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urjetrimmin geometriaa

Mitä

purjeen muodolle
tapahtuu kun vedämme eri trimminaruja? Mitä
maston taipuma ja keulaharuksen notko vaikuttavat? Trimmaus muuttuu helpommaksi,
kun ymmärrämme syyt ja
seuraukset. Purjetrimmissä on
enimmäkseen kysymys rikin
geometrian muutoksista, jotka
heijastuvat purjeen muotoon.

Skuutin löysäämisestä seuraa, että purjeen takaliesma
aukenee ja latistuu (vaakasuuntaiset leikkaukset tulevat
takaa suoremmiksi), varsinkin
purjeen yläosassa. Etureuna
näyttää pyöreämmältä ja
pussi siirtyy lähemmäs mastoa. Skuutin kiristäminen vaikuttaa päin vastoin.

Purjeen naruteoria
Ota käteesi metrin mittainen narun pätkä ja vedä se tiukalle. Siirrä
toista kättä pari senttiä kerrallaan
lähemmäksi toista: naru löystyy ja
painuu kaarelle. Naru vastaa purjeen
kaarta ja kätesi jotain säätönarua tai
-välinettä, kuten skuuttia, jaluspistettä tai vaikka spinnupuomin päätä. Huomaat, että alkuvaiheessa, kun
naru on lähes suora, pieni muutos lisää nopeasti kaaren suuruutta. Purjemaailmassa tämä tarkoittaa, että
pieni muutos säädöissä vaikuttaa
paljon silloin, kun purje on litteä.
Kun naru alkaa olla voimakkaasti
kaarella, samanlainen muutos vaikuttaa enää vähän kaaren suuruuteen
(purjeen syvyyteen). Tämä on purjeen naruteoria. Yksinkertainen matemaattinen tarkastelu osoittaa, että
kaareen suuruus (purjeen syvyys)
kasvaa neliöjuuressa kiinnityspisteen

liikkeen mukana: kun kiinnityspiste
liikkuu nelinkertaisen määrän, kaarevuus kaksinkertaistuu.
Purjeen naruteoria on perustavaa
laatua: sen avulla voi selittää kaikkien säätöjen vaikutukset purjeen
muotoon. Jos kuvittelet piirtäväsi eri
suuntaisia viivoja purjeen pinnalle,
huomaat, että viivojen määrittämistä kaarista jotkut ovat ”syvempiä”
ja toiset ”litteämpiä” (niiden kaarevuussäde on erilainen). Kun trimminaruja säädetään, eri syvyiset kaaret
käyttäytyvät eri tavalla edellä kuvatun naruteorian mukaisesti. Tästä
johtuen purjeen muoto muuttuu eri
tavalla eri osissa, esimerkiksi takaliesma latistuu ja aukeaa, kun
skuuttia löysätään. Kuulostaako monimutkaiselta? Toivottavasti oheiset
piirrokset selventävät asiaa.
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Isopurjeen muoto
Tarkastelemme ensin isopurjetta. Kuvaamme sen
muotoa kolmella pystysuuntaisella ja kolmella vaakasuuntaisella leikkauksella (naruteoriamme kaaria). Lisäksi on vielä liesmat, joista kaksi on kiinni jäykissä
tangoissa (masto ja puomi) ja kolmas, takaliesma, on
vapaa taipumaan tuulen paineesta. Oikeassa veneessä
masto tietysti taipuu, mikä vaikuttaa purjeen muotoon,
mutta jätämme sen huomoitta nyt. Kutsumme kaaria
neljänneksen, puolivälin ja kolmen neljänneksen kaariksi, mastosta taaksepäin lukien. Samaa nimitystapaa
käytetään vaakasuuntaisiin kaariin alhaalta ylöspäin.
Kun skuuttia löysätään, puomi nousee takapäästään
ylöspäin ja liikkuu samalla hiukan sivulle. Pystysuuntaisten kaarien pituus muuttuu säädön vaikutuksesta eri
tavalla: skuutin päässä puomin liike on suuri, kun taas
maston päässä puomi liikkuu tuskin lainkaan. Takaliesman kaaren pituus muuttuu eniten, puolivälin kaari
vähemmän, neljänneksen kaari hyvin vähän eikä mastoliesma lainkaan. Purjeen pystysuuntaisten kaarien syvyys muuttuu naruteoriaa noudattaen: takaliesma, joka
on ennestään suorin, kaarevoituu voimakkaasti, varsinkin kun vielä puomin liike takapäässä on suurin. Kolmen neljänneksen linja syvenee myös jonkin verran,
kun taas keski- ja etuosassa pystysuuntaiset linjat ovat
jo valmiiksi kaarevammat, ja lisäksi puomin liike on
pieni. Tämän vuoksi purjeen etuosan muoto muuttuu
vain vähän. Lopputulos skuutin löysäämisestä on, että
purjeen takaliesma aukenee ja latistuu (vaakasuuntaiset
leikkaukset tulevat takaa suoremmiksi), varsinkin purjeen yläosassa. Etureuna näyttää pyöreämmältä ja pussi
siirtyy lähemmäs mastoa. Skuutin kiristäminen vaikuttaa päin vastoin. Nämä varsin suuret muutokset purjeen
muodossa ovat puhtaasti geometrisia, purjekankaan venymistä ei ole otettu huomioon. Purjekankaan venymä
vaikuttaa muotoon samalla naruteorian mukaisella periaatteella, pidentäen kaaria suurten kuormitusten alueella enemmän kuin pienten.

Kun skuuttia löysätään, puomi nousee takapäästään ylöspäin ja liikkuu samalla hiukan
sivulle. Pystysuuntaisten kaarien pituus muuttuu
säädön vaikutuksesta eri tavalla: skuutin päässä puomin liike on suuri, kun taas maston tyvessä puomi liikkuu tuskin lainkaan.

Maston taipuma
Maston taivuttaminen on skuutin kireyden jälkeen tehokkain tapa säätää purjeen muotoa. Naruteoria toimii
jälleen: kun maston keskiosa taipuu eteenpäin, vaakaleikkausten kaaret oikenevat ja purje latistuu. Vaikutus
on suurempi siellä, missä purje on ennestään litteä.
Sama maston taipuma vaikuttaa vähemmän, jos purje
on pullea. Purjeen leveydellä on ratkaiseva vaikutus,
sillä pieni maston liike vaikuttaa paljon voimakkaammin ylhäällä, missä purje on kapea, kuin alhaalla, missä purje on leveämpi. Naruteoria toimii suhteellisilla
muutoksilla: säädön suuruutta on verrattava sen kaaren
pituuteen mihin se vaikuttaa. Siten maston taipuminen
latistaa purjetta voimakkaasti topissa, mutta vähemmän
alhaalla.
Keulapurjeet

Puomiliesma
Puomiliesman säätö (outhaul) vaikuttaa samalla periaatteella kuin skuutin, mutta nyt on hyvä ajatella vaakasuuntaisten kaarten muotoa. Kun puomiliesma on
kireällä, purjeen alaosa on litteä kuin levy. Outhaulin
löysääminen vaikuttaa siksi eniten purjeen alaosassa.
Ylhäällä, missä purje on valmiiksi kaareva, vaikutus on
pienempi. Fokan skuuttauspisteen siirtäminen vaikuttaa
samaan tapaan.

Puntin kannattaminen suoralla narulla vaatii paljon enemmän voimaa kuin kaarevalla. Purjekankaaseen kohdistuva jännitys käyttäytyy samalla
tavalla, punnuksen korvaa tuulen paine ja narun kapea kaistale purjeen pinnalla.

