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Styyra, syksy 2008 / talvi 2009 
 
Viimevuoden tauon jälkeen on Styyra-lehti taas takaisin vuonna 2008. Kotimaisen 
ranking-sarjan lisäksi kisailtu on myös pohjoismaisella tasolla. Olle ja Eero kävivät 
Kroatian EM-kisoissa ja raportoivat kokemuksistaan. 
 
MicroMagic:eilla on purjehdittu eri puolilla Suomea, ja vuoden rankinglistalla on jo 
25 nimeä. Hyvä alku hauskalle ja edulliselle pikkuveneelle! 
 
Kotimaassa rakennettu valmis IOM-vene tai rakennussarja on pidemmän aikaa 
ollut tavoitteena. Noux-projektista on otettu oppia, veneen pitää tulla ulos 
muioteista lähes valmiina, ja veneen ostajalle pitää jättää vain ”keittiön pöydällä” 
mahdolliset helpot asennukset/kokoamiset. Uudesta Pikanto-projektista CAD-kuvia 
ja tekstiä sivuilla 17-18. 
 
 
Anders Wallin 
 
 
teksti: Anders Wallin, Olle Martonen, Eero Laurila. 
kuvamateriaali: Olle Martonen, Eero Laurila, Anders Wallin, Jorma Ojama 
. 

 

“Styyra” on Suomen RC-Purjehtijat r.y:n tiedotuslehti joka 
ilmestyy noin kerran vuodessa. 
 
Styyra-lehti ilmestyy vain pdf-muodossa verkossa. Lehden 
voi imuroida verkosta osoitteesta www.iom-nordic.org 
 
SuRCP postittaa kaikille jäsenille kutsun vuosikokoukseen 
tammi-helmikuussa 2009 sekä myöhemmin keväällä 
infolehden jossa on  kilpailukalenteri. 
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SuRCP ry - FiRCS rf 
 

Hallitus - Styrelsen 
2008 

 
Puheenjohtaja / Ordförande 

 
Eero Laurila 

040-501 4301 
e.laurila@kolumbus.fi 

 
Sihteeri / Sekreterare 

 
Anders Wallin 
040-8240925 

anders.wallin@helsinki.fi 
 

Rahastonhoitaja / Skattmästare 
 

Erik Wallin 
050-3783164 

erik@wallin.pp.fi 
 

Jäsenet / Medlemmar 
Olof Ginström 
041-5457696 

olof.ginstrom@luukku.com 
 

Olle Martonen 
050-3421166 

olle.martonen@gmail.com  

 
Muut toimihenkilöt: 
Mittauspäällikkö: 

Olof Ginström 
Mittamiehet: 

Anders Wallin 
Vesa Laurila 

 
Maksut: 
• Jäsenmaksu 2008:     20 € 
• Yhdistysjäsen   50 € 
• Tukijäsen             100 € 
• Veneen rekisteröintimaksu:  10 € 
• Omistajanvaihdon rekisteröinti: 10 € 
• Mittausmaksut (maksetaan 

mittamiehelle): 
 Vene  6 € 
 Riki 8 € 
 (Vene + 3 Rikiä 30 €) 
• SuRCP - FiRCS pinssi 2 €  
 
Yhdistyksen Pankkitili: 
 
Nordea  200118 - 171962 
 
Tälle tilille suoritetaan kaikki maksut 
lukuunottamatta yllämainittuja 
mittamiehen korvauksia. 

 
 

Verkkosivut: 
www.iom-nordic.org 
fin.micromagic.info 
www.iomclass.org 

 
Sähköpostilista: 

groups.yahoo.com/group/surcp 
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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2008  
 
SuRCP jatkoi vuonna 2008 toimintansa tavoitteellista kehittämistä. Lähtökohtina ovat olleet 
radiopurjehduksen näkyvyyden parantaminen ja harrastajapohjan laajentaminen. SuRCP oli 
kaksi kertaa esillä Helsingin messukeskuksessa, ensin Vene 2008 näyttelyssä (8- 17.2) ja sitten 
ModelExpo 2008 messuilla (25- 27.4). Kummassakin tapahtumassa oli mahdollisuus esitellä 
radiopurjehdusta Micro Magic veneillä myös altaassa. Kumppaneinamme olivat SPL ja Micro 
Magic Finland. Lisäksi osallistuimme NJK:n Family Day tapahtumaan Koivusaaressa IOM 
veneillä. Myös yleisölle annettiin mahdollisuus kokeilla radiopurjehdusta. 
 
Suurin numero IOM veneiden rekisterissämme on 46. Yksi uusi vene valmistui vuonna 2008 ja 
edellisellä kaudella 3. Rakenteilla olevia rekisteröimättömiä veneitä on arviolta 10 - 15. 
Huolestuttavaa on näiden hankkeiden hidas edistyminen. IOM luokan kilpailutoiminta kärsii meillä 
aktiivisen harrastajapohjan kapeudesta. Toivottavasti Pikanto projekti etenee suotuisasti ja antaa 
tarvittavan sykäyksen uuteen nousuun.  
 
Vuoden myönteisin kehitys on nähty Micro Magic luokan veneiden lukumäärän huimassa 
kasvussa. Edellisen vuoden päättyessä luokan rekisterissä oli 22 venettä. Tämän vuoden aikana 
määrä noussee kolminkertaiseksi. Lokakuun tieto oli 56 venettä. Uusia harrastajia on tullut niin 
muista veneluokista kuin lajin ulkopuoleltakin. Tältä osin näköalat ovat lupaavia. 
 
Micro Magic veneiden toiminta on kilpailujen osalta keskittynyt kevääseen ja syksyyn. Kuuden 
rankingkilpailun lisäksi purjehdittiin epävirallisesta Suomen mestaruudesta. 25 venettä osallistui 
rankingsarjaan, jonka voitti Eero Laurila. Lokakuussa SM-kilpailuissa oli 17 venettä. 
Mitalikolmikon muodostivat Esa Anttila, Riku Lindström ja Timo Syren. 
 
IOM Rankingkilpailuihin osallistui 10 venettä. Sarjan kahdeksassa osakilpailussa oli yhteensä 50 
venettä. Valitettavasti kahdesta kilpailusta ei voitu antaa ranking-pisteitä, koska osanottajia oli 
liian vähän (4 kummassakin). Jos kotimainen osanotto olikin aikaisempaa laimeampaa, niin 
neljässä viimeisessä kilpailussa oli vierailijoina yhteensä 8 venäläistä venettä Pietarista. Heitä ei 
ole laskettu virallisiin tuloksiin mukaan. Kilpailevan ydinjoukon osaamisen taso on jatkuvasti 
noussut ja erot veneiden välillä ovat entistäkin pienempiä. Kenneth Bensky voitti 
luokkamestaruuden 2008 ja Olle Martonen rankingsarjan 2008.  
 
Kansainvälisissä kilpailuissa jäsenemme ovat olleet aktiivisesti mukana. Scandinavian IOM Cup 
sarjaan 2008 osallistui 55 purjehtijaa, joista 13 suomalaista. Sarjan avauskilpailu, joka samalla oli 
PM kilpailu, purjehdittiin toukokuussa Oslossa 26 veneen voimin. Kolme parasta olivat Sören 
Andresen (DEN), Torvald Klem (NOR) ja Jimmy Helberg (SWE). 
IOM luokan EM kilpailuissa Suomea edustivat Olle Martonen ja Eero Laurila. 
 
IOMICA piti marraskuun lopulla vuosikokouksensa, jonka esityslistalla oli viisi IOM 
luokkasääntöjen ja yksi mestaruuskilpailusääntöjen muutosesitys. SuRCP toimeenpani 
kansallisena luokkaliittona pyydetyn jäsenäänestyksen, johon vastasi 11 veneenomistajaa. 
Muutosesitykset saivat vahvan tuen Suomesta, mutta meidän painoarvomme on pieni. 
Toistaiseksi kokouksen pöytäkirjaa ei ole käytettävissä, joten en tiedä miten muut maat ovat 
äänestäneet. Odotellaan lisätietoa ja asian etenemistä jatkokäsittelyssä. 
 
Lopuksi kiitän jäsenistöämme vuoden 2008 toiminnasta sekä toivotan Teille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2009! 
 
 
Eero Laurila 
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IOM- veneiden Euroopan mestaruuskilpailut 18 - 26.10.2008, Dubrovnik Kroatia 
 
 
Matkalla 
Suomea lähtivät edustamaan Eero Laurila (FIN-45) ja Olle Martonen (FIN-41). Matkaan 
lähdettiin lokakuun 15 päivänä. Ensimmäisenä pikataipaleena Olle ajoi uskollisella 
Volvollaan Vaasasta Helsingin Sompasaareen, jossa Eero odotti varusteineen. Seuraava 
vuorokausi vietettiin m/s Finnmaidilla syöden hyvin ja kisakuvioita miettien. 
Travemundesta oli illalla lyhyt noin 90 kilometrin ajomatka Schweriniin, jossa yövyttiin.  
 
Perjantaina alkoi varsinainen moottoriteillä ajaminen. Lähtö oli ennen päivän 
valkenemista ja illalla saavuttiin pimeässä Itävallan Graz´iin, saaliina 1060 km. 
Lauantaina olikin sitten jo lyhyempi 770 km ajomatka Dubrovnikiin, jonne saavuttiin 
iltapäivällä. Nopea sisääncheckaus hotelli Neptuniin ja sitten itse kisapaikalle. 
 

             
Näkymä parvekkeelta Adrian merelle 

 
Perillä 
Vastaanotto oli erittäin ystävällinen ja heti huomasi, että kroaatit tekivät kaikkensa 
kisavieraidensa eteen - turistimaassa ja –kaupungissa kun oltiin. Jokaisella maalla oli 
oma ”kotikroaatti”, jonka puoleen saattoi kääntyä, jos ilmeni ongelmia. Meidän isäntä oli 
Edin Prguda, CRO-53, erittäin auttavainen ja mukava kaveri, jolla oli toisaalta etelän 
miehen tempperamenttia: kilpailutilanteissa hän kävi kisalavalla välillä tosi kuumana.  
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Päivälämpötilat olivat koko regatan ajan hyvää suomalaista kesätasoa eli noin 22- 25 
astetta, mutta illat ja yöt olivat viileitä, 10 -12 astetta. Sadetta ei näkynyt koko aikana eli 
Adrianmeren rannikko antoi itsestään erittäin ystävällisen kuvan, kuten myös Dubrovnikin 
vanha hieno kaupunki. 
 
Näkyihän siellä jo muitakin skandinaaveja: Thorvald Klem ja Egil Bjaerke Norjasta, Sören 
Andresen ja Lasse Rand Tanskasta sekä Claes Brunnhage ja Odd Lindqvist Ruotsista ja 
monia muita IOM-kuuluisuuksia. Päivän mittaukset olivat jo ohi. Kunnioitusta herätti 
kuitenkin kisateltan nurkassa oleva kelluntatankki, jolla mitattiin veneen pituus, rungon 
syväys ja kölin syväys. Ihmettelimme, kun teltassa moni kisailija viilaili tai sahasi 
kölieväänsä lyhyemmäksi. Ennätys oli kuulemma ollut yli 25 mm! 
 

             
FIN-45 tankissa, kölin alle jäi 3 mm tilaa 

 
Parkkipaikkoja kisa-alueella oli hyvin rajoitetusti, ehkä 10 autolle, joten jätimme auton 
rannalle, koska juuri silloin oli yksi paikka vapaana. Sinne se jäi koko viikoksi 
tarvikevarastoksi. Hotellimme oli noin 700 metrin kävelymatkan päässä.  
 
Ensimmäisenä iltana, kun ei jaksettu enää muuallekaan lähteä, testattiin oman hotellin 
ravintola. Hyvää oli kala ja kohtuuhintaistakin. Viikon aikana meille tuli pienet mustekalat 
eli kalamarit hyvin tutuiksi. Olle tunsi ne hyvin entuudestaan vanhana Välimeren kävijänä, 
mutta Eerolle ne olivat uusi kokemus.  
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Mittauksia 
Sunnuntaiaamuna suunnistettiin kisapaikalle hyvissä ajoin ennen klo 9.00, jolloin päivän 
mittaukset alkoivat. Vaikka veneen pitäisi olla OK, niin kyllä mittauksia aina jännittää, 
varsinkin kun lähes puolet osanottajista oli uinut liian syvällä. No hyvinhän siitä selvittiin; 
Robert Grubisan sanojen mukaan Henrietta oli ”on the mark” eli tasan 420 millissä. FIN-
45 sai lisätä vähän painoja 2- ja 3-rikeihinsä. Parasta oli kuitenkin se, että jokaiselle 
annettiin kopio mittauspöytäkirjasta. Itse mittausprosessista voi sanoa: hyvin 
organisoitua, tehokasta ja ammattitaitoista. 
 
Kisateltta oli suuri, noin 10 x 40 metriä. Sisälle mahtuivat kaikki osanottajat veneineen. 
Teltan päädyssä oli vielä tilat protestikäsittelyjä varten sekä pieni kanslia. Teltta oli 
yöaikaan  myös vartioitu. 
 

Etualalla vas. John Cleave (GBR-244) ja oik. Trevor Binks (GBR-72, MM vm 2003) 
 
Veneistä 
Bantockin tänä vuonna suunnittelema Pikanto oli hyvin edustettuna, 7 kappaletta, kun 
osanottajia oli kaikkiaan 70. Topikoon verrattuna siinä on korkeampi ja leveämpi 
keulakansi ja peräpeili on neliskanttinen. Molemmat ominaisuudet auttavat kovan tuulen 
myötiksellä. Hyvin venetyyppi pärjäsikin, toisaalta kyllä purjehtijatkin olivat 
maailmanluokkaa. Pian niitä saa Suomestakin: Wallin & Immanen alkavat keväällä 2009 
lisenssillä leipomaan Pikantoja.  
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Vinssipuolella RMG oli vahvasti edustettuna. Toinen valtamerkki oli Hitec joko isolla 
rummulla tai vipuvarrella. Regatan omituisin vene oli varmaankin David Potterin GBR-20 
Double Ender. Äkkiseltään ja ilman purjeita katsottuna ei tiennyt mikä oli keula tai perä; 
molemmat päät olivat teräviä. Lopputuloksissa sijoitus oli kuitenkin hyvä 33. 
 

Double Ender 
 
Kilpailupaikka 
Purjehduspaikka oli pienen niemen nenässä, jonne kaikki muut tuulensuunnat paitsi 
lounaistuuli sopivat hyvin. Kisaviikko tarjosi säännöllisesti aamupäivisin itätuulta maista ja 
iltapäivisin merituulta lännen ja luoteen välistä. Maa- ja merituulen erotti 1- 2 tunnin tyyni 
jakso. Ohjailualue oli noin 1,5 metrin korkeudessa merenpinnasta oleva lava. Tämän 
takana oli katsojille varattu ja vieläkin korkeampi porrastettu kisakatsomo.  
 
Seuraavina päivinä saimme tutustua myös vuoroveteen ja sen aiheuttamaan 
voimakkaaseen virtaan. Kevyissä tuulissa virran vaikutus korostui. Pääsääntö oli, että 
vastavirrassa purjehditaan aivan rannassa kiinni ja myötävirrassa suoraan merkiltä 
merkille. 
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Ohjailulava, Eero 4. vasemmalta 
 
Avajaiset 
Kisojen avajaiset olivat sunnuntaina alkuiltapäivästä hotelli Neptunissa. Useat 
kroatialaiset urheilun merkkihenkilöt pitivät kroatiankielisiä puheitaan ja purjehtijat 
kuuntelivat. Myöhemmin ilmeni, että esimerkiksi paikallisen pursiseuran kommodori ei 
osannut sanaakaan englantia. Dubrovnikin naispormestari avasi virallisesti kisat 
englanniksi ja sai suuret taputukset. Sitten oli pikkupurtavan ja juomien vuoro. Paikallinen 
trubaduuriryhmä loi mukavan ja iloisen ilmapiirin. Varovaisesti piti kuitenkin ottaa, sillä 
myöhemmin iltapäivällä oli tilaisuus harjoitella. Veneitä olikin radalla todella paljon, ehkä 
noin 40- 50 saman aikaisesti. Onneksi itse kilpailussa erän maksimi oli rajattu 20 
kisailijaan. 
Nyt oltiin valmiita koitoksiin ja kaikki tuntui hyvältä. 
 
Kisaviikon kokemuksia 
Ensimmäinen kisapäivä alkoi arvotuilla erillä, molemmat suomalaiset A-erässä. Tässä 
olisi tärkeätä pärjätä, koska se ratkaisi missä erässä pääsee jatkamaan. Henrietta haki 
lähdössä edullisinta päätä, mutta jäi siinä kahakassa toiseksi ja lähdön viimeiseksi. 
Pitkän taistelun jälkeen maalissa 12. Opetus: ei kannata hakea parasta lähtöä vaan 
turvallisinta. Eero sai kohtuuhyvän lähdön ja tuli maaliin 7. Siitä alkoi sitten pitkä 
kisaviikko.  
 
Tuulet olivat koko ajan kevyenpuoleisia. Yhtenä aamuna joku kokeili kakkosrikiä, mutta 
radalla niitä ei näkynyt, vaikka ykkösen ylärajoilla oltiin. Kevyt ja vaihteleva tuuli sekä 
merituulen saapuminen puolenpäivän jälkeen tarkoitti sitä, että radanrakentajat eivät 
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olleet työttöminä. Toisaalta ei heitä liian innokkaiksikaan voinut kehua. Venemiehillä ei 
tainnut olla paljoakaan kokemusta ratojen tekemisestä. Kuuden kisapäivän aikana saatiin 
läpivietyä vain 13 viisieräistä purjehdusta eli 65 lähtöä. Näin kisapäivistä tuli enemmän 
odottelua kuin purjehdusta, mikä tuntui ajoittain kovin pahalta. Opetus: älä herpaannu. 
 
Usein radat olivat tosi pitkiä. Ohjailualueelta ylämerkille oli matkaa 100metriä tai vähän 
enemmänkin ja lähes saman verran alamerkille. Ensimmmäisen kierroksen 
ruuhkatilanteet ja näkemisongelmat loivat lukuisia kontaktitilanteita veneiden välillä ja 
merkkiin koskettamisia. Huippukuskit osoittivat näissä tilanteissa vaadittavaa 
veneenkäsittelytaitoa. Tämä erotti A- ja B-erien kipparit muusta joukosta. 
 

Kilpapurjehtijan painajainen: ei tuulta mutta virtaa kylläkin 
 
Kisajärjestäjät olivat hankkineet paikalle 8 nimekästä tuomaria (radalla 20 venettä), tosin 
vain kahdella oli RC-kokemusta aikaisemmin. Nopeasti he kuitenkin oppivat 
pikkuveneiden erikoisuudet ja kisojen loppupuolella tuomarointi sujui oikein mallikkaasti. 
Uutta oli se, että tuomarit huusivat päätöksensä heti. Purjehtijoille ei annettu juurikaan 
tilaisuutta vapaaehtoisesti korjata virheitänsä. Menettely johti siihen, että kirjallisia 
varsinaisia protesteja oli vain 12 kappaletta. Kokonaisuutena kilpailijat olivat 
tuomarointimenettelyyn tyytyväisiä. 
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Lähin tuomari päätuomari Zoran Grubisa. Keltapaitaisella Portugalin Pedro Ambrosiolla 
on vaikeuksia, kun edessä on pari lähes kaksimetristä: USAn Mackey ja Norjan Klem. 

 
Näin keveissä tuulissa välinerikkoja oli vähän. Eerolla tosin katkesi vantti eräässä 
purjehduksessa. Ollella vene toimi yhtenä aamuna harjoituksissa moitteettomasti, mutta 
kisaan lähdettäessä vastaanotin lakkoili. Opetus: vie vene aina yöksi hotellihuoneeseen. 
Suuri päivä- ja yölämpötilojen ero näkyi selvänä kondenssina.  
 
Kisojen onnettomin mies oli kuitenkin Brasilian Luis Gomez, joka sai kisoihin uuden 
veneen. Veneessä oli kaikki uuden veneen viat sekä vuotoja monesta kohtaa. Sellaista 
voi olla englantilainen laatu. Luis istui paljon korjauspuuhissa kisateltassa, mutta pysyi 
herrasmiehenä kuitenkin tyynenä. 
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Luis Gomez ja tuliterä Widget 
 
Yhteenvetoa 
Kisojen perusteella vaikutelmaksi jäi, että Kroatia on IOM-purjehduksen kärkimaa 
Euroopassa. Tulosluettelon 10 parhaan joukossa heitä oli peräti 4 ja listan paremmalla 
puoliskolla 9 kappaletta. Asiaa selittänee ainakin osaksi tämän purjehduslajin yleisyys 
Kroatiassa. Radiopurjehduksen suhteellinen edullisuus lienee taustavaikuttaja. 
 
Espanja pärjäsi maana myös hyvin. Mestaruus tuli ja ainoastaan yhdellä lähtövoitolla 
Guillermo Beltrille. Hopea meni Ante Kovacevicille (CRO), pronssi Marco Maticille (CRO) 
ja 4. sija Juan Marcos Castejonille (ESP). Kaikilla näillä oli peräti 3 lähtövoittoa. Eli 
tasaisen hyvillä sijoituksilla voittaa pitkän sarjan. 
 
Suomalaisten menestys ei ollut parhaammasta päästä: Olle (58.) Ja Eero (67.) 
Pohjoismaalaisista Sören Andresen (13.) ja Torvald Klem (16.) olivat edelleen A-luokkaa. 
Ruotsalaiset pärjäsivät ensikertalaisina hyvin: Claes Brunnhage (41.) ja Odd Lindqvist 
(46.) Tanskan Lasse Rand oli sijalla 60 ja Norjan Egill Bjaerke 66. Mutta kokemusta tuli 
paljon ja erityisesti isoissa ja tasaisissa lähdöissa purjehtimisesta.  
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Mestarin vene  Pikanto 
 
Euroopan mestaruuskilpailut päättyivät viimeisen purjehduspäivän iltana komeasti 
Dubrovnikin vanhan kaupunginmuurin kupeella olevassa historiallisessa linnakkeessa. 
Juhlava gaalatilaisuus koostui palkintojen jaosta, juuri valmistuneen EM 2008 videon 
ensi-illasta ja hienosta illallisesta, jonka taustalla oli paikallista musiikkia.  
 
Lisätietoa löydät halutessasi IOMICAn verkkosivujen kautta. Siellä on tarjolla runsaasti 
kuvia kisoista, kattava venetiedosto ja tietysti täydelliset tulostiedot. 
 
 
Eero ja Olle 
 
 
 
 
Tulokset ja kuvia: 
http://www.iomec2008dubrovnik.com/ 
 



 14 

 



 15 
Micro Magic Ranking kuuden osakilpailun jälkeen. 
Ranking                         6            5            4            3            2            1            Kokonaispisteet 
1  Eero Laurila                 461        900        500        667        ---          667        = 3195 

2  Timo Syren                 1000      ---          ---          889        ---          1000      = 2889 

3  Antti Iiskola                  692        500        667         ---         ---          833        = 2692 

4  Klaus Goerke              846        ---          ---          ---          1000      500        = 2346 

5  Timo Kokkonen           615        400        333        ---          750        ---          = 2098 

6  Riku Linström             ---          1000      1000      ---          ---          ---          = 2000 

7  Anders Wallin             ---          800        833        ---          ---          ---          = 1633 

8  Frank Zillikens            385        700        ---          ---          250        ---          = 1335 

9  Esa Anttila                   ---          ---          ---          1000      ---          ---          = 1000 

10 Bamce Fabricius        923        ---          ---          ---          ---          ---          =   923 

11 Lars Pettersson         ---          200        167        ---          500        ---          =   867 

12 Jussi Fried                  ---          ---          ---          778        ---          ---          =   778 

13 Jani Leinonen            769        ---          ---          ---          ---          ---          =   769 

14 Kimmo Hakala           ---          300        ---          444        ---          ---          =   744 

15 Juho Salila                  ---          600        ---          ---          ---          ---          =   600 

16 S-P Ahponen             ---          ---          ---          556        ---          ---          =   556 

17 Markus Wikar            538        ---          ---          ---          ---          ---          =   538 

18 Seppo Iiskola             231        100        ---          ---          ---          167        =   498 

19 Hannu Vuorinen         ---          ---          ---          ---          ---          333        =   333 

20 Jarmo Viljakka           ---          ---          ---          333        ---          ---          =   333 

21 Oskari Juva                308        ---          ---          ---          ---          ---          =   308 

22 Mikko Norvasto          ---          ---          ---          222        ---          ---          =   222 

23 Daniel Fabricius         154        ---          ---          ---          ---          ---          =   154 

24 Timo Kulonen            ---          ---          ---          111        ---          ---          =   111 

25 Hans-Martin Röker     77          ---          ---          ---          ---          ---          =    74 

 

 
Hieman liikaa tuulta Uutelan kanavassa 
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Scandinavian IOM-Cup 2008 
 
Kauden Scandinavian IOM-Cup kisat olivat pohjoismaiset mestaruuskilpailut Oslossa 2-
3.5.2008, Suomen osakilpailu NJK Koivusaaressa 9.8.2008, ja Tanskan Praestö:ssä 20-
21.9.2008 kisattu kolmas osakilpailu. 
Osallistujamäärät: Norja 26, Suomi 10, Tanska: 20 
Kaudella 2009 Suomi on lepovuorossa, eli osakilpailuja järjestävät NOR, SWE, ja DEN. 
 
 
Tulokset: 

Oslo (NOR), toukokuu Helsinki (FIN), elokuu Praestö (DEN), syyskuu 

1. DEN 93 Sören Andresen 1. NOR 47 Torvald Klem 1. DEN 93 Sören Andresen 

2. NOR 47 Torvald Klem 2. FIN 31 Kenneth Bensky 2. DEN 94 Lars Andresen 

3. SWE 90 Jimmy Helberg 3. FIN 40 Riku Lindström 3. NOR 47 Torvald Klem 
 
 

 
Keskittynyttä ohjailua NJK:n ponttoonilaiturilla 
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Pikanto projekti 
Lähtien siitä olettamuksesta että kotimaassa rakennettu kohtuuhintainen IOM-vene olisi 
luokan kasvun ja kansainvälisen menestyksen perusedellytyksiä on jo useamman 
vuoden aikana tavoitteena ollut saada aikaan venetuotantoa Suomessa muodossa tai 
toisessa. Noux-projektin tuloksena on viimevuosina nähty vesillä viitisen venettä, 
kuitenkin yleensä kokeneiden IOM-kuskien rakentamina ja ohjaamina. Vasta-alkajalle 
Noux-tyyppinen rakennussarja on liian vaikea koota ja saada purjehdusvalmiiksi. 
 
Vasta-alkajalle on lyötävä käteen paketti joka on helppo koota, rikit heloittaa ja purjeet 
kiinnittää. Radiot lataukseen, servo ja vinssin pulteilla kiinni – sitten purjehtimaan. 
Edellisistä projekteista CAD/CAM sekä CNC-tekniikkaa on nyt opittu riittävästi jotta 
tietokoneella piirretyille komponenteille (runko, kölievä, peräsin, bulbi jne) saadaan 
kohtuullisella vaivalla tehtyä tarkkoja alumiini-muotteja tai puu-plugeja muottilaminointia 
varten. Projektin tavoitteeksi asetettiin siis kilpailukykyisen IOM-veneen muottien 
kehittäminen – sellaiset joista osaava rakentaja saa laminoitua ja koottua veneen 2-3 
viikonlopun työllä. Käytännössä siis kaiken pitää sopia yhteen hyvin, maalaus, hionta, tai 
kittaus työvaiheita ei saa esiintyä, ja mieluummin käytämme nyt alussa aikaa ja rahaa 
fiksujen muottien suunnitteluun kuin myöhemmin hikoilemme jokaisen veneen äärellä. 
Jos Nouxeja on 2-3 vuoden projektin jälkeen vesillä 5 kpl on tämän projektin tavoitteeksi 
asetettava vähintään 10kpl purjentivaa venettä kesään 2011 mennessä! 
 
Pikanto on Englannin Graham Bantockin viimeisin luomus. Kuten kilpahevosista 
puhuttaessa, kyseessä on uusin sukupolvi Grahamin design-sukutaulussa. Tarina alkaa 
Ikon nimisellä veneellä joka piirrettiin Maltan 1999 MM-kisoja varten. Tällä nykymuodin 
mukaan melko leveällä veneellä pärjäsi Franco Borin (ITA) kolmanneksi vielä Arcosin 
2004 EM-kisoissa. Venettä piti siis kaventaa, joten eikun saha esille ja 10mm pois sekä 
oikeasta että vasemmasta runkopuoliskosta – näin syntyi seuraava sukupolvi, Italiko. 
Tämä ’kavennettu Ikon’ pärjäsi myös hyvin, mutta linjat eivät ehkä olleet kaikkein 
sulavimmat melko hurjan kirurgisen toimenpiteen ansiosta. Topiko:n syntyessä linjoja oli 
keulasta ja perästä hieman pyöristetty, sekä keulakantta pyöristetty ja peräpeilistä oli 
tullut kulhomainen. Topiko pärjää hyvin kevyellä kelillä, mutta kaudelle 2008 piirretty 
Pikanto pyrkii säilyttämään Topikon kevyen kelin hyvät ominaisuudet, ja lisäämään 
hieman kovan tullen vauhtia. Tämä on tehty ’laatikkoperällä’ joka antaa hieman lisää 
kantavuutta perään suurilla kallistuskulmilla, sekä korotetulla ja hieman levennetyllä 
keulalla joka kantaa paremmin kovalla myötätuulella. 
 

 
Huomaa korotettu keula verrattuna Italikoon tai Topikoon. 
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Pikantoa valmistaa jo Grahamin oman SailsETC (www.sailsetc.com) firman lisäksi Robert 
Grubisa Kroatiassa, ja muotteja löytyy myös USAsta ja Australiasta. Meidän projektille 
eivät kuitenkaan SailsETC-tyyliset kaksipuoliset oikea/vasen muotit oikein sovi. Tarkoitus 
on saada myös peräkansi laminoitua kerralla, joten syksyn aikana piirrustukset ovat 
siirtyneet elektronista tietä Essexistä Ullanlinnaan, ja runkolinjojen päälle luotu uusi 
kerralla laminoitavissa kansimuoto. 
 

 
Pikantossa käytetään jo kauan SailsETC veneissä käytettyä isoa, ylhäältä 120mm 
leveää, kölievää.  
 
Projekti etenee nyt niin että tammikuun loppuun mennessä on tarkoitus jyrsiä MDF-
levystä runko ja kansiplugit. Näiden päälle laminoidaan tukevat muotit lasi-/hiilikuidusta. 
Seuraavana tehdään muotti Kölilaatikko/mastonjalka-laminaatille joka jatkuu sekä 
eteenpäin skuuttiohjaimena sekä taaksepäin aina isopurjeen skuuttaustolppaan asti. 
Tämä kölilaatikko/mastonjalka-pala on tarkoitus saada veneen sisälle kiinnitettyä jo 
rungon laminoinnin yhteydessä. Näin runkoon tulee jo valmiiksi kansi, kölilaatikko, 
mastonjalka, isoskuutti-puikon tuki, ja peräsinakseli laminoinnin yhteydessä. 
Radiolaitteille on jälkikäteen lisättävä laminaatti, ja heloille porattava reikiä, mutta muuten 
käsityö on minimoitu. 
 
Projektin etenemistä voi seurata osoitteesta www.anderswallin.net. Kiinnostuneita IOM-
purjehtijoita on jo nyt 3-4 kpl, ja prototyyppi-vaiheen jälkeen tavoitteena on saada venettä 
myyntiin helposti koottavana rakennussarjana johon kuuluu runko, kölievä, bulbi, ja 
peräsin (~500eur). Pakettiin on lisättävä itse radiolaitteet ja rikit, mutta tarkoitus on ettei 
runkoon ja eviin tarvitse juuri itse rakentaa/liimata mitään. 
 
 
 
Anders Wallin 
Jari Immanen 
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Mast-partner ratkaisu SailsETC 10R-veneessä. Kun kansi laminoidaan yhdellä kertaa ei 

mast-partnereita saada helpolla laminoitua kanteen, joten virkaa hoitaa erikseen 
laminoitu pala joka liimataan/pultataan etukanteen. Huomaa siistit upotetut 

skuuttauspisteet fokalle, sekä IOM-veneisiin kehitetty fokkapuomiprofiili jota nyt 
käytetään myös 10R ja M-veneissä. 

 

 
Takakannen huolto-/laminointiaukot, sekä Topikosta tuttu kulhoperä. Peräpeilin 

muodosta näkyy runkomuodon terävät kulmat perän alueella. 
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Uutispalsta 
 

Andersin FIN-43 NOUX on 
myyty pietariin Kirill Kyakk:lle. 
Pietarilaiset kävivät 
loppukaudesta 2008 ahkerasti 
kilpailemassa Suomessa, joten 
vene nähtäneen suomen 
radoilla myös tulevalla kaudella 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jari Immanen on kauden 
aikana testaillut erilaisia 
ratkaisuja purjeiden 
kuvaamiseen veneen ollessa 
vesillä. Tässä etukannelle 
asennettu kamera jolla saa 
sekä still- että video-kuvaa 
tallennettua. Videokuvia voi 
käydä katsomassa osoitteesta 
http://www.youtube.com/jmi80 
 
 
 
 
 

Veikko Rihu Turusta on 
rakentanut nämä kaksi 
Provoke Open 70 nimistä 
RC-purjevenettä. Veneet 
ovat täysin hiilikuidusta, n. 
1,3m pitkiä, 35 cm leveitä. 
Veneissä on esikuvana 
toimivien Volvo-veneiden 
tapaan vipuköli, jota voidaan 
ylimääräisen RMG-vinssin 
avulla kääntää eri asentoon. 
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Janus Walicki-tyylinen peräsin nähtiin 
pietarilaisten veneessä useamman kerran 
Suomen kisoissa. Etuosa on melko paksu ja 
tukeva profiili, ja peräsimen taaimmainen 
2/3-osaa on ohutta taipuvaa hiilikuitulevyä. 
Huomaa myös peräsimen takaosan ja 
rungon väliin jäävä iso rako. Jotain 
samantapaista taipuvaa konstruktiota 
nähtiin tanskassa Michael Scharmerin 
veneessä vuosi sitten 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jarin ja Andersin CNC-jyrsin on nyt 
täysin servo-ohjattu ja nopeampi ja 
tarkempi kuin koskaan. Jari jyrsi nämä 
kölievä-muotit ja samanlaiset 
peräsinmuotit teräksestä kesällä. Profiili 
on nykymuotia hieman paksumpi 9-
10%. Jyrsimellä on tarkoitus tehdä 
kaikki muotit Pikanto-projektiin 
 

 
cnc-jyrsimällä syntyi 
myös tämä kolmion-
muotoisella 
poikkileikkauksella 
oleva teräs-bulbi. 
Teräs on hieman 
lyijyä kevyempää, 
joten märkä-pintaa 
kertyy enemmän. 
Toisaalta kolmio-
poikkileikkauksella 
saadaan painopiste 
muutamia 
millimetrejä 
syvemmällä verrattuna perinteiseen ympyräpoikkileikkaus-bulbiin. 
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Model-expo 
tapahtumaan Helsingin 
messukeskuksessa oli 
tänä vuonna yhdistetty 
lemmikkieläin messut 
sekä lapsi-messut. 
Kävimme paikanpäällä 

esittelemässä 
MicroMagic, IOM, sekä 
5.5mrc veneitä. 
MicroMagic veneillä 
pääsimme myös 
purjehtimaan altaassa 
jopa 10 veneen voimin. 
 
 
 

SuRCP osallistui myös Helsingin 
venemessuihin yhteystyössä SPL:n 
kanssa. MicroMagic veneillä 
purjehdittiin altaassa jossa oli myös 
sukellus-, melonta-, ja 
meripelastusnäytöksiä. Näytös-
purjehdus sujui yleensä mallikkaasti, 
mutta yleisön tarttuessa puikkoihin 
vauhti ja suunta olivat usein kateissa – 
olisiko jatkossa parempi järjestää vain 
näytöspurjehduksia? 

 
 
Englannin Graham Elliott rakentaa ja myy 
nykyään Widget IOM venettä. Brad Gibsonin 
puikottama tällainen vene voitti MM-kisat 
Marseillesissä 2007, joten kysyntää riittää. 
Vuoden 2009 mallissa on pieniä 
parannuksia, mm. leveämpi paremmin 
pureva kölievä on suunnitteilla.  
www.elliottyachts.co.uk 
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Hyvää Joulua 
 

God Jul 


