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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2009  
 
SuRCP jatkoi vuonna 2009 radiopurjehduksen näkyvyyden parantamista ja harrastajapohjan laajentamista. 
SuRCP oli kaksi kertaa esillä Helsingin messukeskuksessa, ensin Vene 2009 näyttelyssä helmikuussa ja 
sitten ModelExpo 2009 messuilla huhtikuussa. Kummassakin tapahtumassa esiteltiin radiopurjehdusta 
Micro Magic veneillä altaassa. Kumppaneinamme olivat SPL ja Micro Magic Finland.  
 
Suurin purjenumero IOM veneiden rekisterissämme on 50. Neljä uutta venettä valmistui vuonna 2009. Ne 
kaikki tulivat Turun seudulle. Vireillä olevia uusia venehankkeita on kymmenkunta, mutta niiden 
edistyminen on ollut huolestuttavan hidasta. Toisaalta valoakin on näkyvissä. Anders Wallinin ja Jari 
Immasen Pikanto-projekti on edennyt niin pitkälle, että muotit on tehty ja ensimmäisen rungon pitäisi 
valmistua vuodenvaihteessa. Jos tämän Graham Bantockin suunnitteleman veneen sarjavalmistus pääsee 
käyntiin Suomessa, niin saamme toivottavasti tarvittavan kasvusykäyksen IOM luokan venekantaan. 
 
Micro Magic veneiden lukumäärä on edelleen kasvanut reippaasti. Luokan rekisterissä oli marraskuussa 81 
venettä. Uusia harrastajia on tullut niin muista veneluokista kuin lajin ulkopuoleltakin. Tältä osin näköalat 
ovat lupaavia. Micro Magic veneiden kilpailutoiminta on keskittynyt kevääseen ja syksyyn. Rankingsarjan 
kahdeksassa osakilpailussa oli yhteensä 83 venettä. Epävirallisessa Suomen mestaruuskilpailussa oli 14 
venettä. Mitalikolmikon muodostivat Esa Anttila, Timo Syren ja Riku Lindström. 
 
IOM Rankingsarjan seitsemässä osakilpailussa oli yhteensä 53 venettä. Luokkamestaruuskilpailut 
purjehdittiin elokuun alussa 8 veneen voimin. Riku Lindström voitti 2009 sekä luokkamestaruuden että 
rankingsarjan. IOM veneiden PM kilpailut purjehdittiin syyskuussa Tanskan Jelsissä. 36 veneen laivueessa 
oli 14 tanskalaista, 8 norjalaista, 9 ruotsalaista, 2 suomalaista sekä 2 saksalaista ja 1 hollantilainen. Kolme 
parasta olivat Sören Andresen (DEN), Torvald Klem (NOR) ja Kym Daub (GER).  
 
Radiopurjehduksen kansainvälisessä järjestökentässä vuosi 2009 on ollut kiihkeätä keskustelua lajin 
tulevaisuuden näkymistä ja tarvittavista rakenteellisista järjestelyistä. Sähköpostia on sinkoillut 
maailmanlaajuisesti erittäin runsaasti ja lopulta asioista on äänestetty niin IOMICAn kuin ISAF-RSD:n 
vuosikokouksissa sähköisesti. Seuraavaksi esitän tiivistelmän tästä päätöksenteosta.  
 
Radiopurjehduksen kattojärjestö on ISAF-RSD, mutta sen toiminta on ollut lähes pysähdyksissä viimeiset 
viisi vuotta. Tämän johdosta IOMICAn piirissä ryhdyttiin valmistelemaan suoraa liittymistä ISAFin jäseneksi. 
Kussakin jäsenmaassa kysyttiin veneenomistajien mielipidettä asiasta ja lokakuussa vuosikokouksessa 
äänestettiin suorasta liittymisestä ISAFiin. Esitystä kannatti 47% ja sitä vastusti 53% annetuista äänistä. 
Koska esitys ei saanut vaadittua kahden kolmasosan kannatusta liittymis-hanke hylättiin. Hyväksymisen 
kannalla olivat ARG, CAN, CHI, CRO, ESP, FIN, FRA, NED, NOR, SWE, USA ja koko IOMICAn 
johtoryhmä. Esitystä vastaan olivat AUS, BEL, GBR, GER, IRL, ITA, MLT, NZL ja RSA. Suuret IOM maat 
AUS ja GBR olivat avainasemassa. 
 
Viime kesänä käynnistyi myös ISAF-RSD:n ”pelastusyritys” eli etsittiin ehdokkaita toimihenkilöiksi sekä 
ehdotettiin valittavan pysyvän toimikunnan ja jäsenmaiden yhteistyönä laadittavaa suunnitelmaa 
tulevaisuuden suuntaviivoista ja niiden toteuttamisesta. Aktiivisia olivat erityisesti AUS, NZL, RSA, GBR ja 
GER. IOMICAn pyrkimystä suoraan ISAF jäsenyyteen moitittiin ja katsottiin sen rikkovan 
radiopurjehduksen yhtenäisyyttä. Itse olin näkevinäni tässä keskustelussa myös pelkoa ISAF-RSD:n 
painoarvon vähentymisestä, jos sen suurin luokkaliitto IOMICA lähtee erilleen. Marraskuussa pidettiin sitten 
ISAF-RSD:n vuosikokous, joka hyväksyi edellisen kokouksen pöytäkirjan vuodelta 2003 (!), 
toimintakertomukset vuosilta 2005, 2006, 2007, 2008 ja 2009 sekä valitsi uudet toimihenkilöt ja velvoitti 
heidät laatimaan suunnitelman tulevaisuuden suuntaviivoista ja niiden toimeenpanosta yhteistyössä 
jäsenmaiden yhteyshenkilöiden kanssa. 
 
Hyvää Uutta Vuotta 2010 ja nähdään vuosikokouksessa helmikuussa 
 
Eero Laurila 
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Kun  veneet kohtaavat   
-  merkeillä ja esteillä (ryhmä C)  -  merkkitila (sääntö 18) 
 
Seuraavassa tulen selvittämään osan ja tärkeimmät (ja vain ne) merkin kiertosäännöistä, 
jotka käytännössä on syytä hallita. Purjehduksen kilpailusäännöt ovat luonteeltaan 
oikeuksia turvaavia, esimerkiksi Osa 2 (Kun venet kohtaavat) Ryhmä A (Kulkuoikeus). 
Sääntöjä voi ja tuleekin siitä huolimatta käyttää taktisesti hyväksi (täytyy kuitenkin 
muistaa sääntö 16.1), josta esityksessä myöskin muutama maininta. 
 
Purjehduksen kilpailusääntöä 18 eli merkinkiertosääntöä on 2009-2012 sääntökirjassa 
yksinkertaistettu ja selkiytetty verrattuna vanhaan. Näin alkuun on kuitenkin syytä 
mainita, kuten sääntökirjan ensimmäisillä sivuilla ilmoitetaan, että rehti purjehdus on 
kaiken A ja O. Samoin, että osallistumalla kilpailuun suostuu (OM: sitoutuu) 
noudattamaan sääntöjä. Ihminen ja purjehtija on kuitenkin vajavainen ja tämän vuoksi 
syntyy aina välillä ”tilanteita”. Näitä on yritettävä kaikin tavoin välttää (sääntö 14), senhän 
me RC-purjehtijat valitettavan hyvin tiedämme.  Jos kuitenkin rikkoo sääntöjä niin ei 
muuta kuin pyörimään ja sitten purjehtimaan entistäkin kovempaa.  
Ryhmä C:n alussa on todettu, että sääntö ei koske 
tilanteitä lähtömerkillä eli esimerkiksi yläpuolen vene ei 
saa vaatia tilaa mahtuakseen lähtölinjalle 
oikeanpuoleisessa päässä. Sääntö 18 tulee 
sovellettavaksi kun lähestytään 1. Luovimerkkiä ja 
tarkalleen sanottuna kun vene tulee vyöhykkeeseen 
(zone).  Vyöhyke on määritelty kilpailusääntöjen lopussa: 
se on merkkiä ympäröivä alue, joka ulottuu sitä 
lähempänä olevan veneen 3 rungonpituuden päähän. 
RC-purjehtijoilla on kilpailusäännöissä oma liitteensä E, 
jossa, aivan aiheesta, määrätään, että vyöhyke on neljä 
(4) rungonpituutta. 
 
Säännöstä 18 on kuitenkin 4 poikkeusta, joista tärkein on 
(a) luovivat veneet eri halsseilla. Tällöin 
väistämissäännöt määräytyvät kuin merkkiä ei olisikaan. 
Toinen poikkeus on (c) merkkiä lähestyvän ja siltä 
poistuvan veneen välillä; tämän tilanteen välttämiseksi 
lautakunta useimmiten asettaa ylämerkin läheisyyteen 
ns. Offsetmerkin (joka sekin on merkki) luovimerkistä hiukan sivuun. 
 
Kun kaksi toisiaan peittävää venettä (veneet tällöin samalla halssilla) lähestyy merkkiä ja 
ensimmäinen saa (yleensä) keulansa vyöhykkeeseen on 18.2.(a) ulkopuolisen veneen 
annettava sisäpuoliselle merkkitilaa. Tämä väistämisvelvollisuus säilyy koko 
merkinkierron ajan. Myös useammat veneet voivat peittää toisiaan (varsinkin 1. merkillä) 
ja tällöin uloimman on annettava sisäpuoliselle veneelle tilaa ja sen on vuorostaan 
annettava tilaa sen sisäpuolella olevalle veneelle. 
 
Merkkitila oli aikaisemman määritelmän mukaan tila, jonka (oikeutettu) vene tarvitsi 
kiertäessään merkin ripeästi ”hyvän merimiestavan” mukaisesti. Nyt voimassa olevan 
määritelmän mukaan veneen on purjehdittava merkille, ja sen jälkeen purjehtava oikeaan 
suuntaan merkillä. Oikea suunta on määritelty suunnaksi, jotta vene tulisi maaliin 
mahdollisimman pian. Ylämerkin kierto on suhteellisen selvää mutta alamerkin voi kiertää 
monella tapaa. Radoilla on ollut epäselvää täytyykö kulkuun oikeutetun veneen kiertää 

Tänne tulee 
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merkki hyvin pienessä kaaressa vai saako se tehdä hieman suuremman lenkin (eng. 
Wide in, tight out) ja olla täydessä luovissa ohittaessaan merkin (OM: joka on nopein 
tapa kiertää alamerkki).  ISAF:in sääntökysymyksiä ja –vastauksia-lautakunta on 
soveltamispäätöksessään 2009:22 todennut, että kulkuun oikeutettu vene saa tehdä ns. 
wide in, tight out-kiertämisen. 

Tämä varmasti onnistuukin jos merkille 
tulee kaksi venettä mutta mitä 
enemmän veneitä on ulkopuolella niin 
käytännössä sen ahtaamman 
kierroksen joutuu sisäpuolisin vene 
(valitettavasti) tekemään ja siinä ei auta 
edes kova ääni.  Jos niin huonosti 
sattuisi käymään ettei sisäpuolen vene 
saa tilaa merkilla sen pitää ensinnäkin 
varoa koskettamasta merkkiä ja sitten 
lähteä uudestaan kiertämään merkkiä 

eli merkkiä ei saa jättää kiertämättä. Tämän jälkeen voi ruveta harkitsemaan protestia 
yläpuolen venettä vastaan jos se ei pyöri vapaaehtoisesti niinkuin sen hyvien tapojen 
mukaan kuuluu. Usein on niin, että edessä on kasa veneitä lähestymässä merkkiä. 
Valitettavasti itse merkillä syntyy kamala hässäkkä (syynä huono näkyvyys tai näkö) ja 
parhaimmassa tapauksessa muutama vene takertuu toisiinsa. Tällaisessa tapauksessa 
voi hiukan jarrutella ja sitten itse kiertää läheltä merkkiä ja todennäköisesti on silloin 
ohittanut ainakin yhden ellei useamman veneen (fakta: joukossa venevauhti hiipuu).  
 
Tietyillä tuulensuunnilla alamerkkiä lähestyvät veneet voivat peittää merkin kokonaan. 
Taktisessa mielessä perässäpurjehtijat  voivat vielä erityisesti asettua peittämään 
merkkiä ja veneitä  hyvin. Tällöin tulisi lautakunnan miettiä mahdollisuutta rakentaa 
alamerkiksi portti, joilloin veneet toivottavasti jakaantuvat kiertämään ja näkyvyys 
paranee tätä kautta. 
 
Säännöt elävät. Niinpä poikkeukksellisesti kesken sääntökauden merkkisäännöstä 
18.2(c)  poistetaan toisesta lauseesta sanat: ”jompikumpi vene ohittaa tuulensilmän tai 
jos”.  Muutos on astunut voimaan 1.1.2010. 
Lähteitä: 
 
Purjehduksen kilpailusäännöt 2009 -2012,  vakiovaruste kisamatkoilla, samoin 
Paul Elvström  explains the Racing Rules of Sailing (vastaavaa suomenkielistä 
selitysteosta ei ole julkaistu vuosikymmeniin), 
http://www.sailing.org/ ja siellä Documents & Rules  
Netissä on melkein vaikka kuinka paljon sääntöjä koskevia sivuja. Voisin mainita 
http://game.finckh.net/indexe.htm (joka on interaktiivinen) 
 
 
Olle Martonen 
FIN-41 
  

Kuusi venettä rinnan ja kaikki mahtuvat. 
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Uusi Mad Max vene ja 1-rikin rakentamista kaudella 2009 
 
Tilasimme Lassen kanssa uudet Jeff Byerleyn suunnittelemat Mad Max veneet kaudelle 2009 Mike 
Cliftonilta Englannista. Veneiden toimitusaika oli melko lähellä luvattua ja saimme runkonumerot 1 ja 2 
Cliftonin muoteista. Veneet tulivat runkovalmiina kaikkine heloineen ja työn jälki oli erittäin laadukasta.  
 
Uusia veneitä odotellessamme oli hyvää aikaa aloittaa rikien rakentaminen ja sitä varten kävimme läpi 
Lassen kanssa muutamien tunnetuimpien valmistajien luetteloita. Tarkoitus oli tehdä mahdollisimman 
kevyet ja korkealaatuiset rikit. Melko nopeasti päädyimme kokoonpanoon johon mastot tilattiin Saksasta 
(www.rcsegel.de), purjeet Blackmagick Sailsiltä (www.magicksails.com) ja kaikki helat Sailsetc:ltä 
(www.sailsetc.com). Itse olen käyttänyt Blackmagickin purjeita jo usean vuoden ajan ja olen ollut erittäin 
tyytyväinen hinta/laatusuhteeseen. Yksi erityispiirre Blackmagick purjeissa on että Alec suosittelee 
käytettäväksi ns. "luffline" kiinnitystä isopurjeelle, jossa purjeen etureunassa olevaan taskuun pujotetaan 
vaijeri joka sitten kiinnitetään mastoon. Mastoiksi halusimme mahdollisimman kevyttä 11mm putkea ja 
Heinz Bohnin myymä mustaksi eloksoitu putki oli kaikkein kevyintä (46g/m).  
 
Kun veneet olivat saapuneet ja rikit rakennettu pääsimme testaamaan veneitämme jo huhtikuussa. Jo heti 
ensimmäisillä testipurjehduksilla kävi ilmi että erittäin kevyt ja ohutseinäinen 11mm mastoputki on myös 
todella vetelä mikä aiheuttaa ongelmia erityisesti keulapurjeelle. Tämä johtuu siitä että kun takaharusta ei 
voi vetää kovin kireälle (koska masto taipuu muuten aivan liikaa ja isopurje menettää muotonsa) niin 
keulapurjeen etuliikki on myös todella löysällä ja siten koko keulapurje menettää kaiken voimansa. 
Mainittakoon muuten tähän väliin että Alec suosittelee maston olevan lähes tikkusuora 0 - 2 ..3m/s tuulella 
ja hivenen taaksepäin kaareva siitä ylöspäin, näin isopurjeeseen saadaan siipimuotoa mahdollisimman 
paljon (Blackmagickin sivuilla on aika paljon juttua tästä ja muitakin trimmausvinkkejä). 
 
Parin ensimmäisen ranking kilpailun jälkeen oli selvää että tälle ongelmalle oli tehtävä jotain (vaikka 
tulokset kisoista sinäänsä olikin hyvät). Tiesin kyllä jo etukäteen että maston vetelyydestä voi tulla ongelma 
mutta en olisi odottanut sitä niin pahaksi mitä se sitten oli, aiemmin olen aina käyttänyt 12.7mm putkia jotka 
ovat selvästi jäykempiä. Ratkaisuksi tähän ongelmaan tarjotaan maailmalla yleisesti (mm. Lester Gilbert ja 
Blackmagick Sails) maston pre-bendiä (suomennos olkoon vaikka esitaivutus). Ideana siis on esitaivuttaa 
mastoa eteenpäin, jotta takaharusta kiristettäessä masto pitää ryhtinsä ja pysyy suorana. Maston tasainen 
esitaivuttaminen siten että se pysyy sivusuunnassa suorana on erittäin vaikeaa ellei jopa mahdotonta ilman 
tarkoituksenmukaista jigiä tai muuta laitteistoa. Onneksemme Heinosen Jarilla sattui olemaan pajallaan 
tähän tarkoitukseen sopiva metalliprässi. Muutaman tunnin puuhastelun, useamman kahvikupin ja parin 
pilalle menneen harjoituskappaleen jälkeen saimme prässistä ulos putken joka oli taivutettu n. 1.2m 
matkalta ja jonka taipuma oli n. 5cm kokonaisuudessaan. Tämän jälkeen taivutin oman 1-rikin putkeni (riki 
oli siis tässä vaiheessa purettu kokonaan) ja lopputulos oli erittäin hyvä. Alla kuvat esitaivutetusta mastosta 
kun takaharus on jo varsin kireänä ja toisessa kuvassa takaharus löysänä. 
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Tämän jälkeen lähdin kasaamaan rikiä uudestaan kokoon ja seuraavassa hieman yksityiskohtia eri osista. 
1-rikissä käytimme kuulalaakeroitua puomihelaa joka on kalliimpi eikä ehkä tuo mitään etua tavalliseen 
verrattuna. Haittana on se että isopuomia ei saa niin alas kuin tavallisella puomihelalla. 
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Puomit maalasimme maston mukaan mustiksi spraymaalilla mutta maali ei tahdo pysyä kovin hyvin kiinni, 
puomit olisi ehkä pitänyt hioa kunnolla ja maalata ensin jollain primerilla mutta kiireessä se jäi tekemättä. 1-
rikin keulapurjeelle käytimme Bantockin ns. "super light weight" puomia joka on erittäin ohutseinäistä 
pyöreää putkea, keveydestä saattaa olla kevyillä keleillä etua kun puomi nousee helpommin virsikirjalle. 
Helojen paikat on otettu veneen mukana tulleesta ohjeesta ja ne on asetettu paikalleen kutistesukan ja O-
renkaiden kanssa. Keulapuomin kiinnitys kanteen on tehty Sailsetc:n kuulalaakeroidulla helalla jolla puomin 
saa melko lähelle kantta. 
 

 
 
Tärkein yksityiskohta ehkä on isopurjeen kiinnitys mastoon (katso kuva yllä): Luffline vaijeri on kiinnitetty 
siten että se on n. 1mm irti mastoputkesta ja vaijeri - ja siten myös purjeen etuliikki - pysyy aina maston 
keskilinjalla, kiinnitysnarut on siis liimattu mastoon kiinni. Tämän tarkoitus on pakottaa purjeen etureuna 
suoraksi maston mukaisesti ja siten tuottaa purjeeseen se muoto minkä purjeen valmistaja on purjeen 
kaarevalla leikkauksella siihen halunnut (katso kuva alla: purjeen etureunaan muodostuu voimakas 
pussi/siipimuoto. Kovemmassa kelissä mastoa vedetään hiukan kaarelle jolloin pussi pienenee). Lisäksi 
tällä kiinnitystavalla vältetään se että purjeen etureuna pääsisi kiertymään maston ympärille ja siten erittäin 
kevyillä keleillä jäisi jumiin maston väärälle puolelle. Ainoa haitta on myötätuulipurjehduksessa se että purje 
ei pääse ihan vapaasti liikkumaan mutta en huomannut että se olisi vaikuttanut vauhtiin mitenkään. 
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Yhden kesän purjehdusten ja tulosten perusteella uskallan sanoa että Mad Max on tasaisen hyvä vene 
kaikilla keleillä eikä heikkouksia juuri ole. Veneen mukana tullut trimmausohje auttoi saamaan veneen 
erittäin hyvään balanssiin heti ensimmäisestä koepurjehduksesta alkaen, eikä veneen balanssi muutu 
kelistä toiseen käytännössä lainkaan. Mielestäni 11mm putkea käytettäessä esitaivutus on välttämätön 
jotta rikin saa pidettyä ryhdikkäänä 3-6m/s tuulilla. Lisätietoja taivutuksesta, rikiin käytetyistä osista tai 
muita rakennusvinkkejä voi kysellä lisää allekirjoittaneelta. Vielä lisättäköön loppuun että esitaivutetun 
maston säilyttämisessä on tärkeää että masto pakotetaan suoraksi jottei isopurje veny tai rypisty pilalle.  
 
Haluan kiittää tässä Jaria ja Lassea suuresta avusta rikiprojektissa ja toivottavasti sama innostus säilyy 
ensi kesänäkin. Ensi kevääksi Suomeen on tulossa tietääkseni 2 Mad Max venettä lisää! Kesää ja kautta 
2010 odottaen,  
 
 
Riku Lindström IOM FIN-48, MM FIN-52 
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Pikanto projekti, osa 2 
Projektin tarkoituksena on rakentaa Graham Bantockin suunnittelemaa ”PIKANTO” 
nimistä IOM venettä suomessa. Ensimmäiset rungot ja rakennussarjat tulevat myyntiin 
keväällä 2010. Myynnin lisäksi hankittua tietotaitoa on tarkoitus jakaa varsin vapaasti 
Styyra-artikkelien avulla sekä myös verkossa www.anderswallin.net. 
 
Osa 1 Pikanto projektista julkaistiin Styyra 2008/2009 lehdessä, siinä käsiteltiin projektin 
taustaa, filosofiaa, ja suunnittelua. Nyt olaan edetty runkoplugien jyrsinnän kautta 

muottilaminointiin aina 
ensimmäisten proto-runkojen 
laminointiin. Kuluneen vuoden 
rakennusvaiheista ja opetuksista 
sekä jatkosuunnitelmista alla. 
 
Tammi-helmikuun aikana 
valmistui cnc-jyrsimällä MDF-
levystä tehty rungon positiivinen 
plugi. CNC-jyrsimen X-liikkeen 
ollessa noin 500mm plugi 
päätettiin jakaa kolmeen osaan 
veneen pituussuunnassa. Koska 
runkomuotit tehdään erikseen 
rungon oikealle ja vasemmalle 
puoliskolle on myös plugi 
halkaistu veneen keskilinjaa 

pitkin. Jyrsittäviä kappaleita oli siis 6 kpl 
yhteensä, ja niitä syntyy kun CAD-kuvat ovat 
valmiit ja CAM-ohjelmointi sekä 
koneistusparametrit hallussa noin 1-2kpl 
palaa päivässä. Puuvalmiita plugi-paloja 
tälle tai jollekin muulle veneelle syntyy myös 
jatkossa melko kivuttomasti omalla cnc-

jyrsimellä (hinta 5-600euroa riippuen 
haasteellisuudesta). Jyrsinnän jälkeen 
maaliskuussa palat kiinnitetin toisiinsa ja 
plugi pinnoitettiin ruiskukitillä ja hiottiin 
sileäksi. 
Keväällä ja kesällä projekti oli tauolla 
jonka aikana mm. Jarin työpaja pakattiin 
kasaan ja muutettiin uusiin tiloihin, 
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Anders rakensi MicroMagic veneen ja kaikkea muutakin tapahtui... 
 
Projektia jatkettiin lokakuussa 
muottien laminoinnilla. Plugit 
käsiteltiin ensin Frekote 
irroitusaineella useampaan 
kertaan jotta laminaatin 
irtoaminen olisi varmaa. Muotit 
päätettiin tehdä polyester 
muottigelcoatilla (Norpol 
GM9000H) ja muottihartsilla 
(Reichold Polylite 33542-60). 
Kuituina käytettiin ensin 
kevyempää 2-300 g 
katkokuitumattoa ja sen jälkeen 
raskaampaa 450g/m2 
katkokuitua. 
Laminointi aloitetaan 
maalaamalla kahteen kertaan 
paksu gelcoat-kerros plugin 
pintaan. Kerrosten välillä 
ensimmäinen kerros annetaan 
kovettua kunnes siihen ei jää 
kevyesti painamalla 
sormenjälkeä. Toisen kerroksen 
kovetuttua jonkin aikaa voidaan 
laminointi aloittaa maalaamalla 
pintaan runsas hartsikerros 

jonka päälle ensimmäinen kuitukerros asetetaan. Sormin (nitriili-hanskat kädessä!) tai 
pensselillä painetaan kuidut plugia vasten kunnes koko kuitumatto on kostutettu hartsilla 
ja mahdollisimman vapaa ilmakuplista. Näin jatketaan, ensin hartsikerros, sitten 
kuitukerros, kolme kerrosta kevyempää katkokuitua, jonka jälkeen kolme kerrosta 
raskaampaa kuitua. Näin laminoituna muotin kokonaispaksuus lähenee 10 millimetriä, ja 
on melko ”pomminkestävä”. Muottia laminoitaessa laippoihin laminointiin sisään 
messinkiset holkit ja vastakappaleet M6-ruuveille jotka pitävät ruonkopuoliskot kiinni 
toisissaan sekä kansimuotin kiinni runkomuoteissa. Jotta muotit sopisivat tarkasti yhteen 
laminoidaan vastakkain tulevat laipat toisiaan vastaan, ts. vasemman runkopuoliskon 
laippa laminoidaan oikean runkopuoliskon laippaa vasten jne. Viimeisessä 
laminointivaiheessa koko runkoplugi jää siis muottien keskelle sisään, joten se on oltava 
hyvin käsitelty irroitusaineella! Muotit irtosivat pääsääntöisesti hyvin, hankalinta oli 
kansimuotin irroittaminen maston ja keulakannen alueella jossa on paljon hankalia 3D 
muotoja. 
 
Muottien laminoinnissa ja irroituksessa syntyneitä pieniä kuoppia ja halkeamia paikattiin 
ensin gelcoat/piituhka seoksella, jonka jälkeen suoritettiin karkein vesihionta 180-
paperilla. Laipat sekä keula että peräpeili hiottiin ensin suoriksi, jonka jälkeen itse 
muottipintaa hiottiin asteittain hienommalla vesiohiomapaperilla: 180—240-400-600-800-
1200. Viimeisen 1200 hionnan jälkeen löytyi vielä n. 10-15 um partikkelikoolla varustettu 
hienonhieno hiomapaperi jolla tehtiin viimeinen hionta. Hionnassa on parasta aina 
käyttää hioma-palikkaa jonka ympärille paperi taitetaan. Palikka voi olla pehmpeää 
ainetta kuten sinistä styroxia (”routalevy”) tai vielä pehmeämpää pakkausmateriaalia. 
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Hieman pehmeä hioma-palikka seuraa rungon muotoja hyvin, mutta on kuitenkin 
tarpeeksi jämäkkä jotta hiomapaperi hioo pois kohoumat eikä syvennä kuoppia. Pelkillä 
sormilla hiottaessa voi käydä huonosti: kohoumat eivät hioudu pois, ja kuopat syvenevät, 
joten sitä on vältettävä. Erityisesti loppua kohden on hiottava pitkillä lähes koko veneen 
pituisilla vedoilla jotta muoto pysyy sileänä. 
 

 
Vesihionnan jälkeen muotit kiillotettiin kiilloitustahnalla jota käytettiin kahta laatua: karkea 
(Oskar’s buffing and polishing compund M-50) ja hieno (Norpol Rubbing R-10). 
Kiilloituksen voi tehdä käsin, mutta huomattavasti lihasvoimia ja hikeä säästää 
sähköporakoneeseen kiinnitettävä pehmeä kiilloituslaikka. 
 
Ennen rungon laminointia muotit käsitellään irroitusaineella. Olemme käyttäneet Frekote 
1-Step irroitusainetta, sekä muottivahaa (Norpol Wax W-70). Muotit käsitellään ensin 
Frekote:lla ja sen jälkeen vahalla. Vaha levitetään muotin pintaan, kiilloitetaan, ja 
annetaan kuivua vuorokauden. Vahaa lisätään useampi kerros ennen jokaisen rungon 
laminointia. Näin käsiteltynä muottipintaan tarttuu kohtuullisen hyvin gelcoat. Monia 
muitakin irroitusaineita ja mentelmiä on, mutta liian liukas ja hylkivä pinta johtaa yleensä 
gelcoatin helmeilyyn. 
 
Rungon laminointi aloitetaan maalamalla gelcoat sekä runko- että kansimuotteihin. 
Gelcoattina käytämme laminointihartsia johon on sekoitettu haluttu väriaine sekä piituhka 
joka tekee hartsista sopivan ”paksua”, eli tiksotrooppista (hyytelömäistä). Väriaineita on 

monenlaisia, ja 
parasta on valita 
peittävä väri jolloin 
gelcoat kerroksia 
tarvitaan vain yksi. Jos 
väri peittää huonosti 
voidaan käyttää kahta 
gelcoat kerrosta, mutta 
tämä lisää veneen 
painoa jonkunverran. 
Gelcoatin on 
kovetuttava ennen 
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varsinaisen laminoinnin aloittamista. Liian pehmeä ja tahmea gelcoat kerros menee 
helposti rikki laminoitaessa, kun taas jos gelcoat kovettuu liikaa on vaarana ettei 
gelcoatin ja laminaatin välille synny hyvää kemiallista sidosta. Käytännössä olemme 
käyttäneet L285 tyyppistä hartsia H500 kovettajan kanssa jolle luvataan 15 minuutin työ-
aika (”pot-life”). Tällä gelcoatilla sopiva kovettumisaika on noin kaksi tuntia. 

Odotuksen jälkeen varsinainen laminointi voi alkaa. Koska lasikuidut eivät taivu 
mihin tahansa muotoihin on muotin ”vaikeat” kohdat hyvä täyttää hartsi-mikrokuitu 
sekoituksella aivan ensimmäiseksi. Tiukat 90-asteen kulmat ja muut kohdat jonne kuitua 
on vaikea saada pyröistetään tällä massalla. Tämän jälkeen maalataan muottiin kerros 
kirkasta hartsia ja lisätään ensimmäinen kuitukerros. Kuidut on hyvä leikata etukäteen 
reilusti liian isoiksi jotta pelivaraa riittää. Kuitu asetetaan muottiin alkaen esim. rungon 
perästä pikkuhiljaa keulaa kohden edeten. Twill-tyyppisen kuidun kyky seurata veneen 
muotoja on hyvä, mutta tarttumista vielä hieman tahmeaan gelcoattiin on varottava, ja on 
parasta edetä varovasti ensin kiinnittämällä kuitu veneen pohjaan ja sen jälkeen sivuja 
pitkin ylöspäin kansi-reunaan. Toinen kuitukerros lisätään samalla tavalla, nyt voi 
mahdollisuuksien mukaan hieman säästellä hartsia niin että toinen kuitukerros on melko 
”kuiva” eikä valmiiseen veneeseen jää pohjalle tai muualle kiiltäviä hartsi-lätäköitä. 

 
Kun kuidut ovat muotissa voidaan peräsinakselin ympäristö vahvistaa lisäkuidulla ja/tai 
hartsi-mikrokuitu massalla, köli/mastolaatikko asetetaan paikoilleen ja kiinnitetään 
runkoon hartsi-mikrokuitu massalla sekä yhdellä tai kahdella kuitukerroksella. Kannen 
laminointi etenee pääosin samalla tavalla. Takakannen olemme laminoineet yhdellä isolla 
kuidulla, mutta etukannen aukot ja hankalat muodot vaativat erikseen leikatut pienemmät 
kuidut. Aukkojen ympärille tulee erikseen kuidut, ja loput etukannesta katetaan n. 40-
50mm leveillä kuitu-suikaleilla (oikea, vasen, keskellä, keski-tuki). Kun kuidut on saatu 
laminoitua molempiin muotteihin voidaan runko/kansi saumaa vahvistava 40-mm 
lasikuitunauha kiinnittää puoliksi runkomuottiin. Sitten muotit suljetaan, ja kansi-aukkojen 
kautta sauma-kuitu laminoidaan kiinni sekä runkoon että kanteen.  
 
Runkoja valmistunee 5-6 kpl kevään aikana. Seuraavassa raportissa paneudutaan 
heloitukseen, radio-asennukseen, ja rikien rakenteluun. 
 
Anders Wallin & Jari Immanen 
Polyester hartsit, muotti-kuidut, ja hiomatahnat: Terpol (Turku) www.terpol.fi 
Epoksit, väripastat, veneiden lasikuidut: www.emc-vega.de 
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Micro Magic SM, N, Tampere, 18-19.7.2009 

 
Lasse Petterson FIN-6, Jari Heinonen FIN-69, Harry Etelävirta FIN-60, Klaus Goerke 
FIN-10, Anders Wallin FIN-70, Eero Laurila FIN-55, Timo Kokkonen FIN-8, Petri 
Tavilampi FIN-46, Iiro Punkoari FIN-47, Timo Syren FIN-1, Esa Anttila FIN-2, Veli-Matti 
Anttila FIN-12, Riku Lindström FIN-52. Kuvasta puuttuu kameran takana ollut Jussi Fried 
FIN-3. 

Vuoden 2009 MicroMagic SM kilpailut järjesti Näsijärven purjehdusseura 
Tampereella 18-19.7.2009. Kahden päivän aikana 14 kilpailijaa purjehti yhteensä 24 
lähtöä enimmäkseen kevyt-tuulisessa ja aurinkoisessa säässä. 
 

Sij. Nro. Nimi Summa Pisteet

1st 2 Esa Anttila 35.0 23.0 

2nd 1 Timo Syrén 92.0 60.0 

3rd 52 Riku Lindström 108.0 71.0 

4th 3 Juhani Fried 114.0 78.0 

5th 70 Anders Wallin 127.0 94.0 

6th 60 Harry Etelävirta 154.0 114.0 

7th 55 Eero Laurila 157.0 115.0 

8th 10 Klaus Goerke 178.0 133.0 

9th 8 Timo Kokkonen 202.0 156.0 

10th 46 Petri Tavilampi 232.0 175.0 

11th 6 Lasse Pettersson 229.0 178.0 

12th 12 V-M Anttila 287.0 232.0 

13th 69 Jari Heinonen 310.0 250.0 

14th 47 Iiro Punkari 330.0 270.0 



 17 

Laskennallinen 
virtausdynamiikka 

purjesuunnittelussa 
Computational Fluid Dynamics eli CFD 
on nykyään muotisana 
kilpapurjevenesuunnittelussa ja yhä 
kasvavissa määrin myös 
purjeneulomoiden kotisivuilla, mutta mistä 
oikein on kysymys? Eikö purjeidenkin 
virtausanalyysejä ole tehty jo 
vuosikymmeniä? 
 
Purjeiden virtauslaskentaa on kyllä tehty jo 
pitkään, mutta eri laskentamenetelmillä 
kuin mitä nykyään on mahdollista käyttää. 
Ennen purjeiden simulointiin käytettiin 
lähinnä kitkattoman virtauksen 
paneelikoodeja, suosituin menetelmä 
purjeiden laskentaan on ollut "Vortex 
lattice-  method". Esimerkiksi Pansail ja 
North Sails Flow ovat purjeiden laskentaan 
tehtyjä VLM  
ohjelmia. 
Tänä päivänä purjeidenkin laskentaan 
soveltuvia kitkattoman virtauksen 
paneelikoodeja on hyvin yleisesti 
saatavilla ja varsin kohtuulliseen 
hintaan.Myös ilmaisia, avoimen 
lähdekoodin VLM ohjelmia löytyy, 
parhaimpia esimerkkejä ovat ehkä XFLR5 
ja Tornado. 
 
Kitkattoman virtauksen 
laskentamenetelmä asettaa kuitenkin 
rajoituksia purjeiden analysointiin: purjeet 
toimivat luovillakin varsin isoilla 
kohtauskulmilla ja virtaus on enemmän tai 
vähemmän irronnut. Täysmyötäisellä 
purjeet toimivat laskuvarjon tavoin ja 
virtaus on täysin irronnut. Kitkattoman 
virtauksen laskentamenetelmä ei anna 
enää luotettavia ja järkeviä tuloksia kun 
virtaus alkaa irrota isoilta alueilta. Sivu- ja 
myötätuulitapausten laskentaan 
kitkattoman virtauksen laskentamenetelmä 
ei sovellu kun virtaus on jo lähes/ täysin 
irronnut purjeiden leen puolelta. Myös 
luovitilanteen hyvin onnistunut simulointi 
VLM laskennalla edellyttää analyysin 

 

Purjeiden muoto analysoidaan still- tai videokuvista.    
Tutkimukseen ja tuotekehitykseen kuuluu myös kilpailevien 
purjeneulomoiden purjeiden analysointi: Muotoanalyysi 40 
jalkaisen ORCi veneen 3DL Light I genoasta. 

 

 

CFD analyysiä varten purjeista, mastosta sekä rungosta ja 
kannesta tehdään 3D CAD malli. 

 



 18 

tekijältä varsin paljon tietoa ja kokemusta purjeiden aerodynamiikasta, perus VLM 
ohjelma ei ilmaise mitenkään onko virtaus vähän irronnut tai onko vaikka koko purje 
stallannut. VLM analyysin tekijän on tiedettävä että onko virtauksen kiinni pysyminen 
realistista. Myöskään maston vaikutusta purjeiden virtaukseen ei pystytä mallintamaan 
 
realistisesti kitkattoman virtauksen menetelmillä. Tästä huolimatta VLM ohjelmat 
kuitenkin laskevat purjevoimia luovilla melko hyvällä tarkkuudella, VLM laskennan etu on 
sen nopeus ja ohjelmien helppo käytettävyys. Tyypillinen luovipurjeiden laskenta yhdellä 
kohtauskulmalla kestää alle sekunnista 30 sekunttiin, tietokoneen lasketatehosta ja 
ohjelman laskenta- algoritmin nopeudesta riippuen. 

 

RANS CFD 

Edellä mainittujen rajoituksien takia tarvitaan kehittyneempi menetelmä purjeiden 
virtauksen realistiseen mallintamiseen. Tänä päivänä paras menetelmä purjeiden 
aerodynamiikan laskentaan on RANS. RANS- ohjelmilla pystytään laskemaan todellista 
kitkallista virtausta. RANS- ohjelmien huonoja puolia ovat korkea hinta, laskentamallin 
valmistelun työmäärä ja pitkät laskenta- ajat. Myös ilmaisia, avoimen lähdekoodin RANS 
ohjelmia löytyy useita. Tietokoneiden laskentatehon kasvaessa ja kaupallisten RANS 
ohjelmien korkean hinnan takia kiinnostus avoimen lähdekoodin RANS ohjelmiin kasvaa 
koko ajan, ja ne ovat kehittyneet viime vuosina nopeasti. RANS CFD on 
purjetutkimuksessa vielä varsin uusi menetelmä, sitä ei ole käytetty kovin kauan 
lentokone- ja avaruusteollisuuden ulkopuolella. Ensimmäiset dokumentit RANS CFD: n 
soveltamisesta America's cup veneiden purjetutkimukseen ilmestyivät vuoden 1995 
paikkeilla. RANS CFD: n käyttö eri tuotteiden suunnittelussa on alkanut yleistymään 
todella paljon vasta 2000 luvulla tavallisten pöytätietokoneiden laskentatehon ja 
keskusmuistin määrän kasvettua riittäväksi 3D laskentaan. Ainakaan toistaiseksi 
markkinoilla ei ole yhtäkään pelkästään purjeiden aerodynamiikan laskentaan kehitettyä 
RANS CFD ohjelmaa, vaadittava tietotaito- ja aika RANS ohjelman tekemiseen rajoittaa 
ohjelmien tekijöiden määrää. Useimmat purjeiden analysointiin käytetyt ohjelmat ovat 
joko kaupallisia tai avoimen lähdekoodin yleisiä virtausratkaisijoita, joilla pystytään 
mallintamaan monia teollisuuden virtaustilanteita. 
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Miten purjeiden RANS CFD laskenta 
tehdään? 

Purjeiden aerodynamiikkaa tutkiessa 
voidaan analysoida joko jo olemassa 
olevien purjeiden virtausta, tai vielä 
suunnitteluvaiheessa olevia purjeita. 
Olemassa olevien purjeiden "lentävä 
muoto"  kuvataan purjehduksen aikana ja 
analysoidaan digitaalivideo- ja still kuvista. 
Purjeiden muotoanalyysiohjelmat laskevat 
samat muotoparametrit joita 
purjesuunnitteluohjelmat käyttävät, jolloin 
on melko helppoa tehdä purjeen lentävästä 
muodosta 3D malli muotoanalyysien 
tuloksien perusteella. 

 
Tämän jälkeen purjeiden muoto on saatava 
tallennettua ja siirrettyä 
purjesuunnitteluohjelmasta 3D CAD 
ohjelmaan. Koska masto ja runko 
vaikuttavat purjeiden virtaukseen ja 
purjevoimiin, ovat ne oltava 
virtausanalyysissä mukana. Masto ja runko 
piirretään CAD ohjelmalla, ja malliin lisätään 
purjesuunnitteluohjelmalla mallinnetut 
purjeet. CAD- ohjelmasta analysoitava 
geometria tallennetaan RANS- ohjelman 
esikäsittelijän lukemaan formaattiin. 
Laskentaa varten geometrian ympärille on 
määritettävä laskenta- alue, ja generoitava 
laskentahila. Laskentahilan generointi on 
vaikein ja tärkein vaihe RANS- laskennassa 
ja laskentahilan laatu vaikuttaa oleellisesti 
tulosten tarkkuuteen. Laskentahilaa 
tihennetään lähellä 
 
purjeita, mastoa ja runkoa, jossa virtauksen 
laadusta ja virtauksen aiheuttamista 
voimista halutaan tarkkaa tietoa. 
Kauempana laskettavasta kohteesta 
laskentahila saa olla huomattavasti 
harvempi. Tiheämpi laskentahila antaa 
tarkempia tuloksia, mutta samalla laskenta- 
aika pitenee ja tarvittava keskusmuistin 
määrä kasvaa. Koska laskentahila ja 
laskenta- alueen koko vaikuttavat 
oleellisesti tuloksiin, on tutkittava mikä on 
riittävä laskentahilatiheys ja laskenta- 
alueen koko ennenkuin laskennan tuloksiin 

Runko vaikuttaa purjeiden virtauksseen ja se on oltava 
analyysissä mukana. 

Purjeiden tuulen puolella virtausnopeus hidastuu ja virtaus 
taipuu yläviistoon
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voidaan luottaa ja soveltaa niitä käytäntöön. Laskentahilaa tihennetään ja laskenta- 
alueen kokoa kasvatetaan niin kauan kunnes tulokset eivät enää oleellisesti muutu. 

Laskentahilan generoinnin jälkeen määritetään laskennan reunaehdot ja fysiikkaa: mistä 
virtaus tulee sisälle laskenta- alueeseen ja mistä se menee ulos, mistä virtaus ei saa 
kulkea läpi (purjeet, masto, runko, merenpinta), mikä on virtaavan fluidin tiheys, 
viskositeetti, vallitseva ilmanpaine, onko virtaus laminaarista vai turbulenttista  jne. 
Reunaehtojen ja fysiikan määrittämisen jälkeen laskenta voidaan käynnistää. 

 
Purjeiden RANS- laskenta kestää tavallisesti n. 6-20 tuntia yhdellä suhteellisen tuulen 
kulmalla ja virtausnopeudella, nykyaikaista tehokasta neliydinprosessorilla olevaa PC: tä 
käytettäessä. Virtaustilanne vaikuttaa paljon laskenta- aikaan: myötätuulitapauksissa 
virtaustilanne on huomattavasti monimutkaisempi irronneen, pyörteitä täynnä olevan 
virtauksen takia, ja laskenta- aika on pidempi kuin luovitilanteen simuloinnissa. Laskenta- 
aikoja on mahdollista lyhentää käyttämällä nykyaikaisten neliydinprosessoreiden kaikkia 
ytimiä saman tapauksen laskentaan, sekä liittämällä useita tietokoneita yhteen nopealla 
verkolla, ja laskemalla samaa tapausta useilla koneilla yhtä aikaa. Monissa 
tutkimuslaitoksissa onkin käytössä esimerkiksi 10-20 koneen PC- klustereita 
virtauslaskennassa. Purjeita simuloitaessa laskenta- aika ei kuitenkaan välttämättä ole 
aina isoin hidaste laskennan tuottavuudelle: uusien geometrioiden mallinnus, 
laskentahilan generointija ajon valmistelu kestää usein kauemmin kuin itse laskenta. 
Realististen purjetrimmien simulointiin tarvitaan muutamia yksityiskohtaisia tietoja 
veneestä, mm. luovisimulointia varten saalinkien paikat ja pituudet, sekä skuuttikiskojen 
paikat keulapurjeen minimitwistin ja skuuttikulman määrittämiseksi. Usein näitä tietoja ei 
ole saatavilla ja ne on käytävä mittaamassa. Purjesimuloinnissa runkoa ei ole 
välttämätöntä mallintaa yksityiskohtaisesti, oikein olevat päämittasuhteet kuten pituus, 
leveys ja varalaitakorkeudet riittävät. Laskennan valmistuttua tehdään tulosten post 
prosessointia ja tulkintaa. RANS- laskennan tuloksena saadaan varsin paljon tietoa 
virtauksesta ja kappaleisiin vaikuttavista voimista. Purjesuunnittelijan kannalta 
tärkeimmät voimatiedot ovat purjeiden ajo- ja kallistava voima. RANS- ohjelmien post 
prosessoreissa on yleensä varsin hyvät ominaisuudet virtauksen visualisointiin. 
Virtauksen visualisoinnissa RANS CFD- ohjelmat päihittävätkin kokeelliset menetelmät 
kuten tuulitunnelin, ja virtauksen käyttäytymisestä on mahdollista saada paljon inside- 
tietoa. