka 
selvästi kärsi takana tulevien kymmenen veneen peitosta. 

Yhtäkkiä Gahinetin veneestä kuului valtava jysäys. Silmänräpäyksessä 
kaikki muut veneet paitsi Gahinet jiippasivat ulos rannasta, Brilliant niiden 
mukana, kuvitellen Gahinetin jysähtäneen kiville. Gahinet kuitenkin jatkoi 
rantaa pitkin, nyt yksinään ilman takana tulevien peittelyä. Satamassa sel-
visi, että Gahinet oli käyttänyt “vanhaa ankkuritemppua”: hän oli lähettänyt 
miehen kannen alle jysäyttämään ankkurilla kaikin voimin mastoon.

Isle of Wightin eteläisimmän kärjen St. Catherine’s pointin kivikkoi-
set rannat hyvän sään aikaan. Majakka erottuu niemen kärjessä.
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Aarne Heikinheimon Kinkki ennen Gotland Runtin starttia -82. 
Omistaja seisoo peräpulpetissa, laidalla istuvat Vesa Nurmimaa ja 
Mika von Svetlick. 

Pattison käytti eri reseptejä kuin Weisman, miehistö roikkui kannella 
kaidevaijereissa vuorokaudesta toiseen, kannen alla vain käväistiin, kahvia 
ja kofeiinitabletteja kului. Tohtori Härkönen lanseerasikin iskulauseen “No 
dope, no hope”. Anabolisten steroidien johtavana asiantuntijana maas-
samme Härköseltä löytyi lääkkeet joka vaivaan. Lääkitys, jota hän käytti 
omaan kipeään selkäänsä, olisi tuskin läpäissyt WADAn nykyisiä määräyk-
siä. Kun Härkönen yritti ehdottaa lepäämistä punkassa kannen alla kipeään 
selkäänsä vedoten, Pattison määräsi jonkun hakemaan pilleripurkin kannen 
alta- reililtä ei lähdetty. 

Näiden aikojen miehistöistä tulee mieleen paitsi jo mainittu Mika von 
Svetlick, energinen keulagastimme Harry Biaudet. Paitsi että Harryn huu-
mori ja jatkuva pälättäminen tekivät avomerikilpailut siedettävämmiksi, 
hänen fysiikkansa ja salaman nopea tilannetaju olivat suureksi avuksi. 
Härkönen käytti Brilliantin spinnuskuuttien päissä pikahakoja, joilla oli 
taipumus aueta purjeen lepattaessa. 

Eräänä sysipimeänä yönä jossain keskellä Englannin kanaalia skuuttilu-
kot jälleen auksivat, tällä kertaa ei vain toinen vaan molemmat ja spinnu 
viuhati lippuna vaakasuoraan maston kuippuun. Ennen kuin muut oikein 
tajusivat mitä oli tapahtunut, pimeässä kuului maston huipusta Harryn 
huuto: “Falli auki, perkele!”. Harry liukui keulaharus profi ilia pitkin alas 
kannelle, toinen käsi profi ilin ympäri ja toisessa kädessä spinaakkerin 
toppi. 

Poolen jälkeen Half Ton Cupista kisattiin Pireuksessa,  Ateenassa 
(1982). Englannin kokemusten perusteella olin vakuuttunut, että Brillian-
tin aika oli ohi - Half Ton Cupin voittoon tarvittiin ranskalaisuunnittelijan 
piirtämä vene. Luokka oli alkanut tosissaan kehittyä Ranskassa, kun Figaro-
lehti valitsi sen nimeään kantavan yksinpurjehduskilpailun veneeksi. Figaron 
tuoman julkisuuden myötä purjehtijat löysivät sponsoreita, ja sponsorira-
halla rakennettiin useita kymmeniä uusia veneitä monen vuoden ajan, 
luokka kehittyi sellaista vauhtia, että pari vuotta vanhoilla veneillä ei enää 

Maston huipusta kuului huuto:
 “Falli auki, perkele!”
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ollut mahdollisuuksia. 

Aarne Heikinheimo kääntyi puoleemme, ja otimme yhteyttä Foun-
taineen, joka oli siirtynyt jollista isompiin veneisiin ja alkanut rakentaa 
1/2-tonnareita pieninä sarjoina. Suunnittelija löytyi Fountainen naapurista 
La Rochellesta, Michel Joubert ja Bernard Nivelt, ja niin Suomeen tilattiin 
ensimmäinen varsinainen raaseri Kinkki. Osallistuimme Kinkillä Heinä-
kuun alussa Gotland Runtiin, perinteisesti viimeisiä heloja kiinni ruuvaten 
ja uusia purjeita ensimmäistä kertaa mastoon vetäen. 

Heti ensimmäisellä lenssillä Almalta kohti Gotska Sandötä kävi sel-
väksi, että Kinkki oli aivan omassa sarjassaan. Kilpailijat jäivät horisont-
tiin, eikä Fårön jälkeen ollut enää muita puolitonnareita tunnistettavissa. 
Lähestyessämme Hoburgia reippaassa sivutuulessa veneen peräpäästä 
kuului pamaus: barduuna oli vetänyt peräpeilin irti rungosta ja paapuurin 
nurkka repsotti puolen metrin matkalla n. 5 cm raollaan. 

Oli pakko nostaa kaasupoljinta ja löysätä barduunaa, jolloin rako meni 
suunnilleen kiini. Tungimme rakoon paketin sinitarraa, jota Aarne oli jostain 
syystä varannut veneeseen, ja lisäksi vielä kylpypyyhkeen. Onneksemme 
tuuli tyyntyi matkalla Ölannin Norraa kohti, ja rako oli ilmassa veneen 
tuulen puolella eikä vuotanut vettä sisään. Öölannista ajoimme kevyessä 
myötäisessä Almalle, jiippaillen rhumb-linen molemmin puolin näkemättä 
ainuttakaan vastustajaamme. 

Sandhamnissa saimme todeta, ettei kolmen tunnin karkumatkamme 
Hoburgissa riittänyt voittoon: Kari Wilenin kipparoima, Eivind Stillin 
katkaistu 3/4-tonnari Finnwind oli lähtenyt hakemaan ruotsin rannikolta 
parempia tuulia 125 mpk lenssillä Almalle. Siihen aikaan ei käyty Visbyssä, 
mikä toi oman dimensionsa avomerikilpailuhin: kaikkia vastustajia ei 
voinut vahtia, takaatuleville jäi mahdollisuutensa, kun pelikenttä oli avoin 
joka suuntaan. Nykyinen suuntaus, jossa etapit merkiltä toiselle lyhenevät 
lyhenemistään, ei ole avomeripurjehdusta vaan perässäajoa, jossa ohitus-
mahdollisuudet ovat vähäisemmät. 

Eivind Stillin Finnwind muutui 3/4-tonnarista puolikkaaksi, kun 
perästä sahattiin metri pois. Kari Wilen luotsasi Finnwindin v. 1982 
Gotland Runtin voittoon hyvän reitinvalinnan ansiosta.
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Wilenin riskeeraus kannatti, purjehtien 25 mpk pidemmän matkan 
Finnwind ei vain ohittanut Kinkkiä vaan oli ollut jo lähes tunnin maalissa, 
kun me tulimme rantaan.

Pian Sandhamnin jälkeen Kinkki pakattiin rahtilaivaan ja Pireukseen, 
missä Half Ton Cup purjehdittiin syyskuun lopussa. Ateenasta muistuu 
mieleen lämpimät yöt, harvoin avomerellä on tullut purjehdittua short-
seissa ja T-paidassa läpi yön, ja oikukkaat, kevyen puoleiset tuulet. Pitkä 
avomeri kesti kolmatta vuorokautta, monista veneistä loppui vesi, meillä 
oli onneksi eväänä runsaasti viinirypäleitä ja vesimelooneja (!), joista sai 
myös nestettä. 

Kisan voitti paikallinen purjehdustähti, Lightningien maailmanmestari 
Georg Andreadis Atalanti II-veneellään. Miehistöstä löytyi sellaiset 
herrat kuin Robbie Haines ja Rod Davies, joista viimeksi mainittu on myö-
hemmin niittänyt mainetta mm. Pradan America’s Cup-joukkueen leivissä 
ja Seahorse-lehden kolumnistina. Kinkki oli viides, Brilliant jossain toisella 
kymmenellä Jan Winqvistin ja Pentti Puuperän ohjastamana. Sandhamnin 
mestari Fountaine oli kolmas Jonathanilla, joka oli Kinkin sisarvene, joten 
voimme olla tyytyväisiä tulokseemme.

Seuraavan kerran kisattiin Hankössä, Norjassa, itse kuningas Haraldin 
osallistuessa Fram VIII-veneellään. Voittajaksi tuli Briandin suunnittelema, 
tyylikäs Freelance, joka näin katkaisi Joubert-Niveltin suunnittelemien 
veneiden voittoputken. Brilliant oli Norjassa yhdeksäs Mikko Brummerin 
ohjaamana, Kinkki 16.

Näihin aikoihin Hjallis Harkimon purjehdusinnostus alkoi nousta ja 
Hjallis puuhata itselleen sponsoreita. 1984 Half Ton Cup purjehdittiin 
Troonissa Skotlannissa, ja Hjallis hommasi International-maalitehtaan 
sponsoriksi veneelle, jonka nimenksi tuli Micron ko. värivalmistajan poh-
jamaalin mukaan. 

Kinkin 5,5 oz Dacronista leikattu isopurje oli vahvistettu Kevlarilla 
takaliikistään - ensimmäinen laatuaan maassamme.
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Norjan Kuningas Harald puolitonnarillaan FRAM VIII Hankön 
kisoissa 1983.
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Suunnittelijaa ja rakentajaa lähdettiin taas etsimään Ranskasta - ehdo-
tin Joubert-Niveltiä siitäkin huolimatta, että Briandin Freelance oli voit-
tanut Hankössa. Briandin vene oli kovempaan avotuuleen painottunut ja 
sellaisena liian yksipuolinen ainakin Itämeren keveisiin olosuhteisiin. Nivelt 
kertoi löytääneensä mahdollisen porsaanreiän IOR-säännön pituus mit-
tauksesta ja sai meidät vakuuttumaan siitä, että hänen uusi veneensä olisi 
parempi kuin Atalanti tai Freelance. 

Fountaine oli lopettanut puolitonnareiden rakentamisen, mutta naapu-
rikylästä löytyi varttitonnariaikojen tuttu, joka rakensi Micronin rungon 
ja kannen. Runko rahdattiin Suomeen ja Haminaan, missä Kimmo Suortti 
viimeisteli veneen, kiinnitti Hjalliksen tuotesponsorointina puhuman heloi-
tuksen ja tietenkin maalasi veneen Internationalin maaleilla. 

Micron perä oli erityisen laatikkoiman ja matala, kyljet pystysuorat 
ja veneen muotoilussa oli jotain samaa kuin aivan viimeisimmissä IMS-
veneissä. Kovemmassa avotuulessa ja slöörissä Micron oli luultavasti 
nopein puolitonnari, mitä koskaan on rakennettu, matalan ja laakean 
peräylityksensä ansiosta. Mutta kryssillä vene hautasi laatikkomaisen perä-
kulmansa veteen, mikä jarrutti samaan tapaan kuin olisi laahannut vaikka 
saapasta perässä. 

Troonissa kävi nopeasti ilmi, että Joubert-Niveltin konstruktio oli 
ollut väärä valinta - Jean Berret’n suunnittelema Cofi ca vei voiton, ja 
myös Daniel Andrieun suuret, pitkät veneet liikkuivat liukkaasti. Berretin 
ja Andrieun suunnittelemat veneet tulivatkin sitten hallitsemaan puoliton-
nareita loput ajat. 

Troonin jälkeen Hjallis lähti jälleen sponsorikierrokselle, tähtäimessä 
Helsingissä purjehdittava Half Ton Cup v. -86 - julkisuusarvo kotimaassa 
olisi ainakin hyvä. Kun Hjallis esitteli hankkeensa Philip Morriksen kont-
torissa Rikhardinkadulla Göran Weberille, tämän vastaus oli, että periaat-
teessa ihan OK. Mutta eikö herralta löytyisi jotain vähän suurempaa, jotta 
kansainvälinen Philip Morriskin saataisiin kiinnostumaan? 

MICRON jahtaamassa Cofi caa Helsingin kisassa.
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Niin puolitonnarimme vaihtui Belmont Finlandiksi ja Half Ton Cup 
yksinpurjehdukseksi pallon ympäri. 

Porilainen Juha Korhonen vuokrasi Hjallikselta Micron, jonka rahta-
simme kuorma-auton lavalla läpi Euroopan Rooman liepeille Porto Erco-
leen. Menestys ei ollut edes yhtä hyvä kuin Skotlannissa, mieleen muistuu 
pitkä avomerikisa, joka kulki Porto Ercolesta Monte Criston saaren 
ympäri ja takaisin. Ei mitään saaristopurjehdusta, yksi kääntömerkki, upea 
Monte Criston saari, joka kohoaa täydellisenä puolipallona merestä. Lähes 
täydellisen pyöreän saaren halkaisija on vain joitakin maileja ja tuntuu, että 
se on yhtä korkea kuin pitkä. 

Keveissä keleissä kotimatka taittui hitaasti - navigaattorinamme toi-
miva Iiro Auterinen oli hommannut proviantteja vähän niukanlaisesti, vesi 
oli säännöstelyn alaista ja ruokapuolelta löytyi kaurapuuroa höstettynä 
parilla palasokerilla/henki. Kisan voitti Andrieun suunnittelema Antheor, 
mutta myös Hubert Raudachlin ohjastama konstruktio kiinnitti huomion. 
Seuraavana vuonna sama vene purjehti Helsingissä Simo-Pekka Mykkäsen, 
Hannu Mannisen ja Koskullin veljesten käsissä kolmanneksi Finnair Flyer 
nimisenä. Cofi ca ei osallistunut Italian Cupiin.

Antheor oli kuitenkin vakuuttanut minut ja aloitimme koti-Suomessa 
kuumeisen sponsorietsinnän omaa venettä varten. Kun Wihuri lähti viime 
hetkillä hankkeeseen mukaan, otimme Joulun alla lennon Pariisiin ja läh-
dimme etsimään Daniel Andrieun maineikasta suunnittelutoimistoa. 

Toimisto löytyikin suoraan Seine-joen kupeesta nousevan varasto-
rakennuksen ullakolta, eikä ollut luksuksella pilattu. Suuren ullakkohuo-
neen keskellä seisoi pieni yksinäinen pöytä, jolla oli tietokoneruutu, pari 
tuolia, ja siellä täällä tyhjiä punaviinipulloja. Jouni Romppaselle selvisikin 
heti, mistä Andrieun veneiden tunnusomaiset pyöreäpäiset ikkunat olivat 
saaneet muotonsa... pullon pohja toimi sapluunana! Meillä oli kiire, Cupin 
karsintoihin oli reilut 6 kk aikaa, joten poistuimme ullakolta puolitonnarin 
piirustukset kainalossamme.

RAKEL Half Ton Cupissa Helsingissä v. -86. Huomaa edistyksellinen 
purjeiden leikkaus ja nauhavahvikkeet, vuosia ennen Tape-Drivea  
3DL:stä puhumattakaan. Nauhat näyttivät seksikkäiltä, mutta 
niiden merkitys purjeen kuorman kestoon oli pieni, ja iän mukana 
ne pilasivat purjeen muodon.
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Half Ton Cup Helsingissä 1986
Wihurin rakensi Kimmo Suortti, joka oli viimeistellyt Hjalliksen 

Microninkin. Nyt täytyi kuitenkin tehdä ensin plugi, jonka päälle venettä 
päästiin leipomaan. Aikataulu oli toivottoman kireä, ja miehistä viettikin 
kevään mittaan monta pitkää viikonloppua motellissa Haminan tiellä, kun 
veneen laminointi oli kiireisimmillään. Kun vesillelaskupäivä lähestyi, kävi 
ilmi, ettei sponsorin nimeä saisikaan käyttää  Suomen kilpailuissa, mutta 
onneksi Wihuri oli sekä ymmärtäväinen että luova, hommaamalla Rakel 
Wihurin veneen kummiksi - niin Wihurista tuli Rakel. 

Half Ton Cup käytiin elokuun alussa poikkeuksellisissa sää-oloissa 
(luonnollisestikin). Regatassa oli laidasta laitaan niin kevyttä kuin kovaakin 
tuulta. Pitkässä avomeressä kryssittiin Hangon Ajaxilta Tallinnan matalalle 
kaksi reiviä stuurassa, kun yksikin reivi oli varsin harvinainen näky puo-
litonnareiden isopurjeissa. Tallinnasta Kalbådagrundetille slöörasimme 
perätysten niinikään Andrieun suunnitteleman EJP:n kanssa 4-5 metri-
sessä aallokossa. 

Niin tasaväkisiä molemmat veneet olivat, että tuntien aikana eromme 
vaihteli yhdestä veneen mitasta viiteen, me emme päässeet EJP:stä ohi, 
muttei sekään kyennyt karistamaan meitä kannoiltaan. Kiersimme Kalbå-
dan kuudentena, kymmenisen minuuttia johtavan Cofi can perässä. Lenssi 
Kalbådalta maaliin Harmajalle on parhaita, mitä olen milloinkaan kokenut. 
Vain 2 venettä nosti spinaakkerin, Rakel ensimmäisenä ja Cofi ca (joka oli 
johdossa) heti perään. 

Riski kannatti, sillä olimme myös 2 ensimmäistä venettä maalissa. 
18,5 mpk Kalbådalta Harmajalle taittui 1t 20 min, mikä merkitsee n. 14,5 
solmun keskinopeutta. Jättiläismäisissä aalloissa surffi t kestivät useita 
minuutteja kerrallaan, ja nopeus oli 17-19 solmua Rakelin 40 sekunnin vii-
veellä kalibroidussa lokissa. Maaliin tullessamme vesi lainehti lattialautojen 
päällä... Pekka Lopmeri, joka oli käynyt tarkastamassa Cofi can kertoi, että 
se oli pientä verrattuna ranskalaisiin: heillä vesi ylettyi polviin. 

Wihurin linjat
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Helsingin Cupin viimeinen lähtö on varmaan jännittävin kirjoitta-
jan purjehdusuralla. Ennen viimeistä ratapurjehdusta viisi venettä olivat 
kahden pisteen sisällä tuloksissa, ja  kaikki mitalit vielä jakamatta. Yhtään 
purjehdusta ei saanut laskea pois lopputuloksista. Starttihetkellä keskeltä 
lähtölinjaa pyyhki läpi trombi, joka synnytti aikamoisen kaaoksen. Toisessa 
päässä linjaa veneitä makasivat saalingit vedessä styyrpuurin, toisessa 
paapuurin halssilla. Rakel pääsi hässäkästä kohtalaisesti hyvin liikkeelle ja 
kiersimme ylämerkin viidentenä. 

Näkyväisyys oli melko kehno, ja kun jiippimerkkiä heti löytynyt, Mika 
Svetlick laski kurssin merkille. Huomasimme pian ajavamme 10-15 astetta 
alemmas kuin pääjoukko, jolloin epäilys laskettua kurssia kohtaan alkoi 
kasvaa. Olimmeko kiireessä laskeneet väärin? Samalla kun aloimme hilata 
kurssia ylöspäinja, Jouni Romppanen huusi.” Älä nosta kurssia, merkki 
näkyy suoraan edessä ja merkkivene sen takana”. NJK:n järjestäjät olivat 
panneet veteen kaksi merkkiä ja kärki ajoi ylempää kohti. Pääsimme livah-
tamaan kärkiveneiden leestä ensimmäisenä jiippimerkin ympäri. 

Toisella kryssillä tuuli alkoi tyyntyä, mikä ei sopinut Rakelille kovinkaan 
hyvin. Vasemmasta laidasta nousi ukkospilvi, Koskullit Finnair Flyerissa 
huomasivat sen ensimmäisenä ja nousivat kärkeen Rakelin hiipuessa mita-
litaistelun ulkopuolelle. Lenssillä tuuli heikkeni edelleen, ja viimeinen kryssi 
purjehdittiin kuolevassa tuulessa ja vanhassa aallokossa. 

Näissä olosuhteissa Italian Rapadapazzi, ruorissaan America’s 
Cup kippari ja olympiapurjehtija Mauro Pelaschier, pääsi oikeuksiinsa ja 
tanssi koko fl eetin läpi 20. sijalta mukaan kärkikampailuun. Rapadapazzi oli 
ekstreemi konstruktio, jonka koko köli oli puuta ja kaikki ballasti rungon 
sisällä. Aallokoon nähden liian heikossa tuulessa painojen keskittäminen 
tehosi ja vene kulki kuin unelma. Kärkiveneiden takana yritimme valita 
reittimme siten, että meille jäi vielä mahdollisuus nousta mitalitaistoon. 

”Olkoon nimesi Rakel, onni sinua suosikoon purjehduksillasi”. Näillä 
sanoilla kastoi Kauppaneuvos Rakel Wihuri veneemme. Saimme 
jälkeenpäin rikkilyödyn samppanjapullon vaustettuna hopealaatalla, 
johon sanat oli kaiverrettu. Aika huomaavaista sponsorin puolelta.
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Pääjoukko meni oikealle ja me pysyttelimme keski-vasemmalla. Kun 
kolme neljännestä kryssistä oli purjehdittu, tilanne näytti synkältä: tuuli 
oli lähtenyt kääntymään oikealle ja koko fl eet oli meiltä pahasti karussa 
oikealla. Emme vieläkään luovuttaneet vaan jatkoimme sitkeästi paapuuriin 
halssilla, joka vei lähemmäs maalia, n. 500 m johtavien veneiden suojan 
puolella. 

Vain minuutteja ennen ensimmäisen veneen, X-Voilesin purjeentekijä 
kollegan J-Y  Jaffrezicin La Concorden maaliintuloa, ihme tapahtui: tuuli 
kääntyi lisää oikealle, kurssimme nosti jatkuvasti niin, että ajoimme suo-
raan maaliin. Koko muu joukko oli mennyt pitkäksi, spinaakkerit nousivat 
ja laskimme kuumeisesti pisteitä. 

Ylitimme maalilinjan kolmantena, ja olimme Half Ton Cupin voittajia 
- melkein, sillä Fountainen Cofi ca jyräsi spinaakkerillaan kalkkiviivoilla 
sisarveneemme EJP:n yli maaliin viidentenä, vieden voiton pienimmällä 
mahdollisella erolla Rakeliin. ”Se ei ole ohi ennen kuin lihava rouva on 
laulanut” - purjehduskilpailussa ei pidä milloinkaan antaa periksi, kaikki on 
mahdollista niin kauan, kun vastustajat eivät vielä ole maalissa. Finnair Flyer 
oli kolmas, Rapadapazzi neljäs ja La Concorde (Rakelin sisarvene) viides.

”It ain’t over ’til the fat lady sings”

Yllä: 1984 ja 1986 HTC voittaja, Fountainen COFICA joutui aja-
maan C-nimisenä ajan sponsorimääräysten vuoksi.

Vieressä: Rakelin miehistöä Jouni Romppanen, Mika Svetlick, Mikko 
Brummer, Otso Brummer. Kuvasta puuttuu Jari Bremer.
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1987 Half Ton Cup käytiin purjehduksen Mekassa La Rochellessa 
Biskajan lahden kainalossa. Bonsdorffi n veljekset olivat ostaneet Rakelin, 
ja melko kylmiltään lähdimme heidän kanssaan Ranskaan. Tälläkin kertaa 
voitto lipesi täpärästi käsistämme.  Saimme sponsoriksemme Saloran, 
markkinointipäällikkö Teuvo Hyvösen myötävaikutuksella - Hyvönen oli 
koulukavereita ranskalaisesta koulusta, ja ymmärsi purjehdusponsoroinnin 
mahdollisuudet Ranskan vesillä.

Salora oli kisojen nopein vene, voitimme mm. parhaan ratakilpailuve-
neen pokaalin. Pitkässä avomeressä sattui haveri, joka ei hevillä unohdu. 
Hyvin sujuneen alun jälkeen käännyimme kärkijoukossa 100 mpk lenssille 
Sables d’Olonnesin edustalta, illan juuri hämärtyessä yöksi. Oli pilvistä ja 
etelän yö oli sysimusta eikä kilpakumppaneita juuri erottanut, takana levisi 
kuitenkin vaikuttava määrä punaisia ja vihreitä valoja veneiden hakiessa 
parhaita leikkauskulmia. 

Yön aikana ei tuntunut tapahtuvan mitään ihmeellistä, tuuli jatkui 
tasaisena 4-5 m/s, niin voimaltaan kuin suunnaltaankin. Aamun valjetessa 
katastrofi  paljastui meille koko laajuudessaan. Lähes 40 venettä oli pur-
jehtinut ohitsemme, olimme pudonneet neljänneltä sijalta kolmanneksi 
viimeiseksi, kun kiersimme alamerkin ja suuntasimme slöörissä kohti La 
Rochellea ja maalia. Viimein Jouni Romppanen tajusi työntää päänsä perä-
peilistä veneen alle ja näki peräsimeen tarttuneen, muovikassin kokoisen  
rakkolevämyökyn. 

Rannassa ranskalaistuttavamme esittelivät 2,5 metrisiä leväkeppejään, 
joita ilman Välimerellä ei kannata purjehtia ja kertoivat, että pohjan alle 
katsotaan säännöllisin väliajoin. Sen takia veneiden pohjaan oli laminoitu 
ikkunakin - me tarkistimme ikkunasta, että potkuri oli taittunut kokonaan 
kasaan. Onnistuimme vielä ohittamaan koko nipun kilpailijoitamme ennen 
maalia, johon saavuimme 21:nä. Kun kaikki kisat oli kisattu, kävi ilmi, että 
Half Ton Cupin voittoon meille olisi riittänyt 12. tila pitkässä avomeressä, 
jossa oli kerroin 2.  Arvaa harmittiko.

SALORA ylittää maalilinjan voittajana yhdessä La Rochellen Cupin 
ratakilpailuista. Koko HTC:n voitti sisarveneemme Renée-Chateau 
Video, Salora oli neljäs. Kuten veneiden nimistä näkyy, sponsorikiel-
losta oli luovuttu Ranskassa.
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80-luvun loppu.
Salora rahdattiin vielä Englantiin Pooleen v. 1988. Täällä regattamme 

päättyi kuitenkin lyhyeen, sivuvantin kiinnikkeen pettöessä ja maston tul-
lessa alas avomerikilpailussa. 

Onnettomuus sattui hankalimmassa mahdollisessa paikassa, Cher-
bourgin edustalla 125 mpk Poolesta, toisella puolken Kanaalia. Järjestä-
jät olivat valmistautuneet hyvin. Kesti vain puoli tuntia siitä, kun olimme 
ilmoittaneet haverista VHF:llä, kun Royal Navyn moottorialus oli hinaa-
massa meitä takaisin kohti Englantia. Hinaus ei ollut miellyttävimpiä koke-
muksia, missä olen ollut mukana. Se kesti 18 tuntia, 10 m/s vastatuuleen ja 
aallokkoon, hinausaluksen pakokaasuissa istuin laatikon pohjalla maaten.

Voittajaksi kruunattiin Skipper Elf Aquitaine, jota ajoi jo jollavuo-
silta meille tuttu, 470- ja Flying Dutchman maailmanmestari Marc Bouet.  
Ensimmäisissä ratakilpailuissa ja avomerikilpailun alussa olimme huoman-
neet, että Rakel-Saloran aika oli ohi, sen verran liukkaammin vuoden uudet 
ranskalaisveneet liikkuivat.

Elf Aquitaine oli Jean Berret:n suunnittelema, kokonaan hiilikuidusta ja 
oli tullut maksamaan 900.000,- silloista markkaa (n. 150.000 €). Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että Rakel oli pari vuotta aiemmin maksanut kaikkin-
neen 370.000,-, mutta siihen sisältyi satoja tunteja omaa työtä.

Näistä kisoista käynnistyi puolitonnareiden ja koko IOR-säännön 
lopun aika. Sponsorihanojen auettua kustannukset olivat riistäytyneet 
tavallisen ”amatööri-omistajan” käsistä. Ton Cupien kärkipaikat menivät 
vastedes ammattipurjehtijoiden miehittämille veneille, kun purjehduksesta 
alettiin maksaa kunnon palkkaa ja sponsorit odottivat vastinetta sijoituk-
selleen.

Suomalaisten osalta vuosikymmenen loppu meni noususuhdanteen 
huumassa 1-tonnareissa (NiinaMari ja Sipilintu) ja maksiveneprojek-
teissa.  

Andrieun suunnittelema EJP 2 oli yksi menestykseimmistä puoliton-
nareista, vaikkei koskaan Cupia voittanutkaan.
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Vielä kerran tuli mahdollisuus purjehtia Half Ton Cupista v. -91 Pie-
tarsaaressa. Kari Österlund järjesti mahdollisuuden vuokrata Ranskasta 
veneen, joka ristittiin Hasseksi Österlundin omistaman matkatoimiston 
mukaan. 

Pietarsaari oli kaukana, yleiseurooppalainen lama juuri alkamassa, eikä 
kovin moni ulkomaalainen enää jaksanut matkata Pohjanlahden perukoille. 
Berretin suunnittelema, hiilikuidusta monocoque-rakenteena tehty vene, 
oli niin ylivoimaisen nopea, että regatasta tuli yksitoikkoisen.  Voiton juhlat 
olivat ikimuistoiset, mutta valitettavasti vain Kari Österlund ja allekirjoit-
tanut saivat kutsun Presidentin linnaan.  Ottaen huomioon sen vuosien 
aherruksen, jonka Mikko Brummerin miehistössä vuosien mittaan purjeh-
tineet olivat tehneet, olisi kutsu ollut paikallaan koko joukolle.

Monocoque-rakenne tarkoitti, että Hasse oli rakennettu yhtenä 
kappaleena plugin päälle runko ja kansi suoraan kiinni toisiinsa. 
Plugi oli sitten rikottu veneen sisällä ja purettu ulos oviaukosta 
käsin.. Näin rakenteesta tuli sekä kevyempi että jäykempi. Samasta 
syystä hytin katolla ei ollut edes työntöluukkua, sisään täytyi 
kömpiä jalka kerrallaan ahtaasta oviaukosta. 
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MAXX - uusi teknologia purjeiden 
valmistukseen

WB-Sails on kehittänyt yhdessä Hollantilaisen Conten-
der-kangasvalmistajan kanssa uutta, helpompaa tapaa val-
mistaa High Tech-purjeita. MAXX perustuu uudella tavalla 
valmistettuun laminaattiin. Nimi viittaa laminaatin rakentee-
seen: MultiAXial. Laminaatissa kuormaa kantava kuitu on 
kudottu moneen suuntaan, kun perinteisesti pääasialliset 
kuidut on suunnattu vain materiaalin pituus- ja poikki-
suuntaan. Rakenne tekee materiaalista erittäin diago-
naalijäykkää, jolloin on mahdollista toteuttaa hyvin 
yksinkertaisella leikkauksella High Tech-purje, jonka 
venymäominaisuudet ovat samaa luokkaa kuin perin-
teisen StressCut-leikatun purjeen. 

Helppoa käsittelyä 
MAXXin lisäbonuksena on materiaalin 

pehmeys. Pehmeys on seurausta siitä, että 
tukiverkko kudotaan samanaikaisesti, kun se 
laminoidaan fi lmiin. Kuitu on paljaana, vailla 
liima-aineita, jotka jäykistävät sitä. Perintei-
sessä laminaatissa käytetään prepreg-verkkoa, 
jossa kuidut on etukäteen liimattu toisiinsa, 
verkko itsessään on jo jäykkää, ja liima aktivoidaan infrapuna-lampulla. 
MAXX-laminaatissa käytetään liuotinpohjaista liimaa, jolloin lopputulos 
on poikkeuksellisen pehmeä ja miellyttävä käsitellä. Kun laminointi tapah-
tuu kuumien teräsvalssien välissä 7-8 atmosfäärin paineessa, liimauksesta 
tulee luja ja delaminoitumisen vaaraa ei ole. Tässä suhteessa MAXX on 

Englantilaisen BH 36:n Carbon Kevlar MAXX genua on kesän 
käytön jälkeen kuin uusi.

perinteisten laminaattien tapaan lujempi kuin tyhjömenetelmällä (alle 
atmosfäärin paineessa) liimatut, lämpöaktivoidut 3DL Hich Tech-laminaa-
tit. Lisätietoa MAXXista löydät osoitteesta 

http://www.contendersailcloth.com/maxx.asp 

http://www.contendersailcloth.com/maxx.asp
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