Sama kaaren pituuksien ja syvyyksien periaate pätee
niin genuoihin, fokkiin kuin spinaakkereihinkin. Genua ja fokka ovat kiinni vain etuliesmastaan, jolloin
esim. skuuttia löysättäessä kulma liikkuu paitsi ylösmyös eteenpäin. Muoto muuttuu niin vaaka- kuin pystysuuntaisissakin kaarissa samanaikaisesti naruperiaatteen mukaan. Spinaakkeri on kiinni topistaan ja
puomikulmastaan, jolloin skuutin säätäminen vaikuttaa kutakuinkin samalla tavoin kuin genuassa. Puomin
korkeuden vaikutus on helppo ymmärtää: kun puomin
päätä nostetaan, etuliesma kaarevoituu ja latistuu, kun
päätä painetaan alaspäin, liesma suoristuu ja spinnun
etureuna pyöristyy.
Keulaharuksen notkon vaikutus on samankaltainen,
mutta päinvastainen kuin maston taipuman. Notko vaikuttaa muotoon paljon topissa, missä purje on kapea,
ja vain vähän alhaalla, missä purje on leveä. Notko
vaikuttaa enemmän kapeisiin fokkiin kuin leveisiin genuoihin.
Näillä tiedoilla voimme ymmärtää, miten nostimen
löysääminen lisää purjeen voimaa. Kun huippu putoaa
alemmas, kaikki pystylinjat tulevat kaarevammiksi. Purjeen etureuna menee rypyille, ja takaliesma kiertyy
auki. Purjetrimmari kiristää skuuttia, takaliesma sul-
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Purjeen skuuttaaminen kireälle liian kierron estämiseksi aiheuttaa takaliesmaan suuren jännityksen. Mitä pyöreämpi purje, sitä kevyemmällä
skuuttivoimalla purje tulee ”sisään” (vrt. naruteoria ja punnus viereisellä sivulla).

keutuu kun, takaosan kaaret suoristuvat. Lopputuloksena on pulleampi, voimakkaampi purje. Säätö on niin
tehokas, että suurillakaan etureunan rypyillä ei ole merkitystä sen rinnalla.
Jännitykset ja venymät
Jännitys purjeen pinnassa ja siitä seuraava kankaan
venyminen riippuvat suoraan pinnan kaarevuudesta.
Missä kaarevuus on pieni (kaarevuussäde on suuri, eli
pinta on tasainen), jännitys ja sen mukana venymä ovat
suuret. Kaareva pinta taas merkitsee, että jännitys ja
venymä ovat pienemmät. Naruteoria pätee myös tähän:
jos ripustat köyteen keskelle punnuksen, köyden suoraksi vetäminen vaatii paljon suuremman voiman kuin
punnuksen kannatteleminen V-muotoisessa kukonjalassa. Koska purje on pinta, sen kaarevuusäde jossain tietyssä pisteessä vaihtelee riippuen siitä, mihin suuntaan
mitataan. Esimerkiksi slöörattaessa genua löysällä, kaarevuus alahelmassa on suuri vaakasuunnassa, mutta lähes olematon pystysuunnassa. Tällä tavalla tuulen paine,
joka sinänsä jakautuu melko tasaisesti purjeen pinnalHuomaa, miten pullea Solingin isopurje on kevyessä tuulessa. Monet pienet köliveneet ja
avomeripurret purjehtivat liian litteillä purjeilla,
osittain varmaankin sen vuoksi, että tarvittava
taito ”vaihtaa vaihteita” ja latistaa purjeet,
kun tuuli voimistuu, puuttuu.

le, aiheuttaa hyvin erilaisen jännityksen purjekankaassa
eri suunnissa. Jännitys on suuri esim. isopurjeen takaliesmassa pystysuunnassa, koska skuuttia kiristämällä
yritämme pitää takaliesman lähes suorana. Jännitys
aiheuttaa kankaassa venymän, joka vaikuttaa purjeen
muotoon samaisen naruteorian mukaisesti. Viimeistään
nyt pitäsi pienen naruteoriamme aseman purjetrimmarin aivolohkoissa alkaa olla selvä: se hallitsee kaikkea,
mikä vaikuttaa purjeen muotoon.
Tässä takaliesman jännitystasapainossa piilee koko
purjeleikkauksen tiede ja taide. Takaliesman sulkeminen tai avautuminen on varsin herkässä riippuvuussuhteessa purjeen vaakaleikkausten pyöreyteen. Sellainen
purje, jonka takaliesman alue on kaareva (vaakaleikkaukset ympyrän kaaren muotoisia), on helppo saada
sulkemaan skuuttia kiristämällä. Purje, jonka takaliesma on litteä ja suora, vaatii purjetrimmarilta paljon kovempaa
kättä, jotta takaliesma sulkee riittävästi. Tai kääntäen: takareunastaan

pyöreämpi purje vaatii tarkempaa säätöä kuin suora.
Purjeen aerodynamiikan kannalta takaliesman kierto
on ehdottomasti tärkein tekijä. Kokenut purjetrimmari
skuuttaa litteän purjeen vaistomaisesti kireämmälle
kuin pyöreän. Meille tavallisille pulliaisille naruteoria
antaa selityksen miksi näin on tehtävä. Juttumme alussa esitettyyn kuvaan viitaten, kun kolmen neljänneksen
linja on kaareva, takaliesma liikkuu pienten muutosten
mukana enemmän kuin jos tämä linja on suorempi. Pienempi jännitys purjekankaassa riittää kannattamaan takaliesmaa kuin silloin, kun purje on takaliesmastaan
litteä.
Purjekankaaseen kohdistuva jännitys aiheuttaa aina
venymän. Takaliesman alueella venymä voi olla kriittinen koko purjeen toiminnan kannalta. Jos purje on valmiiksi leikattu takaa kaarevaksi, pienikin lisävenymä
tekee siitä helposti liian sulkevan. Purje kaataa venettä
sen sijaan että veisi sitä eteenpäin. Tällaisessa purjeessa
suurin jännitys kohdistuu lähelle takaliesmaa. Litteän
purjeen jännitys on levinnyt tasaisemmin, mutta vaarana
on, että venyessään purjeen takaliesma repsahtaa suojan
puolelle. Vaakaleikkauksesta tulee S-kirjaimen muotoinen ja purjeesta hidas. Oikean tasapainon löytäminen
purjekankaan ominaisuuksien, takaliesman kaarevuuden, venetyypin ja jopa purjetrimmarin tottumuksien
välillä on tärkeää purjeen onnistumiselle.

Isopurjeen takaliesman kireys vaikuttaa venevauhtiin enemmän kuin mikään muu. Takaliesmaan
sulkemiseen tarvittava skuuttivoima riippuu paljon
purjeen muodosta: takaa litteä purje vaatii ronskimpaa voimankäyttöä kuin pyöreä.

Keulaharuksen notkon vaikutus on samankaltainen, mutta päinvastainen kuin maston taipuman.
Notko vaikuttaa muotoon paljon topissa, missä
purje on kapea, ja vain vähän alhaalla, missä
purje on leveä. Notko vaikuttaa voimakkaammin kapeisiin fokkiin kuin leveisiin
genuoihin.
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Näkö

kulmia. Kuva kertoo enemmän
kuin tuhat sanaa... mutta vain
kun se on otettu oikein. Viereiset kaksi kuvaa ovat samasta genuasta peräkkäin
näpsittyjä: ylempi keskeltä alta, alempi edestä keulaharusta pitkin. Yläkuvassa purje näyttää hyvältä, mutta alakuvassa muoto näyttää vääristyneeltä, pussi on
liian takana ja genua on liian syvä.
Purjeita kuvatessasi muista pitää kamera tarkasti
kannen tasossa. Maston pitää olla kohtisuorassa objektiivia vastaan niin etu-taka- kuin sivusuunnassakin,
muuten kuva vääristää totuutta. Filmille piirtyy aina
projektio kuvauskohteesta filmin tasoon. Objetiivi on
alakuvassa kohtisuorassa pikemminkin keulaharusta
kuin mastoa vastaan. Ylempi kuva osoittaa, että genua
on säilyttänyt ryhtinsä parinkin purjehduskauden jälkeen.

THE DIFFERENCE BETWEEN RACING AND WINNING

REGATTA

Suunto’s Regatta is the competition yachtsman’s new winning tool.
Complete with a chronometer watch, electronic compass and timing
functions specially designed for competition sailing, the Regatta combines
the latest technology with contemporary design.
Since the Regatta is waterproof to 30 m, it will withstand almost
anything you can encounter during a race, and makes it an invaluable companion to any boater as well.

Suunto Oyj
Juvan teollisuuskatu 8
02920 Espoo, Finland
www.suunto.

Veneiden vuosisata - vuosisadan veneet
WB Sails News:llä on ilo esitellä joukko veneitä ja purjehtijoita, jotka ovat
olleet merkittäviä tiennäyttäjiä kuluneina vuosikymmeninä matkalla kohti
purjehduksen täydellisyyttä . Alla seuraava lista on syntynyt lounaskahvila
Grilli-Pirtin korkeimpien auktoriteettien käymien raivoisien muistelujen tuloksena. Äidin isoisän tai serkun kaverin veneen puuttuminen ei siten ole
henkilökohtainen loukkaus, vaan ainoastaan osoitus toimituksen orastavasta
NUDE-ilmiöstä .

Edit

1910

Uusi vuosisata oli vaurasta aikaa ja veneet sen mukaisia
”amerikkalaisia”, isoja, tukevia, merikelpoisia ja mukavia.
Tukholman olympialaisissa 1912 purjehdittiin kuitenkin ”International Rule:n” mukaisilla veneillä uskomattomin tuloksin, yksi hopea
ja kaksi pronssimitalia. Kipparit olivat tuttuja tämänkin päivän
purjehduksesta, Krogius, Wahl, Tallberg... Muistettakoon vielä,
että pronssille purjehtineen kahdeksikon Lucky Girlin oli voittanut arpajaisissa Tallbergin tytär, tunnetun purjehduksen
monitoimimiehen Basti ”Lewmar” Blechinbergin isoäiti.
Rakentajien taitoa kuvannee se, että ainakin kahdeksikko Edit ja kymppi Kitty purjehtivat edelleen.

1920

Itsenäisyyden ensimmäinen vuosikymmen oli kehityksen aikaa. Alkuaan yksinkertaiset saaristoristeilijät, joista mitattiin vain purjeala, kasvoivat yhä pitemmiksi,kapeammiksi ja matalammiksi.
Kirjoittajan isovanhemmat kävivät hää- matkalla Tukholmassa ”kakskakkosella”, jonka
pituus oli yli 12 m! Kuuluisa suunnittelija Gustaf Estlander totesikin, että lopulta
30m 2 saaristomittasuhteet olivat hurjemmat kuin
hänen nuoruutensa ensimmäisessä veneessä,
risteilijä v. -29
kanootissa, ja sääntöön lisättiin minimileveys. Kaikki oli jo keksitty: kapeat,
syvät kölit, korkea purjeala, taivutetut maston huiput ja ”elliptiset”, läpilatoitetut purjeet.

1930

MaailmansoSuoma la is-

Henrik Ramsayn
maineikas Renata,
jonka piirsi Gunnar
L. Stenbäck

taa edeltävä kausi oli hienoa aikaa.
ten suunnittelijoiden piirtämiä kuutosia, näppäriä ja edullisia,
rakennettiin ahkerasti ja kilpailutoiminta oli aktiivista.
Tapana oli usean veneen
laivueina noin vain pyrähtää Sandhamniin, putsata palkintopöydät, tanssia auringon nousuun ja palata takaisin kotiin, kaikki tämä yhden
kesäisen viikon aikana. Mahtavan kauden huipennus oli Kultapokaalipurjehdukset Long Islandilla 1937, jolloin
Henrik Ramsey venellään Inga-Lill
XXVI hävisi pokaalin viimeisen finaalin vihoviimeisessä startissa. Ei ole
sattuma, että suuri osa mailman säilyneistä kuutosista on nykyään Suomessa, meillä on siihen perinteitä.
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1940

Sota tuhosi venekantamme. Kölit valettiin tykinammuksiksi ja rungot rapistuivat hoidon puutteessa, mutta innostus säilyi. Tyhjänä palaavassa ammusjunassa
rahdattiin kannakselta lehtikuusirunkoja Turun Veneveistämölle, jossa niistä rakennettin Matti Sauriolle Gunnar L. Stenbäckin
suunnittelema 40-jalkainen avomeriristeilijä s /y Ania. Ollen pitkään ainoa uusi vene sai Ania kunnian olla lukuisten tulevien
vuosien avomerihurjien ensimmäinen purjehduksen korkeakoulu,
mm. Heinz Ramm-Schmidt kasteli vaatteensa sen keulakannella. Nykyiseltä nimeltään s /y Aniara on täydellisen kunnostuksen
alaisena ja tulee jälleen elokuussa entistä ehompana kiitämään
ulapoita kateellisten katseitten saattelemana...

Gustav Estlanderin suunnittelema 22 Colibri II oli aikansa
menestyksekkäin vene: v. 1918
se voitti 31:stä käymästään
startista 30.

1950

”Maailman nopein vene niin pienillä purjeilla”, Hai, täytti nopeasti toipuvan
kansakunnan akuutin venetarpeen. Edullista, helposti purjehdittavaa ja saaristoon loistavasti sopivaa venettä rakennettiin nopeasti 250 kpl, ja innostus oli valtava. Kokonainen uusi sukupolvi pääsi purjehduksen makuun ja on tuskin yhtään purjehtivaa suurten
ikäluokkien edustajaa, joka ei jossain vaiheessa olisi purjetinut Hailla. Jotkut heistä lienevät jopa saanut alkunsa siellä kapeilla pritseillä... Unohtaa ei myöskään pidä yli puoli vuosisataa jatkunutta erittäin aktiivista kilpailutoimintaa. Myös Hain linjat olivat
Stenbäckin käsialaa.

1960

Uuden ajan aloitti Ässe Kindberg hankkimalla Ruotsista
Arvid Laurinin suunnitteleman avomeriveneen s /y CanCan II halliten aikansa kilparatoja. Perässä tuli Eikka Antinoja, joka
rakensi sekä itselleen että asiakkaille sarjan legendaarisia Sparkman &
Stephensin suunnittelemia puuveneitä: Kuohuneiti, Huhmari, MeriMari, Lygaia. Eikka myös purjehti rakentamiaan veneitä menestysellä,
josta vieläkin kuuluu uskomattomia tarinoita. Uuden materiaalin, lujitemuovin, myötä syntyi suomalaisen veneenrakennustaidon näyttävin keulakuva, Nautor ja Swan. Keväällä 1967 syntyi ensimmäinen Tarantella
ja kolme vuotta myöhemmin Tarantella II , joka on jo voittanut kaiken
mahdollisen ja ansainnut oman kirjansa. Suuresta valmistusmäärästä huolimatta on näitä maailman hienoimpia purjeveneitä jäänyt synnyinmaahansa vain sormin laskettava määrä, mutta maailmalla ne omalta osaltaan
ovat kirkastaneet kuvaamme korkean teknologian ja laadun tekijöinä.

Lygaia oli oman aikakautensa tunnetuimpia IOR-raasereita koko maailmassa. Se osallistui vuonna 1967 ja -69 Admiral’s Cupiin ja oli silloisella maailman ranking-listalla kakkonen. Pekka Herlin kertoo vaatimattomasti, ettei
Admiral’s Cupin menestystä voi kehua. Miehistö ei ollut koskaan aikaisemmin purjehtinut Solentin vesillä , eikä heillä ollut edes englantilaista navigaattoria mukanaan. Virroista piti ottaa itse selvä - Channel Racen voitto
hassattiin Solentin suulla, kun Needles Point kierrettiin liian kaukaa ja juututtiin Solentin ” imuun”. Channel Racesta tuli kuitenkin toinen sija ja Fastnetista kuudes. Saavutuksia joista nykyiset IMS -purjehtijamme voivat vain
haaveilla.

1970

Vuosikymmenen hallitseva vene on helppo nimetä. Hasse Groop haistoi oikean
hetken koittaneen, ja suunnitteli uuden ajan saaristoristeilijän, jolla pieni perhe pystyi turvallisesti ja kohtuullisen
mukavasti retkeilemään tai vaihtoehtoisesti osallistumaan
kilpailuihin. H-veneestä tuli kansainvälinen luokka, ja
veneitä rakennettiin ympäri Eurooppaa yli 2000 kpl. Arvokilpailut keräävät jatkuvasti mukaansa huippuja myös
muista luokista. H-veneen rakenne on osoittautunut niin
vahvaksi, että alkuvuosienkin kilparadat jo jättäneet veneet ovat edelleen ahkerassa retkikäytössä, johon H-vene
soveltuu erityisesti lukuisilla järvillämme. Vuosikymmenen lopulla Suomi sai ensimmäisen avomeripurjehduksen
mestaaruutensa, kun Eivind Stillin Finn Fire voitti Three
Quarter Ton Cupin Bruce Banksin ohjastamana.

1980

Kahdeksankymmentäluku oli avo- ja
valtameripurjehduksen loistoaikaa. Pelle
Gahmberg toteutti elämänsä unelman varustamalla Skopbankin maailmanympärikilpailuun, Fazer Finland kamppaili jo huippusijoista ja koko kausi huipentui kolmen
suomalaisen maksiveneen osallistumiseen Whitbreadmaailmanympärikilpailuun. Unohtaa ei myöskään voi
Hjalliksen komeaa yksinpurjehdusta ja Belmontia, josta
tuli nopeasti erityisesti naisten suosima kevytsavuke merkki. Vuosikymmen oli myös puolitonnareiden, jotka olivat
kehityksensä huipulla. Matti Härkösen Sandhamnin kisoihin v. -80 rakennuttama Brilliant oli puolitonnareiden
aatelia, joka menestyy vielä seuraavalla vuosituhannella.
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Helsingin Half Ton Cupin kymmenestä paikasta karsi v.
1986 peräti 26 venettä, suuri osa uudisrakenteita. Itse kilpailuissa oli Rakel upeasti toinen ja Finnair Flyer kolmas.
Vellu Kosusen rohkean satsauksen tuloksena syntyi vielä
yksitonnari NiinaMari, ehkä hienoin toistaiseksi Suomea
edustanut kilpavene.

1990

Taloudellisesta taantumasta huolimatta
elämä jatkui. Huimapää Reima Alander
rakensi omin käsin Mini-Transat-vene Tremcon. Tällä
6,5 metrisellä veneellä, joka parhaimmillaan kantaa 110
neliötä purjeita, Reima ylitti Atlantin, ja Ari Huusela toisti tempun pari vuotta myöhemmin. Konkarit Härkönen
ja Rytövaara hallitsivat vuorotellen avomeriratoja ILC 30
veneillään, mutta muuten elettiin hiljaista aikaa. Vuosituhannen viimeiset vuodet osoittivat kuitenkin selvää
piristymistä ja pirteä naisprojekti L´Oréal pölytti avomeripiirejä. Nuorilla suunnittelijoilla Jussi Mannerbergillä ja
Kamu Stråhlmanilla oli visioita, joista toteutui mm. Illy
Brummerin Mazianna, 41-jalkainen kevytuppoamainen,
vesipainolastilla varustettu nopea, helposti purjehdittava
perhevene. Aloittaakohan Snyffe Nykäsen mieletön trimaraani Küpsis vihdoin viimein monirunkoisten kauden?

Ted Turner voitti America’s Cupin v. -84 Courageousveneellä ja Fastnet Racen surman vuonna -79 American Eagle:llä. Sittemmin mies on perustanut CNN:n,

mennyt naimisiin Jane Fondan kanssa, ja on nykyisin
suurin yksittäinen omistaja AOL Time Warner-yhtymässä ja USA:n rikkaimpia miehiä. Think different.

WB

Sails suoritti keväällä -99 sarjan tuulitunnelikokeita
Otaniemen Teknisen Korkeakoulun (OTKK) ja Valtion
Teknisen Tutkimuskeskuksen (VTT) hidasvirtaustunneleissa, suomalaispurjehtijoiden Sydney 2000-projektiin liittyen. Yhteensä
19:ssä erilaisessa ajossa tutkittiin mahdollisimman montaa osatekijää, kuten purjetrimmien, maston kallistuksen, keulapurjeen
korkeuden tai veneen rungon vaikutusta purjeiden virtaukseen.
Kokeiden seurauksena saatiin valtava määrä dataa ja yli 15 tuntia videokuvaa, joiden analysoinnissa riittää tekemistä. 470-jollan malli, jota kokeissa käytettiin, oli varustettu samoilla säädöillä kuin oikea venekin. Mallin
sisään upotetuilla pienillä sähkövinsseillä säädettiin skuutteja tunnelin ulkopuolelta käsin, trimmareina olympurjehtijamme. Alumiini tangosta tehty masto taipui luonnollisella tavalla, ja purjekangaskin oli skaalattu siten,
että kankaan venymä vastasi todellista täyden mittakaavan tuuliolosuhteissa. Virtauksen visualisointia varten purjeet oli liimattu täyteen pieniä Ckasettinauhasta leikattuja virtauslankoja. Purjeet suunniteltiin ja leikattiin
samoilla välineillä kuin täyskokoisen veneenkin, ja niiden muoto rekisteröitiin kahdella video- ja yhdellä tavallisella kameralla kokeiden kuluessa.
Mittaustuloksia on verrattu laskennallisiin simulaatiomalleihin niiden varmentamiseksi ja tarkkuuden parantamiseksi. Opimme jälleen jotain uutta ja
ymmärrämme entistä paremmin purjeiden virtausta.
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Erilaisia kokeita
Tunnelin vaaka on kytketty tietokoneeseen, jonka ruudulta saattoi lukea veneeseen vaikuttavat voimat samaan
aikaan, kun purjeita trimmattiin. Suurimmassa osassa
mittauksista purjeet skuutattiin siten, että ajovoima oli
mahdollisimman suuri. Tämä vastaa kevyen ja keskituulen tilannetta noin 5-6 m/s tuuleen saakka, kun kallistusmomentti ei ole vielä ongelma. Silloin vene kulkee
yleensä aina kovempaa, kun ajovoima kasvaa, kallistavasta voimasta riippumatta. Osassa ajoista trimmauskriteerinä pidettiin ajovoiman sijasta kallistavaa momenttia,
joka on tärkeä parametri reippaassa tuulessa.
Rullagenua-kokeet
Nostamalla fokka ylös veneen kannesta simuloitiin rullalaitteen vaikutusta. Purjeen alahelma nousee irti kannesta, ja virtaus pääsee ”vuotamaan” alahelman alta
suojan puolelle. Tällä on uskottu yleisesti olevan suuresti haitallinen vaikutus: klassisen kantopintateorian
mukaan purjeen vastuksen pitäisi kasvaa reilusti ja seurauksena olla huomattava tehohäviö. Tuulitunnelikokeiden ehkä yllättävin havainto oli, ettei asianlaita olekaan
todellisuudessa näin. Fokan nostaminen (täysmittakaavassa) 30 cm irti kannesta vaikuttaa hyvin vähän purjeiden tehokkuuteen, kuten viereisistä käyristä voi lukea.
Ajovoima jopa kasvaa aavistuksen suuremmilla apparenttikulmilla, mutta sivuvoima on vastaavasti koko ajan
selvästi suurempi. Johtopäätös on, ettei varsinkaan sivutuuliosuuksilla rullalaitteesta ole mitään haittaa.
Mistä sitten johtuu, etteivät teoria ja todellisuus ole
yhtäpitävät? Selitykseksi löytyy purjeen alahelmassa
syntyvä voimakas pyörre (edge vortex), kun purje nousee irti kannesta. Alahelmastaan tiukasti kiinni oleva
fokan tapauksessa tuulen puolen ja suojan puolen välinen paine-ero jatkuu purjeen alaosaan saakka (tämä
paine-ero synnyttää purjeen voiman). Kun fokka nostetaan irti kannesta, paine-ero häviää, mutta syntyvä
voimakas reunapyörre (edge vortex) korvaa eron täysin
mitä nostovoimaan tulee. Pyörteen mukana purjeen
vastus kuitenkin kasvaa sen verran, että kokonaishyötysuhde on aavistuksen huonompi, kun purje on irti kannesta. Modernit, ääntä nopeammat hävittäjät, ja mm.
avaruussukkula laskeutuvat samaisen reunapyörteen varassa, ja sillä on varmasti myös osansa siihen, että
vanhanaikaiset, matalat ja pitkät kölit toimivat niinkin
hyvin. Osittain pientä eroa selittää myös se, että virtauksen visualisointi kokeissa videolla näkyy selvästi,
kuinka fokan alahelmasta rullautuu melkoinen pyörre
silloinkin, kun se on täysin kiinni kannessa. Teoreettiseen malliin on siis lisättävä reunapyörteiden vaikutus.

Ajossa 2 (basic configuration, siniset viivat), fokka
on tiukasti kannessa kiinni,
ajossa 9 (punaiset viivat)
se on nostettu etukulmastaan ylös. Eteenpäin vievä
ajovoima (alemmat käyrät) on molemmissa tapauksissa yhtä suuri, mutta kannesta irti oleva fokka kallistaa enemmän
(ylemmät käyrät).

Keltaiset virtauslangat osoittavat, miten virtaus
vuotaa tuulen puolelta suojan puolelle purjeen
alareunassa heti etuliesmasta lähtien. Purjeen
alareunaan muodostuu voimakas pyörre, mutta
sen vaikutus on hyvin paikallinen: alimmainen
rivi virtauslankoja osoittaa jo kauniisti taaksepäin (ruskeat kasettinauhasta leikatut virtauslangat). Tässä fokka on aavistuksen irti kannesta,
mutta ala-etureunan sulkemisella aivan kanteen
kiinni ei ollut kokeissa mitattavaa vaikutusta.
Pyörre muodostuu joka tapauksessa suojan puolelle etunurkasta lähtien.

Tämä tarkoitta myös, ettei isopurjeen puomin laskeminen kovin lähelle kantta sekään juuri paranna tehoa
- pyörre livahtaa puomin alle heti purjeen etureunasta.
Silläkään ei ole merkitystä, onko helma puomissa kiinni
vai ei. Tunnettu purjeiden tutkija C.A. Marchaj tekee saman havainnon kirjassaan kuvatessaan jäykällä siivellä
tehtyjä kokeita, muttei osaa antaa sille selitystä. Tuulitunnelikokeet osoittavat, että reunapyörre syntyy myös
purjeen etureunassa, korvaten osittain ns. imuvoiman.
Imuvoima syntyy esim. kölin hienon pyöreässä etureunassa, muttei purjeen terävässä liikissä. Purjeet ovat
itse asiassa tehokkaammat, kuin aiemmin on uskottu.
Kovan tuulen trimmi
Kovan tuulen trimmin simuloimiseksi ajettiin yksi koesarja siten, että kallistusmomentille asetettiin yläraja ja
ja maksimoitiin ajovoiman suhde kallistavaan momenttiin. Näissä kokeissa kallistava voima laski parhaimmillan 38%:iin perusajosta, kallistusmomentin pienentyessä
vain 27%:iin - taitavasti trimmaamalla samoilla purjeilla on mahdollista purjehtia kovassakin tuulessa (vrt.
WB-News 1/99 ja tuulen neliölaki). Kokeet suoritettiin
ensin säätämällä vain isopurjetta, sitten vain fokkaa, ja
lopuksi molempia. Tulokset olivat mielenkiintoiset:
- Isopurjetta trimmaamalla kallistusmomentti putosi
73% ja ajovoima saman verran.
- Pelkän fokan trimmaaminen vaikutti vain vähän kallistusmomenttiin (-6%), ajovoiman laskiessa 18%.
- Molempia purjeita trimmaamalla vaikutus momenttiin
oli sama kuin pelkällä isolla (-73%), mutta nyt ajovoima
säilyi suurempana (-69%).
Yhtäkaikki, kallistusmomentin pienentäminen yli
70%:lla on mahdollista pelkästään purjeita säätämällä.
IMS:n reef/twist factor ei taida mennä aivan näin pitkälle.

Purjeet trimmattuna niin, että ajovoima on mahdollisimman suuri (yllä) ja niin, että kallistava
momentti on mahdollisimman pieni (alla). Kallistava momentti on toisessa tapauksessa alle
kolmannes ensimmäisestä. Huomaa, miten sola on auki ja isopurje kiertynyt de-powertapauksessa.

Spoileri
Malliveneen isopurje oli varustettu takaliesman läpällä, ”spoilerilla”, jota voitiin poikkeuttaa snörppinarua
kiristämällä, aivan kuten täysmittakaavassakin. Mittaukset varmistivat, että spoilerista on todella hyötyä: normaaleilla kryssikursseilla ajovoima kasvaa 3%, vähän
purjeita löysättäessä 5% ja enemmänkin (AWA= 36°) .
Vaikutus kallistusvoimaan on olematon pienillä kulmilla, kuten myös vaikutus peräsin tasapainoon. Vaihtoehtoisesti vene voi purjehtia 0,5 astetta ylemmäs samalla
ajovoimalla, kun spoileri on päällä. Nämä tulokset ilmenevät viereisen sivun alareunassa olevasta kaaviosta.
Pohjatietoa spoilerista ks. WB-News 1/99 s. 13.

Takaliesman ”spoileri” poikkeutettuna, suojan
puolelta kuvattuna. Virtaus purjeiden suojan
puolellakin pysyy yllättävän hyvin kiinni aivan
takaliesmaan saakka, kun purjeiden muoto ja
trimmi on oikea. Kasettinauhasta leikatut pikku
langat näyttävät kuin tussilla maalatuilta purjeen pinnassa, niin rauhalliset ne ovat. Fokan
kärkipyörteen aiheuttama häiriö isopurjeen pinnalla näkyy ylimmäisen rivin langoissa, jotka
videon pysäytyskuvassa näyttävät suttuisilta.
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Koesarja, jossa purjeiden trimmi pysyy samana,
kun veneen kurssi muuttuu. Ylhäällä suhteellisen
tuulen kulma (AWA) on 23°, alhaalla 36°. Virtauslangat kertovat kuva kuvalta, miten virtaus
irtoaa purjeen suojan puolella: irtoaminen alkaa
isopurjeen huipusta, leviten alaspäin sitä mukaa
kun kulma kasvaa (veneen kurssi laskee). Kuvasarja paljastaa, miten ison skuuttia on säädettävä herkemmin kuin fokan: fokan sakkaaminen
alkaa selvästi suuremmilla kulmilla kuin isopurjeen. Käyristä nähdään, että ajovoima (Driving
Force) saavuttaa maksiminsa n. 32°:n kulmalla,
ja kallistava voima n. 35°:n (Heeling Force). Ajovoiman suhde kallistavaan voimaan on niin ikään
suurimmillaan 32°:lla (0,32). Purjeet on kuitenkin
trimmattu 26°:n kulmalle siten, että ajovoima on
maksimissaan. Tässä ei ole ristiriitaa, sillä ajovoiman ”suunta” muuttuu kurssin muuttuessa.

Rake eli maston takanoja
Kuten odottaa saattaa, tuulitunnelikokeet vahvistivat,
että maston takanojalla on suuri merkitys purjevoimiin.
Suuri rake pienentää kallistavaa momenttia n. 10%, ja
samanaikaisesti ajovoima laskee n. 3%. Suurin vaikutus
takanojalla on kuitenkin yllättäen purjeiden runkoon
kohdistamaaan pitkittäismomentiin, eli veneen peräsin
tasapainoon. Maston kallistaminen taaksepäin keulaharusta pidentämällä, sivuvantteja samaan aikaan kiristäen, pienentää keulaa tuuleen vääntävää momenttia
jopa 25%. Purjealan lateraalipiste siirtyy eteenpäin, eli
peräsin tasapaino kevenee siitä huolimatta, että purjepinnan geometrinen painopiste siirtyykin jonkin verran taaksepäin. Jollapurjehtijat ovat huomanneet tämän
jo kauan sitten, ja lisäävät rutiininomaisesti maston takanojaa, kun tuuli voimistuu. Kokeissa maston esitaipuma pidettiin tarkalleen samana mastokaulaa ja saalinkeja
säätämällä, kun rakea muutettiin, mutta on tietysti mahdollista, että purjeiden muoto on ollut hiukan erilainen
eri kokeissa. Tätä ei ole vielä ehditty tarkistaa videonauhoilta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että mittausten
mukaan pitkittäismomentti pieneni puoleen (50%), kun
isopurje trimmattiin ”kovaan tuuleen” (ks. edellä kovan
tuulen trimmi). Fokan löysääminen pienetää niin ikään
peräsinpainetta, mutta vähemmän. Mittausten mukaan
isopurjeen puomiliesman löysääminen lisää veneen luovikärkkäyttä, kun taas takaliesman spoileri ei siihen
vaikuta kuin suuremmilla apparenttituulen kulmilla.
Erilaiset tunnelit
Kokeita tehtiin kahdessa eri tunnelissa, jotka poikkeavat
ominaisuuksiltaan. TKK:n tunneli on perinteinen tasaisen virtauksen tunneli, jossa mittauksia voidaan tehdä
laajalla tuuliskaalalla ja suurella tarkkuudella. VTT:n
tunneli on puolestaan erikoistunut tekemään mittauksia
varustamoille, satamille ja telakoille, ja siinä voidaan simuloida luonnollista tuulta turbulensseineen ja nopeusjakaumineen (ylhäällä tuulee kovempaa kuin alhaalla).
VTT:n tunneli soveltuu myös paremmin virtauksen visualisointiin.

Vieressä laskennallisen mallin ennuste ala- ja takaliesman reunapyörteistä. Tuulitunnelikokeiden
perusteella alareunan virtaus käyttäytyy laskennallisen mallin mukaisesti, mutta takaliesman pyörrematto kietoutuu nopeammin yhdeksi suureksi
pyörteeksi. Mallissa on parantamisen varaa.

Virtauksen visualisointia. WB:n nettisivuilta löytyy pieniä videopätkiä visualisointikokeista
osoitteessa www.wb-sails.fi/news/ 99_4_WindTunnel Movies/Movies.htm.
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Purjeita trimmattiin tunnelin ulkopuolelta radio-ohjauksella. Huomaa miten virtaus on pitkälti irti ”pakkaavan” fokan tuulenpuolella. Isopurjeen alin rivi
oli jokaisessa kokeessa aina kiinni molemmin puolin
purjetta.

VTT:n tunnelissa testattiin myös asymmetrinen.
Oli vaikea löytää tuulikulmaa, jossa edes osa
virtauslangoista olisi ollut kiinni.

Puupalikoiden avulla virtaus saadaan luonnollisen tuulen tavoin turbulentiksi.

Tämäkin kuva kertoo, miten hämmästyttävän
hyvin purjeet toimivat (kun muoto on oikea): yhtä lukuunottamatta kaikki langat suojan puolellakin virtaavat taaksepäin.

Keltaiset virtauslangat osoittavat selvästi, miten sekä isopurjeen että fokan alahelmaan muodostuu voimakas reunapyörre., joka alkaa jo heti halssikulmasta. Vaikutus ulottuu vain alimpaan 10%:iin

Esikisat -99
Parhaista yksittäisuorituksista
esikisoissa
vastasivat
Sari
Multala (E-jolla) ja Roope
Suomalainen (Laser), jotka
molemmat olivat lopputuloksissa viidensiä . 470-edustajamme (Leskinen-Heinilä) 7. tila
oli pienoinen pettymys, kun
taas Tapper-Piirainen 49ereissa (niinikään 7.) oli positiivinen
yllätys. E-jolla Sari Multala lähestyy edelleen maailman absoluuttista kärkeä . Esikisoista
oli jo lupa odottaa mitalia, mutta se jäi vielä tavoitteeksi. Onneakin olisi tarvittu: Sari oli
viimeisen startin toisella kryssillä vahvasti mitalin syrjässä

kiinni kakkosena, kun lähtö ammuttiin poikki tuulen tyyntyessä ja kääntyessä kokonaan.
Uusintalähdössä meni huonommin, Sari oli 11., ja lopputuloksissa viides.
Aussi painajainen
Petri Leskinen ja Kristian
Heinilä tulivat Sydneyiin suoraan Kroatiasta 470-luokan
EM:stä , missä tuloksena oli
(jälleen) neljäs tila. Sydney
käynnistyi hyvin osapurjehdusvoitolla toisessa lähdössä . Jatkossa tuli vaikeuksia mm.
ulkoradoilla parin metrin mainingissa purjehdutuissa lähdöissä , merkkiin törmäyksien

ym. hämminkien muodossa,
joita ei enää maailmanmestaritasolla pitäisi esiintyä . Pojat,
jotka epäonnistuivat myös MMkisoissa Melbournessa tammikuussa, pitivät esikisojen
seitsemättä sijaa myös epäonnistumisena... siinä määrin,
että Petrin kommentti koko kisasta kuului ”taas yksi Aussi
painajainen lisää ...”.
Sydney Harbour
Sari harjoitteli lähes koko
syksyn Jouluun saakka Sydneyssä . Sydneyin olosuhteet ovat
niin erikoiset, että paikan päällä olympiavesillä on päästävä
purjehtimaan niin paljon kuin
mahdollista. Suurin osa kilpai-
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Olympiakomitean pääsihteeri Heikki Kantola tutustumassa purjehdukseen
Petri Leskisen 470:n kyydissä . 60 ikävuottakaan
eivät paljon paina, urheilumiehiä kun ollaan henkeen ja vereen...

luista käydään sataman sisällä purjehdusalueella, joka on
kuin pari Kruunuvuorenselkää
peräkkäin, paitsi että reunustavat kalliot, metsä ja kaupunkirakennukset ovat paljon
korkeampia. Tuuli on varsin
arvaamaton, suunnan lisäksi
voimakkuus vaihtelee helposti
3:sta 10:een metriin saman
kryssin aikana. Shiftit ovat
tavallisesti oskillaatioita tai
lyhytaikaisia puuskia, mutta
toisinaan pysyviä , progressiivisia muutoksia. Kukaan ei voi
olla koko ajan oikeassa, mutta
ne jotka tekevät vähiten virheitä , menestyvät.

Kaiken kaikkiaan päävalmentaja Märt Loog saa olla
tyytyväinen suojattiensa saavu
tuksiin: missä muussa kesäurheilulajissa lähes kaikki edustajamme kamppailevat piste
sijoista - ei ainakaan yleisurheilussa. Tästä on hyvä jatkaa
kohti Sydney 2000:tta.
Sydneyn Esiolympialaiset -99
olivat melkoinen menestys
myös WB-purjeille. Paitsi että
kaikki suomalaisveneet tietysti
purjehtivat kotimaisilla purjeilla (lukuunottamatta Laseria,
49eria ja Mistralia joissa on

valmistajan monopoli), WBpurjeita löytyi lähes kaikissa
luokissa (E-jolla, 470, Soling,
Finn, Tornado) ja ainakin 15 eri
kansallisuuden joukoissa. Esikisat ja koko Suomen talven ajan
jatkuva harjoittelu ”down under” muodostaakin piristävän
ruiskeen hiljaisemmalle syyskaudelle: purjeita rahdataan
Finnair
Cargolla viikottain,
osoitteena Sydney, Melbourne
ja Auckland.

Sari Multalalta oli lupa odottaa mitalia jo Esikisoista, mutta se jäi vielä tavoitteeksi. Onneakin olisi tarvittu: Sari oli viimeisen startin
toisella kryssillä vahvasti mitalin syrjässä kiinni
kakkosena, kun lähtö ammuttiin poikki tuulen
tyyntyessä ja kääntyessä kokonaan. Uusintalähdössä meni huonommin, Sari oli 11., ja lopputuloksissa viides. Tammikuussa MM-kisoissa
Brasialiassa kävi samaan tapaan, kun Sari putosi harmillisesti viimeisenä päivänä hopealta
neljänneksi. Ehkä on pelkästään hyvä, että
motivaatiota riittää jatkoonkin ja itse Olympialaisiin syyskuussa v. 2000.

Roope Suomalainen on vahvoilla Laserissa, jossa maailman kärki on tavattoman
kova ja tasainen. Sy sopii hyvin taitavalle
taktikkopurjehtijalle.

Soling-porukkamme Jali Mäkilä-Erkki Heinonen-Sami Tamminen putosi pienimmällä
mahdollisella erolla pois jatkosta ja Match
Racestää. Laihana lohtuna oli, että’ Prada
America’s Cup-teamin valmentaja Rod Davis jäi taakse. Soling olisi kaivannut kipeästi
näyttösijaa Sydneystä - nyt kaikki jää yhden
kortin varaan MM-kisoihin, joista on saavutettava paitis olympiapaikka myös sijoitus
8:n parhaan joukkoon, jotta olympiakomitean tiukat karsintakriteerit täyttyvät.

Kaupunkisotaa ja valtameripurjehdusta
Olympiapurjehdukset käydään kuudella eri rata-alueella olosuhteissa, jotka vaihtelevat laidasta laitaan. Veneitä kierrätetään radalta toiselle
päivittäin, mikä vaatii purjehtijalta aivan erityistä sopeutumiskykyä ja monipuolisuutta. Ulkona Sydneyn satamasta E- ja F-radoilla velloo
Eteläisen Valtameren ikuinen maininki, joka
nousee helposti 3,5 metriseksi. Tehosteena on
vielä enemmän tai vähemmän pysyvä 1-2 sol-

mun merivirta, joka kulkee pohjoisesta etelään
rata-alueiden poikki. Ajaminen vaatii täysin
eri tekniikkaa kuin esim. B-radan 30-senttisessä ”chopissa” ja mahdottoman puuskaisessa
tuulessa, joka vaihtelee 3:sta 10:een metriin
muutaman minuutin sisällä . A-radalla, jossa
purjehditaan Match Racing, tuuli puhaltaa vain
parin sadan metrin päässä olevien pilvenpiirtäjien ja kuuluisan Oopperatalon välistä ... kryssimerkki voi solla vain 75 m Oopperatalon
seinästä . D-rata, joka sijaitsee Valtameren

suulla kor
den väliss
machine:
git pyöritt
sa, merisa
Korkea ka
tekee yläm
tuulet ova
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E-jollien voitto meni aivan ylivoimaiseen tyyliin Hollannin Margriet
Mathijsselle. Pora näyttää sopivan hollantilaistytön käteen yhtä hyvin kuin jatkopinnakin. Margriet voitti jo aiemmin talvella luokan
maailmanmestaruuden, tietysti niin ikään WB-purjeella. Menestysten seurauksena yli puolet E-jollista purjehtivat jo WB-purjeella,
Greenin, Northin, ja muiden neulomoiden jakaessa jäljelle jäävän
markkinan.

Risto Tapper-Jukka Piirainen lisäsivät arvokkaalla 7. tilallaan (suomalaisen) 49erin mahdollisuuksia päästä Olympialaisiin. 49erin
on kuitenkin vielä ansaittava olympiapaikkansa MM-kisoissa, kuten Solinginkin. Olympiakomitean silmissä 49erille riittää 12. tila
- kahden miehen veneet tulkitaan parikilpailuksi, kun taas Solingpurjehdus kolmen hengen miehistöineen on ”joukkuelaji”, jolloin valintakriteeri on kahdeksan parhaan joukkoon.

rkeiden North ja South Endin kallioiä , on saanut lempinimekseen washing
avomereltä sisään rullaavat mainintelevät pieniä jollia kuin pesukoneesairaaksi tulemisen vaara on todellinen.
allio varsinkin North Headin puolella
merkin lähestymisestä noppa peliä kun
at NE-suunnista.

Jocke Wilenius sai yllättäen
pestin Hollannin Olympiajoukkueen valmentajana, kun Uusi-Seelantilainen Rex Sly otti
ja pakkasi kamppeensa kesken sesongin. Työsuhde-etuihin
kuuluva auto on vähän toista
kuin mitä Suomen Purjehtijaliitolla on tarjota...

Olympiapurjehtijan(kaan)
arki ei ole pelkkää päivänpaistetta.

Näppärä yksityiskohta hollantilaisesta 470:stä: spinaakkerifallin pitimenä toimii
hammasharja, joka taipuu vapauuttaen fallin kun spinnu
nousee.

8.11. klo 10.15 4909/354 E 2-3 N 16°38 W 59° 33 1011mb
Vesi 28,2° maaliin 132 mpk

Tyypillinen purjehduskilpailu tämäkin näköjään. Ensin tul
kun maaliin on vajaa 300 mailia tuuli tyyntyy ja ny
Murphyn lain mukaan ilman spinnua puomisyst
nauttia rauhallisesta merellä olemisesta, a
lukemista. Näyttää siltä että täällä t
reoille ja autopilootille kyllä riittä

9.11. Vielä yksi yö merellä
ukkosta. Matkaa maaliin
MAALISSA !! klo.12.11

Muonat
58 pussia
70 litraa vettä
34 säilykepur
8 pakettia
20 omena
10 banaa
2 paket
20 suk
teetä

On
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2
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llaan 17 vrk hyvää vauhtia lähes 200 mailia vuorokaudessa ja sitten
yt kitkutellaan n. 5 solmun vauhdilla. Ed vrk. 140 mailia. Tietysti
teemin rikkouduttua juuri kun sitä eniten tarvitsisi. No, saa ainakin
autopilootti päällä ja hyvää musaa stereoista. Vielä kun olisi jotain
tosiaan vielä yksi yö menee. No, ruokaa ja vettä sekä sähköä steä.

ja minkälainen! Tuuli pyöri ympyrää ja vettä satoi kaatamalla,
20 mailia ja siinä vain olet parkissa, kyllä hatutti!
1 UTC

rkkia 100g, kalaa, pateita
a keksejä
aa
ania
ttia kestoleipää (ruis ja vaalea)
klaapatukkaa (Mars)
ä, kahvia kerran päivässä

ngelmat
600 mailia maaliin: - ison puomissa halkeama

Mitä ikinä veneesi kaipaakin, se löytyy
Lauttasaaren Marinaltamme!
•
•
•
•
•
•

uudet moottorit
vaihtomoottorit
moottoriasennukset
huollot
varaosat ja tarvikkeet
telakointi ja talvisäilytys

2100 mailia maaliin - molemmat autopilootit sekoavat, yksi jäljellä oikean peräsimen korvakkeessa halkeamia
8 päivää lähdöstä
spinnun konvertteri etustaagin alla, piti kiivetä mastoon selvittämään
oikeassa peräsimessä lisää halkeamia
keulahela painunut kanteen (spinnupuomi rasittaa sitä)
15 päivää lähdöstä - 435 mpk maaliin
autopilootin kaukosäätö hajoaa
16 päivää lähdöstä - 272 mpk mailia maaliin
spinnupuomia alhaalla pitävän köyden korvake vesirajasta
revennyt. Spinnuajelut tältä erää ohi.
Yhteydet muihin
3 päivää lähdöstä yhteys saattoveneeseen
7 päivää lähdöstä yhteys laivaan ja kilpakumppaniin
11 päivää lähdöstä yhteys saattoveneeseen
13 päivää lähdöstä yhteys kilpakumppaniin jolta masto katkennut
Matkamaileja 3.370 mpk
Aikaa 18 vrk 16h
Kilpailuun startanneista 70 veneestä maaliin Guadeloupelle
pääsi vain 37 ja Pomi Finland sijoittui hienosti kokonaiskilpailun kolmanneksitoista kisassa, jossa pelkkä maaliinpääsy
on suuri voitto. Kolme vuotta kestänyt huolellinen valmistautuminen ei mennyt hukkaan!

Veneetekijäntie 9, 00210 Helsinki
Puh. (09) 6841 1410, fax (09) 6841 1450
www.pencentra.fi

RAMM-SCHMIDT & Co. Oy

Asianajotoimisto
Kotimainen ja kansainvälinen
liikejuridiikka
Aleksanterinkatu 44
00100 HELSINKI
puh. 09-622 6070
fax 09- 622 60720
e-mail:
marja.ramm-schmidt@ramm-schmidt.fi
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MM-kisat käytiin upeissa puitteissa Hangossa heti Regatan jälkeen. Suomi oli
hyvin edustettuna niin moderneissa kuin klassisissakin
kuutosissa, vaikka pääpaino oli tietysti puukaunottarien
puolella.
Alibaba II, miehistönään Henrik Tenström, Nappe
Molander, John Blässar, Timo Laurila ja Kristian Räme,
voitti klassisten veneiden maailmanmestaruuden sen verran ylivoimaisesti, ettei venekunnan tarvinnut purjehtia
viimeisenä päivänä. WB-menestystä täydensi KairamoKihlman syndikaatin Mariana sijoittumalla hopealle. Kun vielä Kenneth
Peräsen kolmaskin vene Toy purjehti
pronssille, oli tunnetun 6 m R-mesenaatin päivä täydellinen. Niin Alibaba
kuin Marianakin käyttivät hopeanharmaita CubenFiber purjeita. Kun Cubenit löytyivät vielä modernit veneet voittaneesta Sveitsin
Fleausta, voidaan sanoa että uusi materiaali löi itsensä
nopeasti läpi tässä luokassa...
Viides lähtö toi Alibaballe mestaruuden
Kuutosveneiden klassikoiden maailmanmestaruuden Suomelle varmisti lauantaina Hangossa Henrik Tenströmin
kipparoima Alibaba II, vaikka yksi osapurjehdus on vielä purjehtimatta. Klassisten 6 mR-veneitten hopea- ja
pronssimitalistit selviävät vasta viimeisessä osakilpailussa sunnuntaina. Vuonna 1948 rakennetun Alibaban sarja viidessä osapurjehduksessa oli varsin vakuuttava: kaksi
voittoa, kaksi kakkossijaa ja yksi neljäs sija. Tuolla sarjalla

voitto tuli selkeästi, mutta muista mitalisijoista on vielä
tiukka kamppailu. Kairamo & Kihlmanin Mariana on
nyt kakkosena ja Off Course kolmantena, mutta eroa veneiden välillä on vain puolitoista pistettä. Myös nyt neljäntenä olevalla Toylla on mahdollisuus tarrautua mitalin
syrjään, mutta se edellyttää noiden kahden muun epäonnistumista sunnuntain startissa.
Modernien, jälkeen vuoden 1965 rakennettujen kuutosten maailmanmestaruus ratkesi myös jo lauantain
osakilpailussa. Selvässä pistejohdossa olevaa Fleauta ei
häiritse enää kukaan. Tällä hetkellä
kakkossijaa pisteissä pitää saksalainen
Courage VII, kolmantena on ruotsalainen Berta ja neljäntenä on suomalaisten miehittämä May Be XIV. Tom
Jungellin kipparoima May Be joutui
jättämään kolmannen lähdön väliin
maston katkeamisen vuoksi. Lauantain osapurjehdus saatiin viedyksi läpi lähes ihanteellisissa olosuhteissa, kun
loppuvaiheessa mereltä noussut ukkonenkaan ei ehtinyt
päälle kisan aikana. Kevyt tuuli piti veneet tiukasti toistensa tuntumassa, joten kääntömerkeillä nähtiin runsaasti tiukkoja tilanteita. Ne aiheuttivat joitakin protestejakin,
mutta kärkiveneiden sijoituksiin ne eivät vaikuta.
Kamppailua hopea- ja pronssimitaleista
Sunnuntaina purjehdittiin kuudes ja samalla MM-regatan viimeinen lähtö. Sveitsiläinen Fleau ja suomalainen
Alibaba II eivät lähteneet radalle päätöspäivänä varmistettuaan kultaiset MM-mitalinsa modernien ja klassisten
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Marianan terävä keula (alla) leikkaa aaltoja hitaammin kuin Alibaban pyöreämpi steevi (vieressä). Uudempien veneiden täyteläisemmät
päät ja pienemmät keula- ja peräylitykset pidentävät vesilinjaa, lisäten vauhtia keski- ja kovemmissa tuulissa.

luokassa jo edellisenä päivänä. Hopea- ja pronssisijoista
käytiin sitä vastoin jännittävät kamppailut kummassakin luokassa.
Sunnuntain kilpailu oli kova ja jännitys hermoja raastava niin veneiden miehistöille kuin kilpailua seuranneelle
runsaslukuiselle yleisöllekin. Modernien kuutosten kilpailussa ruotsalaisvene Berta sai hyvän startin, mutta sen
venevauhti ei riittänyt myötätuuliosuuksilla. Mitalitaisto
käytiinTom Jungellin kipparoiman May Be XIV:a ja saksalaisveneen Courage VII:n välillä, mutta hienon purjehduksen teki myös ruotsalaisen Claes Ahlinin kipparoima
Gubbröra, joka voitti päivän purjehduksen. Hyvistä yksittäissuorituksista huolimatta ruotsalaiset jäivät MMkisoissa ilman mitaleita.Modernien kuutosten kullan vei
Fleau (Sveitsi), hopeasijan May Be XIV (Suomi) ja pronssisijan Courage VII (Saksa).
Myös klassisten kuutosten kilpailussa oli mitalitaistoja
tiedossa. Hankolaisvene Toy, Eero Lehtisen kipparoimana, johti kilpailua toiselta kääntömerkiltä alkaen ohitettuaan ensimmäiselle ylämerkille ensimmäisenä ehättäneen
May Be IV:n (Tapio Lehtinen & co.)ensimmäisellä lenssillä. Toy purjehti mallikkaasti ykkössijalle päivän kilpailussa ja samalla pronssimitalille kokonaiskisassa. Hermoja
kutkuttavien vaiheiden jälkeen neljänneksi purjehtinut
Team Kairamo & Kihlmanin Mariana varmisti niukasti

MM-hopeansa, vaikka viimeisellä kryssillä sijoitus vaihteli kolmannen ja kuudennen välillä. Marianan kuudes
sija olisi kääntänyt hopeamitalit Toy:lle . Off Course putosi sunnuntain kahdeksannen sijan takia kokonaiskilpailussa mitalisijoilta neljänneksi. Karumaa & Barckin Off
Coursella oli päivän aluksi vauhtipulmia ja sijoitus oli
ajoittain 10 huonommalla puolella. Viimeisenäkin päivänä lähdössä turvauduttiin mustaan lippuun. Elisabeth
X hylättiin toistamiseen varaslähdön takia, vene jäi täten kokonaistuloksissa yhdenneksitoista. Vene otti turhan
riskin lähdössä, sillä tämä klassisten ehkä kaikkein nopein vene olisi voinut yltää pronssille purjehtimalla varan
päälle.
Klassisten kuutosten kisa oli kaiken kaikkiaan suomalaisten juhlaa. Viisi ensimmäistä sijaa meni Suomelle.
Paras ulkomaisista veneistä oli italialainen Dan, sijoitus
kuudes. Täydelliset lopputulokset löytyvät Kutosten nettisivuilta www.6mr.fi, josta myös tämän jutun tekstiä on
lainattu. Kiitokset tuntemattomalle kirjailijalle.

Key West
K

ey West kuuluu niihin regatoihin, joihin jokainen itseään
kunnioittava purjehtija osallistuu ainakin kerran. Otso Brummerilla oli
mahdollisuus tutustua USA:n eteläisintä niemeä ympäröiviin, turkoosin
vihreisiin vesiin tammikuun lopulla,
kun talvi Suomessa oli synkimmillään. Veden väri johtuu paitsi etelän
taivaasta, myös alle 20 jalan keskisyvyydestä hiekkariuttojen sisäpuolelle jäävällä purjehdusalueella.
Golf-virta kulkee riuttojen ulkopuolella, mutta veden lämpötila on siitä
huolimatta 25 astetta. Lämmin pasaatituuli puhaltaa useimmiten tasaisella 15-20 solmun nopeudella purjehtijan paratiisi, siis.

Antti Herlin on päättänyt siirtää
kunnia-arvoisan Lygaian toistaiseksi kokonaan perhekäyttöön, ja hommannut yhdessä Yrjö Wiherheimon
kanssa varsinaisen vauhtiraaserin, J125:n. Vene hankittiin käytettynä itseltään Rod Johnstonelta (J niinkuin
J-boat) ja se rahdataan Suomeen ke-

Antti Herlinin ja Yrjö
Wiherheimon Ragtime on J-125 merkkinen ULDB-vene, joka
on varustettu asymmetrisellä spinnulla ja
2,5 metrisellä sisään
vedettävällä bogspröötillä

säksi. Tavoitteena on etupäässä olla
ensimmäisenä rannassa, 520:n paikkeilla pyörivän IMS GP-luvulla saa
pitää kiirettä, jos haluaa voittaa myös
tasoituksissa. Ragtimen pituus on
12,5 m, leveys vain 3,23 m ja uppouma 3.800 kg. Lyijykölissä on peräti 57% veneen kokonaispainosta.
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Key West tarjosi oivallisen mahdollisuuden teollisuusvakoiluun, kaikki
alan viimeiset virtaukset
kun olivat edustettuna.
Ragtime oli varustettu
lähes käyttämättömillä
3DL-purjeilla, joten saimme hyvän mahdollisuuden arvioida niitä tositilanteessa. Raatimme arvostelu oli
tyly: yleisarvosana heikko tyydyttävä, hinta/laatusuhde
välttävä. Isopurjeessa oli aivan liikaa muotoa kevyessä tuulessa alhaalla (oikean puoleinen kuva), ja liian
vähän kovassa tuulessa ylhäällä (keskellä), genua (vasemmalla) oli parempi, mutta sekin etureunastaan liian
litteä ja vaikeasti ajettava. Molempien purjeiden takaliikit kupittavat varsin voimakkaasti jo 15 kn tuulessa.

Ragtimen entinen omistaja ei
ole kukaan muu kuin Rod
Johnstone itse, kaikkien J-veneiden isä. Rodin Suomen
tuntemus on kansainvälistä
luokkaa: kun Kristian Räme
(kuvassa ruorissa) oli lähdössä sukeltamaan pohjan
pesua varten ja tiedusteli vesistön mahdollisesta hai-vaarasta, Rodin vastaus kuului:
”We dont’t have any, but you
have lots of sharks in FINland, don’t you - that’s why
they call it FINland” (fin=
evä).

Italalainen Mascalzone oli kakkonen tiukassa Farr 40-luokassa. Myrkynvihreät purjeet ovat
italailaisen Marco Savellin kotikutoinen 3DL imitaatio. Monimutkaisen, motorisoidun muotin
sijasta Marco laminoi purjeet
joustavan vaahtomuovityynyn
päälle pingotettuna. Mylar
filmistä normaaliin tapaan
muotoiltu purje puristaa vaahtomuovin omaan muotoonsa,
ja hitech-kuidut laminoidaan
päälle käsin. Varsin kekseliästä, ja alku investointi on joitakin miljoonia pienempi kuin
”aidoissa” 3DL:ssä. Jotkut ehkä
muistavat värikkään Marcon
Helsingin varttitonnikupista, jossa hän purjehti varsin ekstreemiä Charlie Papa Duea.

260:n veneen osanottajajoukosta vain 9 purjehti IMS:iä...
Pienestä joukosta paras oli
Carrol Marinen 60-jalkainen
Rima. Riman purjeet ovat ns.
Matrix-laminaattia, joka sisältää PBO- ja Kevlar e-kuituja. Kuparinruskea väri tulee
Mylar-filmiin lisätystä UV-suojasta - valon oikein sattuessa
materiaali on kuin Oregonin
mäntyä, syineen kaikkineen.

Tarantellan uudet
vaatteet
Tarantella lähtee jälleen
hakemaan voittoa Gotland
Runtissa, nyt jo neljännellä vuosikymmenellä. Aiemmin voitto on tullut -70, -80
ja -90 luvuilla yhteensä viisi kertaa, yhdeksällä yrityksellä. Over All-palkintoja
on kolme... Ramm-Schmidtien tapaan valmistautuminen on puoli voittoa, eikä
mistään tingitä: uudelle
vuosituhannelle uusi purjekerta leikataan kokonaan
Cuben Fiberista.
Ex. NiinaMari - ELAN - Flawless Lady
purjehtii ensi kesänä MULTIPRINTtinä kokeneen Kari-Matti Airiston komennuksessa. Vanhan rouvan garderoobi on uusittu talven aikana (Cuben
Fiberista, tietty). Kausi alkaa Suursaaren ympäripurjehduksesta, jossa
Multiprint monen muun lailla mielii
maaliin ensimmäisten joukossa.

Italian America’s Cup haastaja Prada osti
etukäteen yksinoikeudet Cuben Fiberiin
koko Cupin ajaksi. Etu on ollut suurin asymmetrisissä spinaakkereissa. Louis Vuitton
Cupin aikana Pradan kiperin vastustaja
AmericaOne repi spinaakkerinsa peräti 9
kertaa, häviten näin kalliita pisteitä. Prada
repi vain yhden Cuben asymmetrisen, ja
senkin peräsimellä ja kölillä, kun purje oli
ensin onnistuttu haalaamaan kölin alle.

V. -99 Suursaaren voittaja Aleta purjehti koko kesän yhdellä ja samalla
CubenFiber-keulapurjeella 0 - 35
solmun tuulissa.

