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Useimmat purjeiden trimmiä
käsittelevät kirjat ja oppaat

kertovat varsin yksityiskohtai-
sesti, miten purjeen muotoa voi-
daan säädellä eri trimminarujen
avulla: cunningham, outhaul,
kikkatalja, peräharus, barduunat
jne.  Oletko koskaan ihmetellyt,
mikseivät samaiset opukset kerro
mikä purjeen oikea muoto on?
Mihin muotoon tällä narujen
vetämisellä oikein pitäisi pyrkiä?
Mikä on purjeen paras muoto? 

Syy kirjojen tekijöiden vaitonai-

suuteen on yksinkertainen: ei ole

olemassa yhtä ja parasta purjeen

muotoa - on lukemattomia ”parhai-

ta” muotoja, riippuen tuulesta, aal-

lokosta, venetyypistä ja -koosta, jo-

pa ilman lämpötilasta ja säästä. Li-

säksi purjeen muoto ei ole yksi ja

sama ylhäältä alas, nopea isopurje

on aivan eri muotoinen kuin nopea

fokka, joka on erimuotoinen kuin

nopea genua, puhumattakaan spi-

naakkerista tai asymmetrisestä.

”Parasta muotoa” ei ole helppo ku-

vailla..

Tuulen neliölaki 

Miksi emme tule toimeen yhdellä

purjeen muodolla? Pääasiallinen

syy sisältyy itse tuulivoiman luon-

teeseen: tuulen purjeihin kohdistama

paine kasvaa (suhteellisen) tuulen

nopeuden neliössä. Kun tuulen voi-

makkuus kasvaa esim. 2 metristä 4

metriin sekunnissa, purjeiden rikiin

kohdistama voima nelinkertaistuu.

Jos tuuli voimistuu kahdesta met-

ristä kuuteen, voima purjeissa kas-

vaa yhdeksän kertaiseksi - edelleen

8 metriin, ja voima, joka pyrkii kal-

listamaan 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 päivän-

tasaajan Doldrumeissa. Ei ihme, että

purjeen muodolle täytyy tehdä jotain,

jotta tullaan toimeen kevyistä tuulista

myrskyihin.

Valitettavasti säätönarut, jotka

meillä on käytettävissämme purjeiden

trimmaamiseen, noudattavat suoravii-

vaista lakia. Kun latistat purjeesi

puolta litteämmäksi, vaikka 12%:sta

6%:iin (sen litteämmiksi purjeita on

vaikea saada), niiden voima puoliin-

tuu. Sama koskee purjeiden kulmaa

tuuleen nähden: jos löysäät skuutteja

tai piinaat tuuleen niin, että apparent-

tikulma pienenee 32°:sta 16°:een, kal-

listava voima puoliintuu. Saman ai-

kaisesti tuuli noudattaa armotonta

neliölakiaan. Onneksemme kallistava

momentti on tärkeämpi tekijä pur-

jeveneen yhtälössä kuin kallistava

voima. Purjeiden kallistavaa mo-

menttia vastustaa veneen oikaiseva

momentti, josta huolehtii kölin ja

miehistön paino (momentti = voima x

voiman vaikutusvarsi). Kallistavan

momentin kurissa pitämiseksi löytyy

pari lisäkeinoa. Kiertämällä purjeita

(lisäämällä twistiä) yläosastaan, mis-

sä niillä on suurin vaikutus kallista-

vaan momenttiin, on tehokas tapa

pitää vene perämiehen käsissä. Kun

mikään muu ei auta, joudumme tur-

vautumaan keulapurjeen vaihtoon

ja/tai reivaamiseen, purjepinta-alan

pienentämiseksi.

Veneen suunnittelutuuli

Useimmat veneet suunnitellaan siten,

että ne purjehtivat optimikallistuksella

ja täydellä teholla n. 5-6 m/s tuulessa.

Tätä tuulen voimakkuutta, jolloin

vene myös kulkee lähes maksimi-

nopeutta luovilla, kutsutaan usein

suunnittelutuuleksi. Kevyissä keleis-

sä, aina suunnittelutuuleen saakka py-

rimme purjeita muotoilemalla maksi-

moimaan niiden synnyttämän voi-

man, eikä kallistusmomentilla ole

TÄYDELLISTÄ MUOTOA

ETSIMÄSSÄ

Tuulen voima kasvaa sen nopeuden neliössä



5WB-News 1/99

juuri merkitystä. Tärkein on mahdol-

lisimman suuri venettä eteenpäin

kuljettava ajovoima. Tuulen voimis-

tuessa yli suunnittelutuulen, ajovoi-

man suhde kallistavaan momenttiin

tulee yhä tärkeämmäksi. Tämän jäl-

keen purjetrimmarin tehtäväksi tulee

pyrkiä maksimoimaan ajovoima tie-

tyllä, maksimaalisella kallistavan

momentin arvolla. Tästä  johtuu,  että

optimi purjeen muoto on varsin eri-

lainen kevyessä ja kovassa tuulessa.

Think one

Purjeiden muodon ymmärtäminen

on helpompaa, jos ajattelee isopurjeen

ja fokan muodostamaa kokonaisuutta

yhtenäisenä siipenä, jossa on sola kes-

kellä. Solan ansiosta purjeiden voi-

maa voi säädellä paljon laajemmalla

skaalalla, kuin jos purjeet olisivat

”yhtä palaa” (kuten joissakin jollissa,

joissa on vain yksi purje). Kevyessä

tuulessa kapea sola ”liimaa” virtauk-

sen isopurjeen suojanpuolelle, mikä

estää virtauksen irtoamisen. Tätä

vaikutusta tehostaa genuan suuri

overlap. Isopurje voidaan jalustaa ve-

neen keskilinjaan tai jopa yli sen,

mikä lisää isopurje/fokka-yhdistel-

män tehollista syvyyttä.

Kovassa tuulessa solan avaa-

minen päästää ilmaa läpi ja auttaa

vähentämään takilan voimia. Kun so-

laa avataan, sen kautta virtaa enem-

män ilmaa, ja genuan suojan puolelle

virtaa vähemmän. Vastaavasti keula-

purje taivuttaa virtausta vähemmän ja

ja virtaus vähenee myös isopurjeen

tuulen puolella. Solan toimintaa voi-

daankin verrata varaventtiiliin. Kun

sola on auki, isopurje voidaan jalus-

taa ulommas, mikä latistaa tehok-

kaasti iso/fokka-yhdistelmää. Tämä

pienentää myös profiilin kohtaus-

kulmaa. Näin ollen isopurje/keulapur-

je-yhdistelmä takaa paremmat säätö-

mahdollisuudet kuin yhden purjeen

takila.

Kun ajatellaan isopurje/keula-

purje yhdistelmää yhtenä siipenä,

voidaan erottaa kolme aluetta:

1 Se osa keulapurjeesta, joka on

puomin alapuolella. Tämä osa ei

hyödy isopurjeen nostosta.

2 Puomin ja keulaharuksen kiinnitys-

pisteen väliin jäävä alue. Tämä osa

keulapurjeesta hyötyy takanaan

olevasta isopurjeesta, kun taas

isopurje saa genualta pakkituulta.

Genuan vaikutus isopurjeeseen ei

ole pelkästään haitallinen, sillä se

auttaa pitämään virtauksen kiinni

Purjevoimat ja -momentit
Kallistava momentti johtuu toisaalta purjeiden
painekeskiössä vaikuttavasta sivuvoimasta, ja
toisaalta vedenalaisen rungon voimakeskiössä
vaikuttavasta vasteesta. Nämä muodostavat
voimaparin, joka pyrkii kallistamaan venettä.
Momentti = voima x voiman vaikutusvarsi.
Kallistavan momentin pitää aisoissa saman
suuruinen oikaiseva momentti, jonka muodostaa
uppoumavoimien ja massavoimien (rungon, kölin ja
miehistön painon) muodostama pari.

IMS mittakirjoissa ilmenevä RM (righting moment)
kertoo oikaisevan momentin suuruuden yhden asteen
kallistuksella. Jos esimerkiksi  RM = 100, ja vene
kallistuu tietyssä tuulessa 20 astetta, oikaiseva
momentti on hyvällä tarkkuudella 20 x 100 kgm =
2.000 kgm, eli kaksi tonnimetriä. Tämä vastaa
vääntöä, joka saadaan aikaan kun kahden metrin
pituisen tangon päähän ripustetaan tonnin suuruinen
paino. Purjeisiin vaikuttava kallistava voima voidaan
nyt helposti ratkaista jakamalla 2 tonnimetriä
kallistavan varren pituudella, koska oikaiseva ja
kallistava momentti ovat aina yhtäsuuret. Purjeisiin
ja rikiin vaikuttava kuorma riippuu siten suoraan
veneen RM-arvosta, ei niinkään veneen pituudesta
tai uppoumasta. 

jatkuu s. 7.
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Think One

Isopurjeen ja genuan voi hahmottaa yhtenä

siipenä, jossa on sola keskellä. ”Siipi” voidaan jakaa

kolmeen alueeseen, joiden virtaustilanne on eri-

lainen:

I Puomin alapuolelle jäävä osa keulapurjetta.

II Puomin ja keulaharuksen kiinnityspisteen väli-
nen alue.

III Keulaharuksen yläpuolelle jäävä osa isopurjetta
(vain osatakilassa).

Yksittäistä vaakaleikkausta katsottaessa, profiili

alkaa genuan etuliesmasta ja päättyy isopurjeen

takaliesmaan. Profiilin jänteen muodostaa liesmoja

yhdistävä suora linja (katkoviiva), ja tämän kuvit-

teellinen jänne määrää purjeen kierron. Profiilin

syvyys määräytyy jänteen ulomman purjeen

pinnan tai sen jatkeen välisenä suhteena. Tämä

auttaa meitä ymmärtämään, miten kahden purjeen

yhdistelmällä voimme säädellä purjeiden tehoa

varsin yksinkertaisesti: löysäämällä isopurjeen

levankia ulospäin (esim. puuskassa), profiili

latistuu ja sen kierto kasvaa, vetämällä levankia

keskelle profiili syvenee ja kierto pienenee. Tämä

ominaisuus on luultavasti suurin syy siihen, että

veneissämme on yleensä kaksi purjetta.

Purjeiden muodostamassa kantopinnassa on

epäjatkuvuus sekä kierrossa että jänteen pituudessa

isopurjeen puomin korkeudella (alueet I ja II). Tästä

seuraa epäjatkuvuus myös pinnan ns. neljännes-

viivaan (harmaa katkoviiva), joka on yksi tärkeistä

kantopinnan aerodynaamisista parametreistä. Nel-

jännesviivalla mitataan siiven nuolikulmaa (viis-

toutta). Keulaharuksen kiinnityspisteen vaiheilla

siiven etureunassa on epäjatkuvuus. Lisäämällä

maston kallistusta (rake) ja taivuttamalla maston huippua tätä

epäjatkuvuutta voidaan pienentää. Tämä selittää osaltaan, miksi

suuri takanoja toimii osatakiloiduissa veneissä, kun taas mas-

tonhuippurikissä siitä ei ole hyötyä. 

Kahden purjeen yhdistelmä, ajateltuna yhdeksi siiveksi, on

varsin monimutkainen härveli: erittäin voimakkaasti kaareva

ja kierretty, useita epäjatkuvuuksia, terävä etureuna ja suuri

sola keskellä. Boeing 747 siivet kaikkine laippoineen ja läp-

pineenkin kalpenevat yksinkertaisuudessaan.

Genua on paljon pyöreämpi etureunastaan kuin isopurje. Mitä enemmän peittoa (overlap), sitä suorempi takaosa.
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isopurjeen suojan puolella.

3 Keulaharuksen yläpuolinen purjeen

osa (osatakilaisessa veneessä).

Keulapurje ei enää vaikuta isoon,

joka samalla kapenee nopeasti.

keulaharuksen kiinnityspisteessä

”siiven” etureunaan muodostuu

kulma.

Virtauskenttä on erilainen näissä

osissa takilaa, ja se vaikuttaa purjei-

den muotoon.

Täydellinen muoto -

Isopurje

On tärkeää muistaa, että  isopurje ja

keulapurje ovat saman profiilin osia,

mutta niiden ominaisuuksia  on hel-

pompi tarkastella erikseen. Iso- ja

keulapurjeen tehtävät eroavat toisis-

taan, joten on luonnollista, että  ne

ovat varsin erilaiset myös muodol-

taan. Isopurjeen muoto on meille tu-

tumpi, onhan se on lähempänä ja

näkyy kokonaan istuinkaukalosta

käsin.

Oikea isopurjeen muoto (poikki-

leikkaus) noudattaa ympyränkaarta,

joka on vähän suoristettu takaosas-

taan. Purjeen suurin syvyys on lähellä

keskikohtaa. Pystysuunnassa purjeen

suhteellinen syvyys lisääntyy ylös-

päin mentäessä. Näin pitää olla var-

sinkin keveissä tuulissa. Heikossa

tuulessa tarvitaan täyteläistä, syvää

isopurjetta, jonka kaarevuus on lä-

hempänä mastoa. Purje voidaan jalus-

taa veneen keskilinjaan ja siitä saa-

daan paljon voimaa käyttöön. Pysty-

suunnassa tarkasteltuna purjeen ala-

osa on melko syvä, keskeltä purje on

syvempi ja yläosa on syvin. Mitä

matalampi ja leveämpi isopurje, sitä

enemmän muodon syveneminen ko-

rostuu ylöspäin siirryttäessä. Takalies-

ma on melko suora ja siinä on vain

vähän kiertoa, paitsi silloin kun tuuli

on lähes tyven. 

Kun tuuli voimistuu ja vene alkaa

lähestyä suunnittelutuultaan, on tar-

peen latistaa koko purjetta ja etenkin

sen yläosaa, kallistavan momentin

kurissa pitämiseksi. Purjeen huippu

trimmataan litteämmäksi kuin keski-

osa ja etuosa tulee terävämmäksi sa-

malla kun purjeen maksimisyvyys

siirtyy taaksepäin. Litteä isopurje voi-

daan jalustaa ulommas ilman kohtuu-

tonta pakkituulta genuasta. Varsinkin

genuan peittämä osa halutaan mah-

dollisimman litteäksi, jotta sola py-

syisi auki. Samalla purjeen kiertoa

lisätään asteittain.

Sama pätee myös isopurjeen

huippuun: tehokkain tapa vähentää

kallistavaa momenttia on lisätä kier-

toa. Samaan aikaan purjetta latiste-

taan mahdollisimman paljon. Loppu-

tulos on purjeen vaakaleikkauksen

osittainen kääntyminen ”nurinpäin” ja

maksimi syvyyden siirtyminen keski-

linjan taakse. Kovassa tuulessa iso-

purjeen koko etuosa voi lyödä sisään

niin, että purje täyttyy  ainoastaan lat-

tojen alueella. Kun ahvenselkääkään

ei enää voida pitää vedossa liiallisen

kallistuksen vuoksi, on aika reivata tai

vaihtaa pienempi keulapurje.

Keulapurje

Keulapurjeen muoto muuttuu eri

tuuliolosuhteissa paljon vähemmän

kuin isopurje, jollei oteta huomioon

purjeenvaihtoja. Koska keulapurje on

koko matkaltaan keulaharuksessa

kiinni, se ei ole läheskään niin hel-

posti trimmattavissa kuin taipuisaan

mastoon ja puomiin kiinnitetty iso-

purje. Toinen syy on keulapurjeen

rooli isopurje/genua-yhdistelmän

työnjaossa. Se toimii profiilin etureu-

nana pysyen paikallaan, kun isopur-

jetta käytetään kuin siivekettä sääte-

lemään voiman käyttöä.Tämä ei tar-

koita, etteikö kevyelle ja kovalle tuu-

lelle tarvittaisi erilaisia genuoita.

Genuan perusmuoto poikkeaa paljon

isopurjeesta. Poikkileikkauksen etu-

reuna on paljon pyöreämpi. Suurin

syvyys on huomattavasti edempänä,

Purjeen muodon määrittely  Purjeen poikkileikkauksen muoto voidaan määritellä
riittävällä tarkkuudella kahden prosenttiluvun ja kolmen kulman avulla. Maksimi
syvyys, prosentteina profiilin jänteestä (12%), maksimin paikka etureunasta, pro-
sentteina jänteestä (47%), jänteen kierto, asteina purjeen alahelman jänteestä (10°),
sekä tulokulma (32°) ja jättökulma (17°), määriteltynä kuten piirroksesta ilmenee.

Koko purjeen geometrian määrittelemiseen valitaan yleensä kolme leikkausta, 
25%, 50% ja 75% korkeudella, sekä alahelma ja purjeen huippu. Lisäksi on vielä
tunnettava purjeen jalustuskulma veneen keskilinjaan nähden, sekä maston tai
keulaharuksen taipuma, jotta pystymme täysin kuvaamaan purjeen yhden,
mahdollisen muodon.

Sivulta 5.
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n. 40% tai vielä lähempänä etulies-

maa. Keskiosasta taaksepäin muodon

pitäisi olla täysin suora kuten jättöreu-

nankin (takaliesman).  Tämä koskee

erityisesti aluetta, jossa iso ja genua

peittävät toisiaan.

Sola

Keulapurjeen (varsinkin genuan)

tulee olla paljon voimakkaammin

kierretty kuin isopurjeen, jotta taka-

liesma voi myötäillä isopurjeen pin-

taa. Mitä enemmän peittoa (overlap),

sitä enemmän kierto tarvitaan. Täys-

mittaisen genuan peitto riippuu paitsi

J-mitan suhteesta E-mittaan, myös

puomin korkeudesta suhteessa I-

mittaan, ja voi vaihdella paljonkin

kahden näennäisesti samantyyppisen

veneen osalla. Purjesuunnittelijan

tulee luonnollisesti ottaa tämä huo-

mioon genuaa muotoillessaan. Kun

etäisyys genuan takaliesmasta iso-

purjeen pintaan pysyy yhtä suurena

alhaalta ylös, solan sanotaan olevan

tasainen. Kun rako kapenee ylöspäin,

sola on kiinni, kun se levenee,  sola

on auki. Tasainen sola sopii hyvin

keskituuleen (lähellä suunnittelu-

tuulta), sulkeva sola lisää tehoa ke-

vyessä tuulessa ja avoin vähentää sitä

kovassa.

Kevyissä keleissä, genuan etureu-

nan pitää olla pyöreä ja pullea, jotta

venettä voidaan ajaa alas riittävän

suurella suhteellisen tuulen kulmalla

(30 astetta ja enemmänkin). Purjeen

huipun tulee olla varsin pullea, jopa

20%. Kun tuuli voimistuu, keula-

purjeen etu- ja yläosaa pitäisi saada

latistettua. Tämä on mahdollista rajoi-

tetussa määrin keulaharusta kiristä-

mällä esim. barduunan tai peräharuk-

sen avulla, mutta usein käy päinvas-

toin: keulaharus painuu vain syvem-

mälle notkolle tuulen paineesta ja

purje tulee entistä pyöreämmäksi. Jol-

lissa ja yksityyppiveneissä voidaan

siirtää fokan jaluspistettä taaksepäin:

alaliesma kiristyy (pysyy litteänä),

yläosa kiertyy auki mahdollistaen

ison skuuttaamisen ulommas. Isossa

veneessä täytyy turvautua ensin pie-

nemmän keulapurjeen vaihtamiseen

ja sitten isopurjeen reivaamiseen.

Kokonaiskuva

Oheisissa piirroksissa ja taulukoissa

purjeiden muotoa tarkastellaan puh-

taasti numeroiden valossa, kuvaa-

malla vaakaleikkauksen muotoa eri

korkeuksilla. Purjeen takaliesman

muoto on kuitenkin tärkeämpi sen

suorituskyvylle kuin vaakasuuntaisten

poikkileikkausten. Vähän kärjistäen

voisi sanoa, että vaakaleikkauksen

muoto on ainoastaan keino saada

takaliesma oikeaan paikkaan avaruu-

dessa, suhteessa purjeen etuliesmaan.

Se mitä liesmojen väliin jää, kuten

rypyt, poimut tai nurinpäin käänty-

neet profiilit, on toisarvoista, kunhan

purjeen kierto on oikea. Suuret rypyt

esim. lattojen edessä voivat tietysti

olla varsin haitallisia, siinä määrin

kun ne vaikuttavat purjeen takalies-

maan (joka voi sulkea liikaa tai

pudota suojan puolelle). Tämä pätee

varsinkin isopurjeeseen, jonka virtaus

on enemmän tai vähemmän pilalla

maston aiheuttaman häiriön vuoksi.

Keulapurjeen etureuna saisi mie-

luummin olla sileä, mutta fokankin

kohdalla muoto on tärkeämpi kuin

sileys. Esimerkkinä tapa  päästää

keulapurjeen nostin kevyessä tuulessa

niin löysälle, että etuliesma on

Hyvä isopurje on poikkileikseltaan takareunastaan suoristetun ympyrän

kaaren muotoinen.

kauttaaltaan rypyillä. Löysän nosti-

men avulla aikaansaatu, pulleampi

muoto on tärkeämpi kuin näennäiset

rypyt. Pienet rypyt lähellä keula-

purjeenkin takaliesmaa tai liesman

kohtuullinen ”kupitus” ei sekään ole

vaarallista. Pidä mielessä kokonaisku-

va: purjeen muoto alkaa genuan etu-

liesmasta ja päättyy isopurjeen taka-

liesmaan.  ✄

Etuliesman rypyillä ei ole merki-

tystä. Ylivoimaisesti tärkein tekijä

suorituskyvyn kannalta on purjeen

takaliesman ”kireys”. 
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Göran pääsi Gotland Runtiin mukaan EF:n miehistöön.
Suurten veneiden osalta kilpailun alkupuoli käytiin ensin
kevyessä, myöhemmin hiljalleen voimistuvassa tuulessa
kryssien tai tiukkaa strekkiä ajaen. EF-Language sai
W60:stä parhaan lähdön ja kiersi ensimmäisenä Alman,
Swedish Match kannoillaan. Kryssinpätkällä Svenska Björ-
nille Swedish Match ajoi melko pian EF:n kiinni, rinnalle
ja ohi. Svenska Björnillä eroa oli joitakin satoja metrejä,
seuraava osuus kohti Fårötä  ja Salvoreviä oli tiukkaa asym-
metrisellä ajoa suhteellisen kevyessä tuulessa, ja molem-
mat veneet säilyttivät asemansa. Yöllä tuuli kääntyi vastaan
ja alkoi  kryssi. Göran Olsson huomasi pian, ettei EF pysy-
nyt Swedish Matchin vauhdissa: rako alkoi venyä vastus-
tamattomasti, Match tuntui vain menevän aavistuksen ko-
vempaa ja korkeammalle. Göran ihmetteli, kun EF:ssä ei
tehty mitään, mieliala oli mitä korkeimmalla ja Mangekin
vain vihelteli ja lauloi ruorissa. Jotain tarttis tehdä...

Hoburgenissa ero oli kasvanut yli 10 minuuttiin
Swedish Matchin hyväksi, ja kun kryssi jatkui kohti
Öölannin eteläkärkeä, Göran Olsson alkoi tosissaan huo-
lestua. Miten porukka voi antaa Matchin livistää tuolla ta-
valla, trimmissä täytyy olla jotain vikaa, kyllähän meidän
pitäisi pysyä jotenkin kisassa mukana. Paul Cayardin
komentama miehistö oli edelleen rauhallista kuin sunnun-
taipurjehduksella, eikä Göran, joka oli enemmän matkus-
tajan roolissa mukana, katsonut aiheelliseksi alkaa kom-
mentoida purjevalintoja tai skuuttauksia, kai pojat osaavat
asiansa kun ovat pallon yhdessä kiertäneet. 

Tuuli pysyi tasaisena Öölannin eteläkärkeen saakka,
joitakin pieniä shiftejä matkalla toki oli, mutta kumpikaan
veneistä ei saanut toista suurempaa etua niistäkään. Öö-
lannin kääntömerkkiä lähestyttäessä Match näkyi enää
pisteenä horisontissa, kun Göran kuuli  radiosta sen kään-
tyvän myötäiselle kohti Visbytä. EF:llä oli vielä reilut neljä
mailia merkille, jessus, olemme yli puoli tuntia jäljessä..
täytyy vain toivoa uusintalähtöä jossain vaiheessa koti-
matkalla. Loppukisan ajaksi oli tiedossa kevyttä avotuulta,
suoraan perästä, ainahan EF voisi leikata eri suuntaan kuin
Match. Mange ja kumppanit olivat edelleen hilpeitä kuin
aina, vitsit lentelivät ja suunta otettiin suoraan yön
hämärässä kajastavan Swedish Matchin perävaloa kohti.
Eikö me nytkään yritetä mitään... onko tämä kisa
etukäteen sovittu?

Cayard alkoi  selostaa kilpailua karttapöydän ääressä,

seuratessaan edellä menevää kilpailijaansa tutkasta:
”Match on jiipannut 3,5 mailia edessä, jiippaamme sa-
massa kohdassa n. 20 min kuluttua. Olemme saavuttaneet
250 m merkiltä”. ”Toiset 250 m, nyt ero on tasan kolme
mailia...”. Alamäkeen tilanne olikin aivan toinen: Aja-
malla täsmälleen samaa linjaa, täsmälleen samassa
tuulessa EF tuntui saavansa vastustajaansa kiinni lähes
silmissä - tämän takia miehistö oli niin ”cool” kryssillä!
Kevyellä avotuulella EF oli pitelemätön: Swedish
Matchin 30 minuutin etumatka hupeni olemattomaksi
samalla, kun Visbyn kääntöpoiju lähestyi. Merkillä EF
jiippasi ensin, ja kurssi muuttui täysmyötäisestä kevyek-
si sivutuuleksi. Maalissa rako oli venynyt 20 minuuttiin:
reilun kahden sadan mailin mitättömällä, kevyellä avo-
tuuliosuudella EF oli repinyt 50 minuuttia rakoa Whit-
breadin pahimpaan kilpakumppaniinsa. Ei ihme, että
Kranzilla ja kumppaneilla oli ollut ylivoimainen urakka
maailmaa kierrettäessä.

Paluumatkalla Mange oli kertonut vanhalle 505
gastilleen ja pitkäaikaiselle ystävälleen Göranille (jolla
oli vielä sama sukunimi) , että ilmiö oli täsmälleen sama
koko Whitbreadin ajan. Kun tuuli puhalsi takaa, eikä ollut
niin kova, että stabiliteetin kanssa oli ongelmia, EF oli
pitelemätön. Sen vuoksi Mange ei ollut huolissaan krys-
sillä - hän oli varma, että rako kuroutuisi umpeen lens-
sillä, vaikka se olikin tapahtunut vielä nopeammin kuin
odotettua - Mange olisi arvellut, että lopusta olisi tullut
hyvä spurtti rinnakkain kohti Almaa, kun nyt peli oli jo
selvä Visbyssä. EF:n kyky purjehtia muista eroon kevyel-
lä ja keskikovalla avotuulella näkyi useamman kerran
Whitbreadinkin aikana, kun vene kehnon lähdön jälkeen

Whitbreadistä
Miksi EF voitti? Mange ja Göran

Olsson kertoivat totuuden Whit-
breadistä Gotland Runtin jälkeises-

sä juttutuokiossa (lue: tuopin ääressä).

To t u u s
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tuntui purjehtivan koko fleetin läpi kärkeen. ”Kun vauhti on
muita parempi, on helppo näyttää fiksulta”, Mange
naureskeli silmää iskien. 

Göran Olssonilla oli myös pätevä tekninen selitys.

Kyseessä oli valinta, satsaus ominaisuuksiin, joiden uskottiin

olevan tärkeimmät. Molemmat veneethän olivat Bruce

Farrin suunnittelemat, ja ne erosivat toisistaan ainoastaan

kahdessa suhteessa: ensinnäkin, Match oli vesilinjassa 6 cm

leveämpi kuin EF Language, ja toiseksi siinä oli ns. L-köli,

kun EF:ssä oli T-köli. Tämä riittää selittämään veneiden

eron. Vesilinjan leveys hidastaa avotuulissa niin kauan, kuin

vakavuus ei ole ongelma. Toisaalta se kasvattaa stabiliteettiä,

ja niinpä Swedish Match kantoi purjeensa paremmin niin

kryssilläkin kuin kovassa ”power reachissä”. Kölillä oli

samanlainen vaikutus: EF:n T-kölin kulkuvastus oli

pienempi kuin Matchin L-kölin, varsinkin sileässä vedessä

kun ei ollut pahaa aallokkoa. Aallokossa T-köli toimi

huonommin, kun osa bulbista rikkoi virtausta kölievän

etupuolella, lisäten kulkuvastusta. L-kölissä bulbi oli

”piilossa” kölin taakse jäävässä  pyörteessä, eikä veneen

nyökkiminen ja heiluminen aallokossa vaikuttanut kulku-

vastukseen yhtä lailla. Lisäksi L-kölin tehollinen syvyys oli

suurempi, kun bulbi ei haukannut evän etureunasta pois

tärkeää pituutta. Tämä paransi Matchin nousukykyä

kryssillä. Mutta kuten sanottua, kyseessä oli tietoinen

valinta: tämänkertainen Whitbread oli itse asiassa melko

helppo, normaalia vähemmän tiukkaa strekkiä ja enemmän

kevyttä avotuulta. Yhtä hyvin olisi voinut käydä toisin,

Etelänmeren matalat olisivat voineet ajautua ylemmäs

korkeammille leveysasteille, ja EF olisi ollut hätää kärsi-

mässä.  Krantzista olisi tullut kansallissankari, eikä Ame-

rica’s Cup purjehtija Paul Cayardista, eivätkä kaikki ratapur-

jehtijat yhtäkkiä olisi lähdössä maapalloa kiertämään, ”it’s

just another boat race...”.  Tiettävästi Merit Cupin vesilinja

... totuus Whitbreadistä

oli vielä kapeampi kuin EF:n, ja siinäkin oli T-köli. Sen

kohdalla valinta meni ilmeisesti liian pitkälle.

Eli siitä vaan oikean levyinen vene alle - aivan niin

yksinkertaista se ei ole, olihan EF-Education tyttövene

tiettävästi identtinen EF-Languagen kanssa, mutta eroa

kiertoajassa oli vuorokausia vaikka Educationin masto-

haverikin otettaisiin lukuun. WB-Newsin toimitus

uskoo, että EF Languagen menestyksen takana oli vielä

yksi, julkisuudessa aivan liian vähän huomiota osakseen

saanut tekijä, nimittäin nelinkertainen maapallon-

kiertäjä Magnus Olsson. Kokemusta kun ei voita mi-

kään, ei edes hoikemmat lanteet tai syvempi köli. ✄

EF:n T-köli liukuu lenssillä liukkaammin kuin

Matchin L-köli.

”Klabbeissa on mulla tonnin stiblat, ei ne tonnii

bungaa, vaan ne painaa sen”, bamlas Mara, kun

Kallesta himaan dallas.
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WB-Sails käynnisti v. 1998 ”Sydney 2000”
tutkimusprojektin, joka kestää kolme vuotta v. 2000 lop-
puun asti.  Samantapainen hanke vietiin läpi vv. 95-96,
ennen Savannah’n kisoja. Suomen Olympiakomitea on
mukana tutkimushankkeessa, ja rahoitusta on saatu
mm. TEKESiltä tuotekehityslainan muodossa. 

Edellisen kehitysprojektin tuloksena syntyi 470-luo-

kan veneisiin ”läppäpurje”, jolla suomalaiset purjehtivat

menestyksellä: tuloksena oli mm. maailmanmestaruus

470-luokassa (Petri Leskinen/Kristian Heinilä).  Lisäksi

tutkimustyössä kehitettiin Finn- ja E-jolliin ns. siipimastot,

joilla saavutettiin kärkisijoja Olympialaisissa.  Läppäpur-

jeen kehittelyssä on vielä paljon työtä: toimintavarmuus

ei ole paras mahdollinen, optimikoko ei ole tiedossa,

suuremmissa veneissä läppää ei ole vielä kokeiltu. Vii-

meksi tuulitunnelissa mitattiin ns. kaksi dimensionaalista

mallia, joka kuvasi yhtä purjeen poikkileikkausta mas-

toineen. Tällainen malli vastasi hyvin tarkoitustaan

kokeessa, jossa haettiin parasta maston muotoa jolla-

purjehdukseen. 2D-mallinnus ei kuitenkaan vastaa kaikil-

ta osin kolmeulotteista virtaustilannetta, minkä vuoksi mm.

etuliesman virtausläpät eivät toimineet todellisuudessa

samalla tavalla kuin tuulitunnelikokeessa.  Tällä kertaa

tutkitaan 3D-tuulitunnelikokeissa. kokonaista purjeveneen

pienoismallia runkoineen ja mastoineen,  Merkittävä osa

purjeen muodon tutkimuksesta tehdään käytännön kokein

vesillä videokameraa ja tietokoneanalyysiä apuna käyttäen.

Suorituskyvyn mittauksessa (veneen vauhti ja kulku-

suunta) on käytetty GPSää. 

Kokeissa tutkitaan mm.takaliikin spoilerin vaikutusta,

veneen rungon vaikutusta purjeiden virtauksiin, tehdään

savukokeita pyörteiden visualisoimiseksi, ja yleisesti

ottaen vertaillaan mittaustuloksia WB:n aerodynaamiseen

laskenta ohjelmaan. Jopa miehistön ilmanvastus mitataan

R&D tuotekehitys jatkuu

panemalla Barbie-nuket roikkumaan veneen laidalle! Myö-

hemmin tehdään mittauksia eri jollien köli- ja peräsin-

profiileilla, jotta myös vedenalaisen rungon suorituskykyä

voidaan parantaa. Tutkimuskohteita on useita:

Purjeet
• Läppäpurjeen edelleen kehittäminen. Yleinen optimointi

ja toimivuus eri veneluokkia varten.

• Purjeen muodon mittausjärjestelmän edelleen kehittämi-

nen. Mastovideo korvataan mahdollisesti elektronisella

mittausjärjestelmällä.

• Simulaatio-ohjelmiston edelleen kehitys. Mittaustulosten

vertailu laskennallisiin. Purjeen eri ”trimmien”  simuloi-

minen tietokoneessa: skuuttien kireys, maston taivutus,

keulaharuksen notko, kankaan venymä jne.

Köli ja peräsin
•  Profiilin muodon optimointi ensin laskennallisesti, sitten

Malli roikkuu tunnelin katosta ylösalaisin, koska voimat

mittaava vaaka on tunnelin yläpuolella. 

Edellisessä tutkimushankkeessa tuulitunnelikokeet

tehtiin 2D-mallilla. Sen avulla tutkittiin maston ja

virtausläppien vaikutusta purjeprofiilin voimiin.

Etuliesman virtausläpät erottuvat punaisina, takalies-

man spoileri valkoisena. Savun käyttäytyminen profiilin

sisäpinnalla paljastaa virtauksen turbulenttisen

luonteen. Paljaalla silmällä savu näyttää pyyhkivän

tasaisen virtana profiilin poikki. mutta lyhyellä

valotusajalla otettu kuva paljastaa virtauksen ajasta

riippuvan,  satunnaisen heilahtelun (turbulenssin).
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tuulitunnelikokein ja suoritus-

kykymittauksin vesillä.

Masto
• Epälineaarisesti taipuva hiili-

kuituinen masto. Progressiivinen

taipuma parantaisi purjeen trim-

mattavuutta.

Teknisesti ottaen purjeveneen

vauhti riippuu kahdesta osatekijästä.

Toisaalta, 1) purjeiden synnyttämä-

stä eteenpäin vievästä voimasta, ja

toisaalta 2) vedenalaisen rungon

kulkuvastuksesta. Purjehtijan osal-

le jää käyttää purjeita, tuulta ja me-

rivirtoja parhaalla tavalla hyvä-

kseen ollakseen ennen muita maa-

lissa. Purjeiden hyväksikäytössä

maston taipumisominaisuuksilla on

suuri merkitys. Eri venetyyppien

luokkasäännöt asettavat rajoituksen-

sa sille, missä määrin purjeisiin tai

vedenalaisiin osiin voidaan vaikut-

taa. Purjeiden osalta on eniten

mahdollisuuksia (muotoilu täysin

vapaa). Vedenalaisen rungon muo-

don osalta toleranssit ovat varsin

tarkat, poikkeuksena köli ja peräsin,

joiden poikkileikkauksen suhteen

on yleensä enemmän tai vähemmän

vapautta venetyypistä riippuen. 

Näin ollen on luonnollista

keskittää kehitystyö toisaalta pur-

jeisiin ja mastoon, ja toisaalta

köliin ja peräsimeen. Tuulitunneliko-

keiden perusteella voidaan laskea,

että esim. läppäpurjeen tuoma teoreet-

tinen hyöty on n. 10 metriä tyypilli-

sen, 15 minuuttia kestävän Olympia-

luovin aikana. Jos kölin ja peräsimen

oikealla muotoilulla niiden vastusta

pystytään alentamaan 10-15%, koko

veneen kulkuvastus alenee 2-3%,

jolloin hyöty lopputuloksen kannalta

olisi samaa luokkaa kuin läppäpur-

jeella. 

Tavoitteista tuloksia

Hanke on poikinut jo varsin mer-

kittäviä tuloksia. Leskinen-Heinilän

470-menestysten lisäksi Eurooppajol-

lissa saavutettiin tammikuussa -99

maailmanmestaruus (Hollannin Mar-

griet Mathijsse), ja tulokset ovat

lupaavia myös Finn-jollissa. Solingis-

sa ja Tornadossa työ on vasta alussa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää

WB-purjeita siten, että ompelimon

asema kansainvälisillä markkinoilla

(erityisesti Olympialuokissa) vahvis-

tuu edelleen. Tutkimustyö on osoit-

tautunut myös hyväksi markkinoinnin

tueksi. Internetin WWW-sivut ovat

ihanteellinen tiedottamiskanava, jota

WB-Sails hyödyntää hyvällä me-

nestyksellä.  

Maailmanmestarin purje masto-

kamerassa. Mustat täplät ovat

apuna  muotoa analysoitaessa

tietokoneella (täpliä on siirrelty

”teollisuusvakoilun” estämiseksi).

Digitaalivideokamera on niin pieni

ja kevyt, että se voidaan kiinnittää

suoraan jollienkin maston

huippuun. Videonauhaa voidaan

lukea tietokoneen näytössä kuva

kuvalta (yli 15 kuvaa sekunnissa),

jolloin purjeen ja koko rikin

dynaaminen käyttäytyminen

voidaan analysoida.

Miksi virtausläpät toimivat tuuli-
tunnelissa, muttei todellisuudessa?

2D-mallilla (ks. edellinen sivu)

tuulitunnelissa tehdyt kokeet

osoittivat, että lähelle purjeen

etureunaa kiinnitetyistä virtaus-

läpistä olisi hyötyä. Etureunan

taakse muodostuu ns. irtoamis-

kupla, jonka sisällä virtaus kulkee

tuulta vastaan - etuliesman läppien

oli tarkoitus käyttää tätä ”akan-

virtaa” hyväkseen. Todellisessa,

kolmeulotteissa purjeessa, jonka

etureuna on viisto, irtoamiskupla ei

olekaan stabiili, vaan ”puhkeaa”

irtoamispyörteeksi. Spiraalimaises-

sä pyörteessä virtaus kulkee

alhaalta viistoon ylöspäin kohti

purjeen huippua, kuten lähelle

etuliesmaa kiinnitetyt virtaus-

langatkin osoittavat. Kaksiulottei-

sessa mallissa, jolla ensimmäiset

kokeet tehtiin,  irtoamispyörre pysyi

paikallaan etureunan takana.
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1
LEWMARTuulitunnelimittausten mukaan varsin pienellä

takaliikin spoilerilla on dramaattinen vaikutus

profiiliin nostovoimaan (lift, ylempi kaavio).

Normaalilla toiminta-alueella nostovoima (lift)

kasvaa peräti 40%, verrattuna tavalliseen suoraan

profiiliin. Syy tähän piilee sirkulaation herkkyydelle,

mitä tulee virtaustilanteeseen profiilin takareunalla.

Spoileri kiihdyttää virtausta voimakkaasti suojan

puolella takareunalla, mistä aiheutuu koko suojan

puolen imun kasvaminen (sirkulaatio voimistuu).

Fokka-isopurje yhdistelmän tehokkuus on samaa

sukua: isopurjeen läheisyys kiihdyttää virtausta

fokan takaliesman suojan puolella, aiheuttaen

merkittävän sirkulaation lisäyksen koko fokan

ympärillä.

Lisääntyneellä sirkulaatiolla on hintansa - myös

vastus (drag, alempi kaavio) kasvaa, mutta suhteel-

lisen vähän, eikä ideaalilla kulmalla ollenkaan.

Lift/drag suhde pysyy koko toiminta-alueella lähes

muuttumattomana. Ainakin teoriassa takaliikin

spoileri siis näyttää toimivan.
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ISAF -99 Sailing World Championships, Melbourne, Australia   

Hollannin Margriet Mathijsse
voitti tammikuussa Melbournessa
käydyissä ISAFin Olympialuok-
kien maailmanmestaruuskilpai-
luissa Eurooppajollaluokan.
Kaikkien Olympialuokkien MM-
kisat Staria lukuunottamatta
pidettiin samanaikasesti
Melbournen kattilalahdessa.

MM-purjehdukset eivät menneet

suomalaisilta aivan odotusten mukai-

sesti. Sari Multala oli E-jollissa vii-

des, ja Fredrik Westman Lasereissa

kuudes, mutta esim. 470:t epäonnis-

tuivat, eikä Soling-porukkammekaan

saanut hyvää tulosta huolimatta

hetkittäisistä hyvistä suorituksista. 

Kisat käytiin enimmäkseen
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Uusi vuosi,
uudet mestarit
WB-Sailsille jälleen maailman-

mestaruus Olympialuokassa.

kovemmissa, mutta varsin epätasai-

sissa tuulissa, jotka koettelivat niin

purjehtijoiden pinnaa kuin fyysistä

kuntoakin, välillä oikein olan takaa.

Melbournen lahti on kuin suljettu

laguuni, johon nousee nopeasti erit-

täin jyrkkä ja hakkaava, vaikeasti

ajettava aallokko. 

Sari aloitti kisat loistavasti, joh-

taen koko MM-kilpailua ennen viittä

viimeistä finaalilähtöä. Finaaleissa

Sari oli ehkä aavistuksen liiankin

varovainen lähdöissä, ja tasaisen

vahvassa porukassa ”ohittaminen” ei

ollut helppoa. Finaalipäivän kolmen

reipastuulisen lähdön jälkeen mesta-

riksi nousi Hollannin kokenut

Margriet Mathijsse, joka oli jo

Savannah’ssa hopealla. Margriet

voitti myös MM:ien harjoituksena

käydyn Open Weekin, jossa Sari oli

kakkonen. Kolmannelta tilalta löytyy

Englannin Shirley Robertson, joka sai

WB-purjeensa vain päivää ennen

kisojen alkua - ainakaan purjettamme

ei voi moittia vaikeakäyttöiseksi,

sillä Shirley voitti heti kaksi ensim-

mäistä purjehdustaan. Sari oli viides,

ja myös kuutoseksi purjehtinut Uuden

Seelannin Abby Mason kuuluu

WB:n talliin. Purjeitamme onkin

kohta enemmän Uudessa Seelannissa

ja Australiassa kuin Suomessa! Eräs

toimitsija luulikin WB-Sailsiä Uusi-

Seelantilaiseksi ompelimoksi, kun

kaikissa NZL-purjeissa oli WB-

merkki kulmassa. 

Eurooppajollien lisäksi menestys-

tä oli myös Finnjollissa, jossa nuoren

Hollantilaisen Martijn Muydenin

vauhti (8.) ei jäänyt muilta huomaa-

matta. Tilauksia tippui Internetin

kautta jo ennen kuin Jocke ehti

kotiutua Melbournesta Lauttasaa-

reen. Fiin Gold Cupin voitti Ruotsin

Fredrik Lööf, joka on jo tilannut

Cubenfiber purjeen, samoin kuin

Puolan olympiavoittaja Mateus

WB-purjeita on enemmän
Uudessa Seelannissa ja

Australiassa kuin Suomessa!
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•••   ISAF -99 Sailing World Championships, Melbourne, Australia   •••   ISAF -99

Kusniereviz. Ja Australian Nossiter, Sveitsin

Burger, Belgian Rogge, Hollannin Blees jne. -

ei hassummin, ottaen huomioon, ettei WB ole

edes tehnyt Finnjollapurjeita sitten Atlantan

Olympialaisten. 470:n lisäksi teemme jo

purjeita Solingiin, ja uusin aluevaltauksemme

on Tornado: Hollantilaiset ovat tilanneet meiltä

kehitysprojektin, joka alkaa mastokamera-

kuvauksilla ja tietokoneanalyyseillä, tarkoituk-

sena kehittää uuden sukupolven Tornado-

purjeet. ✄

Sari Multala oli MM-purjehdusten parhaana

suomalaisena viides.

Tytti Petäjäon juuri täyttänyt 18,

kirjoittaa tänä keväänä ja purjehti

tammikuussa MM:ssä 16:nneksi -

sanoiko joku, ettei Suomen

purjehduksesta löydy

lahjakkuuksia?

Jali Mäkilä-Erkki Heinonen-Mikko

Simola loistivat harjoituskilpailuis-

sa ennen regattaa, olivat kahdessa

startissa neljäs, mutta lopputulos

oli vaatimaton 18. Toisella Soling-

porukallamme Staffan Lindbergin

johdolla meni vielä kehnommin.

ISAFin maailmantilastossa porukka

on kuitenkin vielä hyvin 9. tilalla.

Englannin Shirley Robertsonoli MM-purjehdusten

kolmas. Kuvakin kertoo, miten E-jollapurjehtijat ovat

nykyisin isoja tyttöjä: 70 kg on pikemminkin minimi, jotta

pärjäisi myös kovemmissa tuulissa. Jolla on  erittäin

fyysinen ja vaatii kovaa kuntoa - Sari Multala olikin

Olympiakomitean testeissä aivan huippukunnossa,

miesurheilijatkin mukaan lukien.
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arvot ovat hämmästyttävän hyvät

ollakseen polyester-pohjainen: Pentex

venyy lähes yhtä vähän kuin vielä

pari kolme vuotta sitten käytössä

olleet Kevlar -laminaatit. Polyesterin

hyvät ominaisuudet, UV-sieto ja

kestävyys taittamista vastaan, tekevät

Pentexistä erinomaisen laminaatin. Se

korvaa kevyemmissä painoissa Dyn-

eeman, joka on selvästi kalliimpaa.

Pentex on läpikuultavan valkoista ja

näyttää samalta kuin perinteinen

Mylar. Hinnaltaan se sijoittuu My-

larin ja Kevlarin puoliväliin. Saa-

tavilla on täysi sarja 3:sta 8 oz:iin,

pelkkänä filmimateriaalina, ja toisin

tai molemmin puolin taffetalla suo-

jattuna.   

Cubenfiber

Pentexiäkin suurempi uutuus on

Cubenfiber. Tavallaan se ei edes ole

uutuus: v. -92 America’s Cupin voit-

tajan, America 3:n purjeet oli leikattu

Cubenfiberista. Kaupallisen tuotteen

markkinoille saattaminen vei kuiten-

kin kuusi vuotta: vasta nyt Spectra-

pohjaista laminaattia saa ostaa,

vaikkakin edelleen pienissä erissä ja

kolmen kuukauden toimitusajalla.

Yksityiskohtainen valmistusmene-

telmä on edelleen salaisuus, mutta

Cubenfiber on ”suunnatuista Spectra

2000 prepreg -kuiduista monofila-

mentti filmien väliin laminoitu

kalvo”.    

• 30 m2 ykkösgenua
painaa alle 5 kg •   

Cubenfiber on väriltään valkoista,

erittäin ohutta, vahapaperimaista kal-

voa. Sen venymisominaisuudet ovat

hämmästyttävät: 2,7 oz Cubenfiber

on yhtä lujaa kuin tuplasti raskaampi,

paras saatavilla oleva Kevlar 49-la-

minaatti. Esimerkiksi 30 m2 ykkös-

genua voidaan leikata keskimäärin

1,7 oz kankaasta, ja se painaa vahvik-

keineen alle 5 kg... Ikään kuin tässä ei

olisi tarpeeksi, Spectra-pohjaisena

Cubenfiberin kulutuskestävyydenkin

pitäisi olla erinomainen: taittolujuus

on rajaton verrattuna aramidipoh-

jaisiin (Kevlar) tai PBO-laminaat-

teihin, onhan perustana Spectra-

kuitu. UV:n sietokyky on vähintään

nelinkertainen parhaisiin aramideihin

Palkit kuvaavat purjekankaan tehok-

kuutta, eli venymän vastustuskykyä

painoyksikköä kohden. Dacronin

arvoksi on otettu 100 (parhaan

laatuinen, high-aspect racing Dacron).

Cubenfiber on aivan omassa

sarjassaan: se venyy  yli 12 kertaa

vähemmän kuin Dacron. Taulukko

perustuu puolueettoman

tutkimuslaitoksen mittauksiin (M.E.T.

Laboratories, Phoenix, USA),

todellisilla laminaateilla, ei pelkällä

kuidulla,

UUDET MATERIAALIT
Purjemateriaalit

kehittyvät edelleen hurjaa

vauhtia. Viimeisin markkinoille tullut

kuitu on Pentex, joka on erityiskäsi-

teltyä polyesteriä (tutut Dacron-

kankaat kudotaan polyesterikui-

dusta). Pentexissä kuitu on tiuhaan

pakattua ja voimakkaasti suunnattua,

minkä ansiosta sen venymä on n.

30% pienempi kuin tavallisen Poly-

esterin. Ominaisuudet eivät tule

ilmaiseksi: Pentexiä ei voi kutistaa

lämmöllä kuten tavallista Dacronia.

Sen vuoksi se soveltuu huonosti ku-

dotuksi kankaaksi, mutta toimii hyvin

laminaateissa. Kudotut kankaat tiivis-

tetään jopa 30% kutistamalla lämpö-

käsittelyn avulla. Mutta Contender on

kehittämässä kutomismenetelmää,

jossa Dacron ja Pentex-kuituja käy-

tetään vuorotellen. Ensimmäiset koe-

erät ovat valmiina, ja kangas tulee

markkinoille kevään aikana. 

Contender on niin ikään kehittä-

nyt laminointimenetelmäänsä  Pen-

texin ominaisuuksien hyödyntä-

miseksi. Erillisen (sinisen) ohjainlan-

gan avulla kude- ja loimilanka

voidaan laminoida suoraan päällek-

käin, kun normaalisti langat vuorotte-

levat toistensa lomitse. Lopputulok-

sena on laminaatti, jonka venymä-
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verrattuna, eli samaa luokkaa kuin

Polyesterin. Repeämisvenymä on

lähes kaksi kertaa suurempi kuin

Kevlar 49:n, tyypillisesti n. 3%.

Huonon saatavuuden lisäksi haitta-

puoli on yllätys, yllätys - hinta. Cu-

benfiberia on vaikea valmistaa (se

tehdään 9 yardin pätkissä!), raaka-

aine (Spectra eli Dyneema) on kal-

lista, ja kysynnän - tarjonnan laki

nostavat hinnan yli 50% korkeam-

maksi kuin parhaat Kevlarit ja Dy-

neemat. Tämä merkitsee n. 20%

korkeampaa hintalappua High-Tech

purjeiden ennestään korkeaan hin-

taan. Toisaalta monessa tapauksessa

ei tarvita erikseen light- ja heavy-yk-

köstä..  Oli niin tai näin, kun puhutaan

useiden kilojen painon säästämisestä

kertaheitolla, uudelle materiaalille

löytyy varmasti kuluttajakuntansa,

vaikka hintalappu olisikin vähän

suurempi. Yksi asia on selvä: Cuben-

HighTech-materiaaleja

Pentex 
• Polyesteri-pohjainen laminaatti 
• venyy 30-50% vähemmän kuin
perinteinen Mylar 
• saatavana kaikkia painoja filmistä
taffetalla suojattuihin laminaattei-
hin 
• kohtuuhintaista 

Dyneema (Spectra)
• Polyeteeni-pohjainen laminaatti 
• venyy saman verran kuin Pentex 
• sietää rajattomasti (?) taittamista 
• sietää erinomaisesti UV-säteilyä 
• saatavana vain raskaampia pai-
noja (6 oz+) 
• yhtä kallista kuin Kevlar 

Kevlar 49
• Aramidi-pohjainen laminaatti 
• venyy hyvin vähän 
• sietää varsin kehnosti taittamista 
• sietää varsin kehnosti UV-
säteilyä 
• aika kallista, helposti saatavissa 

PBO
• Zylon-kuidulla vahvistettu
laminaatti 
• venyy vähemmän kuin Kevlar49 
• sietää huonommin taittamista
kuin Kevlar49 
• kuparin ruskean väristä 
• saatavuus huono, hinta kallis 

Cubenfiber 
• Spectra-pohjainen laminaatti 
• vaikea erottaa erillistä filmiä 
• venyy puolet vähemmän kuin
Kevlar49 
• sietää rajattomasti (?) taittamista 
• sietää nelinkertaisesti UV-
säteilyä 
• on kaikkein kalleinta 

Buranan ykkönen oli Suomen

ensimmäinen Cubenfiber-purje.

Ennen kuin WB-Sails sai ostaa

Cubenfiberia, jouduimme allekir-

joittamaan sitoumuksen, jossa

vakuutamme:

- ettemme tee siitä purjeita

America’s Cupiin

- ettemme myy kangasta edelleen

millekään America’s Cup-

syndikaatille

- ja ennenkaikkea, ettemme myy

kangasta edelleen Italiaan!

Huomaa pyöreä etureuna ja 50%-

merkistä taaksepäin täysin suora

exit. Ei takaliesman kupitusta.

Erittäin hyvä, ellei täydellinen.

fiber pistää 3DL:n ahtaalle. Northin

muottitekniikka, jossa kangas lami-

noidaan samalla kuin purje, ei voi

käyttää hyväkseen Cubenfiberia. Ja

Cubenfiber purje on puolet kevyem-

pi kuin vastaava 3DL-purje. ✄

Kuva joka puhuuCubenfiberista
enemmän kuin tuhat sanaa: yllä Bura-
nan (32 m2, 5,2 kg) genua, alla X-99:n
Pentex genua (32 m2, n. 10 kg, ei WB:n
valmistama), molemmat 7 m/s tosituu-
lessa.  Buranan genuan muoto on piir-
retty muotoviivan päälle (punainen),
ja kopioitu X:n purjeen (sininen viiva)
päälle. Muodot ovat yllättävänkin
samanlaiset, mutta  takaliikin
venymisestä johtuva kupitus näkyy
selvästi Pentex-genuassa. Vertaa myös
ylimmän vauhtiviivan muotoa. Videolta
kaapatun kuvan laatu on valitettavan
huono.

Cubenfiberin muodostavat Spectra

kuidut ovat paksuudeltaan tuskin

kymmenesosan hiuksesta. 



Ensimmäiset Mylar-purjeet tehtiin v. -80

Suomenlahden Ykköseen (SLY). Spinnuhässäkän

alta pilkottavasta lenkkarista ei voi erehtyä: sehän

kuuluu keulakannen keijukaiselle Hj. Harkimolle.

Peräpulpettia tukee Kenneth Bonton Palmgren.
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WB-Sails on aina ollut edelläkävijä Suomessa, mitä tulee uusiin materiaaleihin: Mylar, Kevlar,
Dyneema, Pentex, Cubenfiber, you name it, we were the first...

Suomen ensimmäinen Kevlar-purje leikattiin kunniakkaan

puolitonnarien aikakauden käynnistäneeseen Kinkki in v. -82.

Tuulenhalkaisijana uuden uutukaisessa henkkaloidissaan

myyntipäällikkö M.  Svetlick (would you believe - time waits

for no-one).

Vellu Kosusen Baltic 43  NiinaMari ssa oli

ensimmäisiä radiaalileikattuja Kevlar-purjeita.

Rakel ei ollut aivan ensimmäinen, joka käytti muovista spinaakkeria

(Plastic Fantastic), sillä leikkasimme samanlaisen jo v. -85 Eero

Sakselan Suomenmestariveneeseen Labsystems. Huomaa myös

nauhavahvisteinen isopurje, vuosia ennen TapeDriveja ja Genesiksiä,

3DLstä puhumattakaan.

Ensimmäiset Dyneema-purjeet leikattiin jo v. -87

Chrisse Carlssonin Finngulf 36:een, mutta Arne

Blässarin Cacadu osoitti materiaalin kestävyyden

purjehtiessaan kilpaa maailman ympäri ilman

minkäänlaisia purjehavereita.
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Ensimmäinen Cubenfiber purje

leikattiin syksyllä -98 Olof

Rytövaaran ILC30:een Buranaan.

Pentexiä käytettiin ensi kerran

Thelenien Melges 24:n Fazer Blue
Magicin  purjeissa v. -97.

Pellellä on kahdenkymmenen

vuoden kokemus purjeiden

leikkaamisesta, ensin North Sails

Finlandin perustajana, sitten

Melges Sailsin palveluksessa ja

viimeksi omassa Kindberg

Sailmakersissään. Arvokas lisä

WB:n ennestään ammattitaitoi-

seen porukkaan.

POMI MINI-
TRANSAT

Ari Huusela, joka osti Reima Alan-

derin Tremcon, valmistautuu huolel-

la syksyllä käynnistyvään Mini-

Transat kilpaan. Kesän harjoitusoh-

jelmaan kuuluu kotimaisten pitkien

kilpailujen lisäksi ainakin Mini-Fast-

net, jossa 6,5 m pituiset veneet kier-

tävät maineikkaan majakan Irlannin

meren länsireunalla. Kuten  valveutu-

nut lukijamme voi arvatakin, Pomin

lisäksi pääyhteityökumppanina toimii

Saunalahden Serveri. Kiinnostuneet

voivat seurata Pomi-Saunalahden

edesottamuksia Ari huuselan kotisi-

vuilla http://pomifinland.saunalahti.fi/

WB LAAJENTAA

Pelle Kinberg on sulkenut oman

ompelimonsa ovet Lauttasaaressa ja

siirtynyt pari sataa metriä länteen

WB-Sailsin seinien sisään. Pienen

ompelimon pyörittäminen yksinään

oli raskasta ja huonosti kannattavaa. 

Pelle tuo WB:lle mukanaan

paitsi kahdenkymmenen vuoden

kokemuksensa alalla, myös oman

asiakaspiirinsä, joka on vuosien

mittaan tottunut luottamaan Pellen

purjeisiin. Tämä näkyy tilauskan-

nassamme, joka on ennen näkemä-

tön: tammikuun alussa koko tuo-

tanto oli myyty kesään saakka,

huolimatta kasvaneesta kapasitee-

tista. Syksyllä ja talvella WB:tä on

työllistänyt mukavasti Eteläiselle

pallonpuoliskolle menevät jolla-

luokkien purjeet - siellä kun on kesä

ja paras sesonki samaan aikaan,  kun

meillä on ”hiljainen” syyskausi. 

Karibian osasto

Tallinnan Tiit Haagman vetämän

ompelimon (C-purjed) lisäksi WB:n

uustuotanto on levinnyt myös läm-

pimille vesille. Monet asiakkaamme

ovat jo löytäneet Karibian lomallaan

tiensä Markku Härmälän pyörittä-

mään Voilerie du Portiin St. Bartin

Gustaviassa Karibialla. Kuten Tiit,

Make kokoaa Suomessa leikatuista

paneleista uusia purjeita omille

asiakkailleen, ja huolehtii samalla

rikkoutuneiden purjeiden huollosta

ja korjaamisesta.  Maya Ahlgren (oi-

kealla)  lähti ennen Joulua Maken

avuksi, yhdistäen huvin ja hyödyn.

Maya tulee takaisin keväällä  (on-

neksi), kun Karibian sesonki loppuu

ja Suomessa alkaa todelliset kevät

kiireet. Mayan aukkoa paikkaa-

maan rekrytoitiin syksyllä Jyri

Lahtinen.

Maya rules OK.
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LOREAL
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Nicorettella oli kunnia saada vie-

dä kuningas Kalle Kustaa ja ennen

kaikke Kuningatar Silvia pikku pur-

jehdukselle ennen viime kesän Got-

land Runtia. KSSS:n Kommodori

Calle Piehl tarjosi kuninkaallisille

dinnerin kotonaan paria päivää ennen

Runtin alkua, ja kutsui Kuninkaan

mukaan Gotland Runtiin. Valitetta-

vasti muut velvollisuudet estivät kil-

pailuun osallistumisen, mutta Kunin-

gas sanoi mielellään lähtevänsä mu-

kaan harjoituspurjehdukselle, jos

mahdollista. Mahdollisuus tietysti

järjestettiin, mutta kaikkien yllätyk-

seksi Kungen toi Silvian mukanaan.

Kuningatar, joka puhui virheetöntä

ruotsia, oli elämänsä ensimmäistä

kertaa purjeveneessä. Silvia selvästi

vähän arasteli kallistumista ja kertoi,

ettei voinut yöpyä Kuninkaallisessa

45-jalan moottoriveneessäkään ”kos-

ka veden alla nukkuminen tuntui

kummalliseslta”.

Meitä valistettiin etukäteen, että

Kalle Kustaata puhutellaan termillä

Kungen, Silviaa Drottningen, eikä

mitään Ers Hövlighetejä tms. ”Drott-

ningen har det kanske bättre där på

andra  sidan...”. Silvia tuli veneeseen

matalakorkoisissa avokkaissa, mutta

Carl-Gustafilla oli kuluneet Dokkarit

ja rennosti kauhtuneet Cowes-housut.

Barduunoissa häärinyt Kungen käyt-

täytyi kuin kuka tahansa purjehtija:

kun hänelle tarjottiin Prippsiä, se

kaatui pullon suusta suoraan kurk-

kuun,  ennen kuin kukaan ehti edes

tarjoamaan lasia. ✄

Kuninkaal l is ta
pur jehdusta
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Santer 760

on ensimmäinen kotimainen
ns. sportboat: kevyt uppouma (850
kg), nostettava bulbiköli, bog-
spröötti ja maston huippuun ulottu-
va, 70 m2:n asymmetrinen takaavat,
että Hjalliksellekin tulee kiire
Melges 24:ssään seuraavassa Päi-
jännepurjehduksessa. Varsinkin,
kun ensimmäistä venettä ohjailee
vanha olympiakonkari Johan von
Koskull.

Venemessuilla esitelty Santer
on rakennettu edullisista materiaa-
leista mahdollisimman yksinkertai-
sesti, jotta hinta pystytään pitämään
kurissa. Alle 150.000 mk:lla saa

Uusia veneitä

paljon venettä, trailerilla hinattavan
rungon sisältä kun löytyy 4 makuu-
paikkaakin. 

Santerin suunnittelija Forsbom
Yacht Design  tarjoaa myös one-off
kilpaveneiden ja matkaveneiden,
sekä lestien ja muottien valmistusta
veneveistämöille. Yhteystiedot: 

Forsbom Yacht Design Oy
Tuulissuonkuja 1,  21420 LIETO.
Puh.             02-4870258
Fax.             02-4870268
E-mail:         sales@forsbom.inet.fi

Kotisivut:    www.ecom.fi/Forsbom 

Dufour 334 Trophy

Bowline on myynyt ensim-

mäiset Dufourit Suomeen. Dufour

32 Classic esiteltiin Helsingin vene-

messuilla, ja keväällä tulee Juha

Vähäpassille Dufour 334 Trophy.

Classic on edullisen hintainen, mutta

hyvin varusteltu ja purjehtiva perhe-

vene, kun Trophy puolestaan on

kilpailuhenksiempi ja  hiukan askeet-

tisemmin sisutettu, vähän Jeanneau

One Designin tapaan. Jacques Fau-

roux’n piirtämä 334 on menestynyt

Ranskassa erinomaisesti, voittaen

mm. ylivoimaisesti maineikkaan Spi

Ouestin. Ranskassa kilpaillaan kui-

tenkin Channel Handicapissa, joten

nähtäväksi jää, miten vene tulee pär-

jäämään IMS:ssä. 334:n GPH-luku

on n. 640, mikä panisi sen ykkös-

luokkaan, mutta v. -99 käytetään

ILC-lukuja, eikä rajojakaan ole vielä

lyöty lukkoon. Vähäpassin veneeseen

tulee joka tapauksessa kunnon

elektroniikkaa ja Cubenfiber purjeita. 

Lisätietoja: Bowline Oy 040 507

5141, www.Bowline-Finland.com.

Dufourin päämyyjänä toimii Oy

Yacht Market Ab, Jere Lehtinen 09-

622 4455.

Tempo

Jussi Mannerbergin Tempo sijoit-

tuu jonnekin Santerin ja Finngulf 28:n

välimaastoon, vaikka markkinoikin

itseään ehkä enemmän sporttisena

veneenä. 

Mannerbergin piirtämät Rondo-

maiset linjat liikkuvat takuulla liuk-

kaasti, eikä IMS-luvussakaan var-

maan tule olemaan moittimisen ai-

hetta, vaikka vene tähtääkin one-

design statukseen. Lienee makuasia,

pitääkö venettä varsinaisena ”sport-

boatina” (Santeriin verrattuna uppou-

maa on tuplasti samalle purjealalle),

mutta sporttisen veneen kunnon

sisustuksella 4 hengen perheelle
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FINNGULF 28E

Kamu Stråhlmannin
suunnittelema  pikku

Finngulf täyttää sopivan raon
markkinoilla.

Se suuntautuu enemmän perhepurjeh-
dukseen kuin kilpailuhenkinen San-
ter. Alla suunnittelijan osuvat kom-
mentit veneestään:

• Taakse siirretyn levangin ansiosta
tilava istuinkaukalo. 
• Yksinkertaisen toimiva kansijär-
jestely.
• Helposti purjehdittava takila: taak-
se suunnattujen saalinkien, sekä
korkean keulastaagin kiinnityspisteen
ansiosta matkapurjehduksessa ei tar-
vita barduunoita. Keulapuomiin kiin-
nitetyn genaakkerin ansiosta myös
avotuulipurjehdus on vaivatonta.
Riittävä purjeala keveisiinkin tuuliin.
Ei genuaa, ei ylimääräisiä keulapur-

FINNGULF 28e

Lhull 8,62 m
Bmax 2,9 m
Draft 1,65 m
DSPM 2.800 kg
Keel 950 kg
Main 23,6 m2

Jib 105% 18,6m2

jeen vaihtoja. 
• Laidassa olevien rustirautojen ja
kahden saalinkiparin ansiosta ke-
vyempi ja trimmattavampi masto,
tinkimättä kuitenkaan tukevuudesta. 
• Moderni liukkaasti liikkuva runko-
muoto ja tehokkaat evät.
• Kölin alhaisen painopisteen ansios-
ta hyvä purjeenkantokyky ja vaka-
vuus.
• Sisustuksessa avara perusratkaisu
• Täydellinen pentteri.
• Erillinen WC-tila johon mahtuu
kunnolla sisäänkin.
• Kunnon säilytystilat pitkillekin

reissuille.
• Kevyt, mutta tukeva nykyaikainen
rakenne. 
• Matkavene joka viihtyy erinomai-
sesti myös kilparadoilla. 
• Laatuvene alusta loppuun. 
• Ensimmäinen vene valmis touko-
kuussa.

Lisätiedot: Finngulf Yachts, Puh:
09-221 1703   www.finngulf.com.

Tempo tarjoaa. Pienenä yksityis-

kohtana mainittakoon, että vene

toimitetaan ainoastaan NS-purjeilla...

No, eiköhän Tempon saa ostaa WB-

purjeillakin, kun kauniisti pyytää ;-).

Valmistaja: Promocap Oy 09-

228 90 444.

Tempo...



Jules Verne tuntui karkaavan käsistä,

mutta huikean loppukirin ansiosta

Bruno Peyron miehistöineen saapui

lähtösatamaansa 79 vrk 6 t 16 min

startin jälkeen. Vuotta myöhemmin

Peter Blake purjehtii maailman ym-

päri 74 vrk ja v. 1997 Olivier de

Kersauson, Jules Vernen jälkeläinen

suoraan alenevassa polvessa, tekee

uudeksi ennätykseksi reilut 71 vrk.  

The Race

Trophée Jules Vernen jälkeen

Bruno Peyron alkoi unelmoida uusis-

ta haasteista. Jules Vernen lause

”mistä mies voi unelmoida, sen hän

voi myös toteuttaa” ohjenuoranaan

hän ideoi kaikkien aikojen purjehdus-

kilpailun, The Racen. 

Kun  Trophée Jules Verne oli kil-

pailu kelloa vastaan,  the Race on

nonstop-kilpailu maailman ympäri

ilman mitään mittasääntöjä. Keskiyön

hetkellä joulukuun 31. vuonna 2000

starttaa joukko veneitä jostain

maailman metropolista (New York,

Lontoo, Barcelona...), tai perinteisestä

purjehdussatamasta (Cowes, New-

port, La Rochelle, Brest) ennen

näkemättömään kilpaan maailman
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Kun ranskalainen trimaraani
”William Saurin” saapui

maaliin Quebec-St.Malo Atlan-
tin ylityskisassa 1984, oli näitten
suurten monirunkoveneitten
suorituskyky tehnyt lähtemättö-
män vaikutuksen sen nuoreen
miehistön jäseneen Yves Le
Corneciin. Le Cornec kaivoi
navigointipöydästä esille tasku-
laskimen ja alkoi näppäillä.
Jules Vernen 1873 kirjoittama
”maailman ympäri 80 päivässä”
tuntui sopivalta haasteelta,
vaadittava keskinopeus olisi
purjehditun matkan pituudesta
riippuen 14 - 15 solmun välillä.
Le Cornec kertoi hullun ideansa
purjehduskavereilleen, ja näin
syntyi ”Trophée Jules Verne”,
josta oli syntyvä The Race.

Vaikka kenelläkään ei ollut

selvää käsitystä siitä, miten nämä

valtavat hämähäkit käyttäytyisivät

ja kestäisivät ”ärjyvillä nelikymp-

pisillä”, idea jäi elämään purjehti-

joitten unelmissa. Tammikuussa

1993 kolme hullunrohkeata kippa-

ria miehistöineen, ranskalaiset Bru-

no Peyron ja Olivier de Kersauson

sekä Uuden Seelannin Peter Blake,

starttasivat Brestistä päämääränään

purjehtia pysähtymättä maailman

ympäri alle 80 vuorokaudessa.

Puolimatkassa ainoastaan Peyronin

Commodore Exploreroli kisassa

jäljellä, Olivier de Kersausonin

Charal ja Peter Blaken Enza joutui-

vat keskeyttämään törmättyään

vesirajassa oleviin jäävuoriin.

Commodore Explorer koki myös

kauhunhetkiä ennen Cap Hornia,

kun puuskissa yli 40 m/s puhaltava

tuuli meinasi toistuvasti heittää

pelkästään siipimastollaan purjehti-

van katamaraanin keulan kautta

ympäri. Peyron onnistui kuitenkin

kääntämään aluksensa ”parkkiin”,

keula 30 astetta tuulesta, mutta me-

netti samalla 15 tuntia odotellessaan

myrskyn laantumista. Trophée

Commodore Explorer, ensimmäi-

nen alus, joka kiersi maapallon

pysähtymättä alle 80 vuorokau-

dessa - jollei Apolloja ja

Sputnikkeja lasketa.

THE RACE
Unelma

antaa siivet
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ympäri. Ainoa rajoitus aluksille on,

että niiden pitää olla 10 nopeimman

Atlantin ylittäjän joukossa, mikä sa-

malla rajoittaa osallistujien luku-

määrän 10 veneeseen. Nämä tulevat

olemaan valtavia, 32-40 m pitkiä mo-

nirunkoveneitä ta yli 50-metrisiä

yksirunkoisia. Tällaisia aluksia ei

aikaisemmin ole ollut olemassa, joten

ne ovat valtava teknologinen haaste

niin suunnittelijoilleen kuin rakenta-

jilleen. Ensimmäinen näistä

hirviöistä, amerikkalaisen miljardörin

Steve Fossettin 105-jalkainen kata-

maraani, harjoittelee jo Uuden See-

lannin vesillä. Euroopassa on raken-

teilla 2 alusta: ranskalais-sveitsiläi-

selle Laurent Bourgnonille (Prima-

gaz) Nigel Irensin piirtämä 38 m

pitkä katamaraani sekä englantilai-

selle Pete Gossille Adrian Thompso-

nin piirtämä katti, joka starttaa

tammikuussa 2000 nonstop-harjoitus-

lenkille maailman ympäri. The

Raceen on tällä hetkellä ilmoittau-

tunut 14 osallistujaa, joukossa kaikki

avomeripurjehduksen kovimmat ni-

met, joukossa tietysti... Ludde

Ingvall. Nähtäväksi jää kuinka

monta kipparia onnistuu hankki-

maan arviolta 20-30 miljoonan

markkaa pulittavan taloudellisen tu-

kijan. Itse kilpailua tukee mm. Dis-

neyland-Paris, Volvo sekä France Te-

lecom, joka maailman 4 suurimpana

teleoperaattorina kehittää aivan uuden

Kuumailmapallo seikkailijanakin tunnetun Steve

Fossetin Sony PlayStationon ensimmäinen The Race-

vene, joka purjehtii. Fokan skuuttikulman liepeillä

seisova mies (rengastettu) panee asiat perspektiiviin.

Jos ei muuta, niin ainakin veneen nimi on osuva.

”Nykyinen ennätyksen haltija
Olivier de Kersauson on Jules
Vernen jälkeläinen suoraan

alenevassa polvessa ”

informaatiojärjestelmän. Se mahdol-

listaa jatkuvan, laadultaan TV-ta-

soisen kuvan lähettämisen suorana

lähetyksenä joka veneestä. Jokaiseen

veneeseen asennetaan 10 kiinteää

kameraa, joita ohjataan rannasta

käsin. Lisäksi joka veneeseen tulee

mukaan ammattitaitoinen kuvaaja,

jolla on kannettava videokamera.

Voittajaa odottaa paitsi maine ja

kunnia, miljoona dollaria palkinto-

rahana.✄

The Racen haastajien joukosta löytyy (tietysti) Ludde

Ingvall. Parhaillaan Ludde rakennuttaa Cape

Townissa uutta maxivenettä ”miehistön koulutuk-

seen”. Päätavoitteena on elokuun alun Fastnet Race.

Mikaela v. Koskull on toinen suomalainen, joka on

vakavissaan lähdössä mukaan. Tracy Edwardsin

vetämä projekti on ”90%:sti varma”.

Finot-Conqin suunnittelutoimisto

kaavailee 40-metristä yksirunko-

venettä Open-60:sten tyyliin.

Finot’n laskelmien mukaan mono-

hulleilla on etu aivan kevyessä

tuulessa, ja toisaalta kovassa

tuulessa, kun katamaraanit ja

trimaraanit alkavat jarrutella.

Keskituulessa yksirunkovene ei

pärjää. Rakennusmateriaaliksi

sopisi hyvin alumiini, ja rakenta-

jaksi vaikka Masa Yards...

Hjalliksellahan on tunnetusti

suhteita sinnepäin, ja jos Ludde

löytää sponsorin, jalkapallo-

kentätkään tuskin pitelevät HJ:tä

enää kuivalla maalla. Mistähän

Maralle löytyisi holkki alle?

Pete Gossin varsin erikoinen, neu-

lan ohuilla rungoilla varustettu

katamaraani on toinen Race vene,

joka valmistuu kesään mennessä.

Alunperin vene esiteltiin kahdella

Aerorig-takilalla, mutta ne ovat

saaneet väistyä vapaasti seisovien

”surffimastojen” tieltä. Goss

haeskeli tammikuussa miehistöä

Internetin välityksellä.
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Open 60teknologiat
a

Open 60-luokan veneet edustavat
viimeistä teknologiaa. Sääntö on lähes

vapaa, ranskalaisilla suunnittelijoilla
(Finot, Nivelt, Lombard) riittää
mielikuvitusta, ja ainoa rajoittava tekijä on
raha... jota kaikilta purjehtijoilta puuttuu.
Reima Alander, joka havittelee omaa
60:stään, kävi tutustumassa viimeiseen
muotiin St. Malossa.

Vasemmalla: Veneissä on luovuttu

lähes kokonaan vanttiruuvien,

rustirautojen  ja sakkelien käytöstä:

Vectran on kevyempää ja

vahvempaa, ja rustit laminoidaan

suoraan kanteen kiinni hiilikuidusta

ja suunnatusta lasista. Liiottelua?

Yllä: Sodebo on viimeisin Finot-

luomus. Köli on kiinteä, mutta

lähes metrin levyinen siipimasto

kallistuu luuvartin puolelle kuin

Windsurferissa. Masto on

vapaasti tuettu, jalka on veneen

pohjalla kiskoilla ja kannen

tasolla on suuri, pallomainen

laakeri, joka sallii maston

kallistamisen ja kääntämisen. 

Yllä: Aquitaine Innovation on ”edellisen” sukupolven vene, mutta siinä on

lähes kaikki hienoudet. Kääntyvä (pieni) siipimasto on tuettu maston tyveen

kiinnittyvillä ”saalingeilla” - outriggerit kun ovat kielletyt muuten varsin

vapaassa säännössä. Aquitainessä on vesiballastit, eikä kääntyvää köliä,

nykyisestä valtalinjasta poiketen. Kääntyvän kölin paremmuus ei vieläkään

ole todistettu, Aquitaine kun on vienyt useimmat pinaalit viime vuosina.

Canting keelillä tuntuu olevan etu avotuulissa (maailman ympäripurjeh-

duksissa), kun ballastit toimivat paremmin kryssillä (Pohjois-Atlantilla).

Maston juureen kiinnittyvät saalingit levittävät rustit kauas veneen

ulkopuolelle. Seurauksena on pienemmät puristusvoimat mastoputkessa, eli

kevyempi masto. Kun muita saalinkeja ei ole, Aquitainen masto voidaan

kääntää purjeen etuliesman suuntaiseksi, jolloin ilmanvastus pienenee

jonkin verran. Ero hyvin toteutettuun perinteiseen mastoon (ks. viereisen

sivun Whirlpool) tuntuu kuitenkin olevan varsin pieni.

Oikealla: Sodebon mastossa ei ole

sivuvantteja lainkaan, mutta se on

tuettu etu-takasuunnassa kolmella

parilla haruksia ja barduunoita.

Barduunoilla pidetään rullafokkien

harusten notko kurissa.
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Vasemmalla: Canting keel-

veneissä pistokölit ovat must,

muuten vene ei kryssi kun bulbi on

käännettynä vaakasuoraan.

Molemmin puolin on omat evänsä,

ja ne nojaavat parikymmentä

astetta ulospäin, jotta olisivat

mahdollisimman tehokkaat, kun

vene kallistuu kryssillä. Nostamis-

een ja laskemiseen  käytetään naru-

taljaa, joka kulkee kölilaatikon

sivussa olevassa urassa.

Reiska etsii edelleen yhteistyökumppania voidakseen rakentaa 60-jalkaisen

Doraden (alla Kamu Stråhlmannin piirustuksista jyrsitty malli). Non-

stoppina maailman ympäri purjehdittava GLOBE 2000-kilpailu starttaa

syksyllä 2000, jolloin uuden veneen rakentamisen pitäsi käynnistyä

viimeistään syksyllä -99. 

Pelkkä rakennuskustannus on n. 3 milj. markkaa, joten aivan pikkurahasta

ei ole kysymys, mutta toisaalta, kuten Reiman Mini-Transat-projekti, ja esim

Veikka Gustafssonin Himalajan retket osoittavat, seikkailuhenkisille tapah-

tumille on paljon helpompi saada julkisuutta ja näkyvyyttä kuin puhtaasti

kilpaurheiluun perustuville, esimerkkinä vaikkapa Olympiapurjehdus.

Aquitainen maston tyvi ja valtavat ”spriidarit”. Saalingit

tukeutuvat suoraan kanteen, ja masto seisoo  niiden

välissä pallonivelen päällä. 

Oikealla:   Catherine Chabaud’n  Whirlpoolissa (suunnittelija Marc

Lombard) on perinteinen, ohut, kevyt ja elegantti hiilikuitumasto, joka on

tuettu pitkillä saalingeilla veneen ulkoreunaan.On edelleen osoittamatta,

että monimutkaiset, kääntyvät ja kallistuvat siipimastot olisivat parempia

kuin hyvin tehty perinteinen riki. Whirpool piti ensimmäisessä kilpailussaan

varsin hyvää vauhtia (parempaa kuin Sodebo) - kunnes yksi ohuista

saalingeista taittui, ja masto tuli kolmessa palassa kannelle... 

Oikealla: Whirpoolin askeettinen pinna - toisella puolella venettä on

samanlainen. Purjehtija koskee pinnaan vain harvoin, suurimman osan

ajasta venettä ohjaa autopilotti.
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Purjehduksen maajoukkue

ISAF WORLD RANKING

E-jolla Sari Multala 10.

Laser Roope Suomalainen 5.
Fredrik Westman 8.

Soling Mäkilä & co 9.

470 Leskinen & co 8.

49er Johansson & co 12.
Tapper & co 14.

Purjehduksen maajoukkueella menee edelleen hyvin. Tammikuun

lopussa (ISAFin MM:ien jälkeen) 5 venekuntaa oli kymmenen joukos-

sa kansainvälisen purjehtijaliiton ranking-listoilla - mikä muu urheilu-

laji voi ylpeillä samanlaisilla tuloksilla? ISAFin rankinglistaa korja-

taan jatkuvasti kansainvälisten regattojen tulosten perusteella, ja jo-

kaisessa luokassa on listattuna pitkälti toista sataa venekuntaa, Laserei-

ssa peräti 600 purjehtijaa... Maamme purjehtijat ovat todellakin kan-

sainvälistä valiojoukkoa. 

Naispurjehduksemme 470-luokassa on uhanalainen laji: Chita

Smedberg/Kirsi Mikkonen-pari on lopettanut, ja toisenkin venekun-

tamme Peppi Heimbürger/Maria Diesen eväät tuntuvat käyvän vähiin.

Nähtäväksi jää, mitä parivaljakko Smedberg/Diesen, jotka tiettävästi

ovat halukkaita jatkamaan, saavat aikaan. Toivottavasti näemme nais-

edustajamme Sydneyssä myös 470-luokassa. Jälkikasvua on tulossa

Ateenaan v. 2004: neljä juniorityttöparia harjoittelevat jo ahkerasti 420-

jollilla, ja ainakin osa heistä tulee siirtymään 470:een parin vuoden

kuluttua, kun raamit riittävät.

Leskinen/Heinilältä meni  MM-kilpailut Melbournessa penkin alle,

osin vähäisen harjoittelun ja osin erilaisen, uuden veneen piikkiin.

Kevääksi on luvassa totista harjoittelua ja tuloksia, jotka saavat

valmentaja Märt Loogin kasvot taas hymyyn. 

Eurooppajollissa Suomella on

pullat hyvin uunissa: Sari ja Tytti

purjehtivat maailman kärkitasolla,

ja optareista on tulossa uusia,

kunnianhimoisia nuoria.
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Kysymyksiä ja
vastauksia

1. Miten asymmetrinen spinnu
eroaa perinteisestä spinnusta?
Niiden geometria on erilainen. Asyn
sivuliesmat ovat eripituiset: etuliikki
on pidempi (halssikulma) ja lyhyem-
pi toimii takaliikkinä. Kuten genuois-
sa, skuuttikulmaan kiinnitetään kaksi
skuuttia samaan kulmaan.
Toiseksi spinnun ja asyn kolme-
ulotteinen muoto (profiili) on erilai-
nen. Kun spinnun maksimisyvyys
sijaitsee purjeen vaakaleikkauksen
keskellä, niin asyssa sitä on siirretty
etuliesmaa kohti. Etuosa on pyöre-
ämpi ja takaosa litteämpi.
2. Rakkaalla lapsella on monta
nimeä!
Perhespinnu, MPS, genaakkeri, jne -
ne ovat kaikki asymmetrisiä. Nyky-
aikaisen asymmetrisen muoto opti-
moidaan tiettyyn tuuleen (niin kulma
kuin voimakkuuskin, AWA-AWS),
jolloin asyjä vaihtamalla saadaan
veneestä kaikki vauhti irti. Purjeiden
geometria on myös kehittynyt. Etu-
liesman kaarevuutta ja purjeen leveyt-
tä on kasvatettu, mikä parantaa sen
ominaisuuksia pienillä leikkauskul-
milla. 

3. Minkä kokoinen on asymmetri-
nen spinaakkeri?
Niiden koko vaihtelee paljon riippuen

siitä, mille tuulialueelle ne on suunni-
teltu. Symmetrisen spinnun mitat
määräytyvät I- ja J-mittojen mukaan
(SL≈ I, SMW≈ 1,8xJ). Perusasym-
metrisen etuliikki on huomattavasti
pidempi kuin spinnun sivuliikki.
Toisaalta se  on hieman kapeampi,
1,6-1,7xJ. Asyt voivat olla huomatta-
vasti leveämpiä ja suurempia, jos
vene on varustettu keulapuomilla. 

4. Kuinka asymmetrinen rikataan?
Asy nostetaan spinnun nostimella
joko sukalla tai ilman. Skuutti-
kulmaan kiinnitetään skuutit yleensä
molemmille puolille. Ne kulkevat
kaikkien vanttien ulkopuolella. Hals-
sikulma kiinnitetään veneeseen kiin-
teällä 0,5-1 m tampilla. Parempi
tapa kuitenkin on käyttää esim. istu-
malaatikosta säädettävää erillistä
köyttä, joka kulkee keulaan tai keula-
puomiin kiinnitetyn plokin kautta.
Halssikulman korkeuden aktiivinen
säätäminen on oleellista purjehditta-
essa eri tuulikulmia.

5. Onko keulapuomi välttämätön?
Ei ole. Asymmetrinen voidaan mai-
niosti kiinnittää veneen keulaan,
kunhan halssikulma saadaan keula-
vantin etupuolelle (esim. rustirau-
taan). Keulapuomin edut ovat kui-

tenkin kiistattomat. Sen ansiosta asy
saadaan vedettyä kauemmaksi iso-
purjeen peitosta. Puomi mahdollistaa
myös suuremman (leveämmän) pur-
jeen, mikä lienee merkittävin etu.
Halssikulman vieminen eteenpäin
kauemmaksi vantista helpottaa jiip-
pien tekemistä, kun purje ei niin her-
kästi sotkeennu etuvanttiin. Hyvä
muistaa, että LYS-sääntö sallii
keulapuomin, jonka pituus on 0,33xJ
ilman rankaisua.

6. Voiko spinnupuomia käyttää?
Kyllä. Puomin käyttö parantaa pureen
ominaisuuksia huomattavasti myötäi-
sellä, koska enemmän pinta-alaa saa-
daan vedettyä isopurjeen takaa esiin.
Tämä pienentää symmetrisen ja
asymmetrisen spinnun eroa edelleen.
Puomin käyttö on vakiintunut tapa
useissa kilpaluokissakin, esim. W60
ja BOC-veneissä. LYS-sääntö vaatii
spinnun jalustamista keskilinjaan,
eikä spinnua ja asya saa käyttää

50 m2 FullRadial

Asymmetristen leikkaus/värikaavioita

75 m2 FullRadial 90 m2 TriRadial 150 m2 StressCut

Asymmetriset spinnut ovat päivän puheenaihe pur-
jehtijapiireissä.  Sen edut ovat olleet matkapurjeh-
tijoille selvät jo vuosia. Uudet sportboat-luokkave-
neet ja mittasääntöjen muuttunut suhtautuminen
asymmetrisiin on tehnyt niistä olennaisen osan
kilpailijankin purjegarderobia. 
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sekaisin mikä tietenkin on hyvä
muistaa täällä Suomessa.

7. Miten asymmetrinen spinnu nos-
tetaan ja viritetään?
Helpoin tapa on nostaa se spinnu-
sukassa ylös, vetää halssikulma pai-
kalleen, säätää skuutti sopivaan
mittaan ja sen jälkeen vetää sukka
ylös. Laskeminen tapahtuu tietenkin
päinvastaisessa järjestyksessä. Hoituu
yhdeltä mieheltä muutamassa minuu-
tissa kelissä kuin kelissä turvallisesti.
Mikäli sukkaa ei käytetä, toimitaan
samalla tavoin kuin normaalin spin-
nun nostossa. Halssikulma kannattaa
vetää paikoilleen ensin. Asy nostetaan
isopurjeen suojassa nopeasti ettei se
ehdi täyttyä ennen kuin se on yl-
häällä. Jalustetaan, voilà ja menoksi!

8. Kuinka asymmetrinen trimma-
taan?
Asymmetrisen ajaminen noudattaa
samoja periaatteita kuin symmet-
risenkin. Päästä skuuttia kunnes etu-
liikki alkaa elää ja taipuu hieman si-
sään. Kiristä, löysää, kiristä...Pidä
huoli siitä, että et lankea spinnu-
skuuttaajan perisyntiin, liian tiukalle
skuuttaamiseen. Mikäli vene ei tunnu
oikein kulkevan, päästä spinnu-
skuuttia puoli metriä ulos ja seuraa

Asymmetrinen: kysymyksiä ja vastauksia asymmetrisestä

mitä tapahtuu.
Purjeen muodon säätäminen

onkin jo mielenkiintoisempi asia,
koska asya joudutaan ajamaan hy-
vinkin eri kulmia. Periaatteita: sivu-
tuulessa vedä halssikulma alas. Sen
ansiosta etuliikki suoristuu (vrt. ge-
nuan sag). Eikä siinä kaikki! Merkit-
tävimmät muutokset tapahtuvat pur-
jeen muodossa. Etuliikin kiristäminen
siirtää purjeen muotoa eteenpäin,
etuosa tulee täyteläisemmäksi.  Vielä
tärkeämpää on, että takaliikki suo-
ristuu ja purjeen kierto (twist) li-
sääntyy. Tämä tuntuu välittömästi pe-
räsin paineen pienenemisenä ja
vauhdin kasvuna. Asyillä voidaan
tuulen voimakkuudesta riippuen ajaa
jopa 45-50 asteen tosikulmia.

Kun tuuli kääntyy taakse, halssi-
kulman annetaan nousta ylemmäs ja
skuuttia löysätään. Tämän seurauk-
sena purje siirtyy isopurjeen takaa
esiin. Etuliikki aukeaa ja purjeesta
tulee symmetrisempi. Mikäli purje on
rikattu spinnupuomiin, vedetään
puomia taaksepäin aivan kuin
spinnuakin skuutattaisiin. Skuutti
kannattaa vetää barberin (alasve-
täjän) kautta. Näin estetään skuutti-
kulman nousu liian korkealle. Vauh-
din ylläpitämiseksi kevyissä tuulissa
leikataan luonnollisesti enemmän

kuin kovemmissa. Asy voidaan
myös jalustaa toiselle puolelle kuin
isopurje spinnupuomin avulla
(virsikijalle).

9. Kuinka asymmetrisellä jiipa-
taan?
Jiippivaihtoehtoja on kaksi. Valinta
riippuu siitä kulkevatko skuutit hals-
sikulman etupuolelta vai keulavantin
ja halssikulman välistä. Jos halssi-
kulman ja vantin väli on pieni, kan-
nattaa skuutit viedä halssikulman
etupuolelta. Jiipissä skuutti päästetään
ja purjeen annetaan kiertää etukautta
toiselle halssille, minkä jälkeen se
skuutataan jälleen. Näin vältytään
purjeen sotkeutumiselta vanttiin. 

Mikäli käytetään keulapuomia,
voidaan skuutti vetää vantin ja hals-
sikulman välistä. Halssin vaihdossa
purje siirtyy puolelta toiselle kuin
genuaa jiippaisi. Näin tehty jiippi on
nopeampi kuin edellinen versio.

Näiden vaihtoehtojen lisäksi on
vielä spinnupuomin kanssa tehty
jiippi. Se voidaan tehdä monella ta-
valla, mutta onkin kokonaan eri
juttu. ✄

Asymmetrinen ja IMS

ORC päätti kokouksessaan marras-
kuussa tarkistaa asymmetrisen ker-
toimia oikeudenmukaisemmiksi.
Kertoimet perustuvat nyt South-
ampton Universityn tuulitunnelissa
tehtyihin kokeisiin ja vaikuttavat
kohtuullisilta. Asymmetrisille on
edelleen erilaiset kertoimet riippuen
siitä., kiinnittykö halssikulma veneen

keskilinjalle vai (sivulle kääntyvään)
spinnupuomiin. Asymmetristä ja
tavallista spinnua saa käyttää sekaisin,
mutta mittaluvun laskemista varten
on olemassa vain yhdet spinnun mi-
tat: suurin spinnun leveys ja pisin
sivuliikki, olivat ne sitten asymmet-
risen tai symmetrisen purjeen. Käy-
tännössä tämä merkitsee, että jos ai-
koo käyttää molempia samassa ve-
neessä, suurimman purjeista kannat-

taa olla asymmetrinen. Jos veneessä
on pieni genaakkeri, mittaluku laske-
taan kuitenkin suurimman spinaak-
kerin mukaan, ja asymmetriselle,
vaikka spinnu olisikin symmetrinen.  

Saamamme X-99:lle tehdyn
esimerkkiajon mukaan keskilinjalle
kiinnittyvä asymmetrinen rankaisee
X..ää 110° reachillä 17 sek/mpk 8
solmun tuulessa, ja 8 sek/mpk 20
solmussa. Toisaalta VMG lenssillä
asymmetrisestä  hyvitetään samat 17
sekuntia 8 solmun tuulessa, ja peräti
50 sek/mpk 20 solmussa. Puomiin
kiinnitettävän asyn vastaavat luvut
ovat 110° asteella käytännössä samat
(eli puomi on veneen keskilinjalla
tällä kurssilla), mutta VMG Run  ran-
kaisee 3 sek/mpk 8 solmussa, eikä
sen jälkeen lainkaan. Molemmat
optiot tuntuvat realistisilta. ✄

North Sailsin Gradient-mainonnassaan

käyttämä kaunis kaavio on herättänyt

ihmetystä: esim. 2A- asymmetrisellä

pitäisi voida ajaa 10 kn apparenttituu-

lessa (AWS) apparenttikulmaa 160°

(AWA) - ajetaanko millään spinaakke-

rilla missään tuulessa apparenttikulmaa

160°? Ilmeisesti kaavion laatijalla tosi-

ja apparenttituulet ovat menneet keske-

nään sekaisin, ja sittenkin kaavio epäi-

lyttää.


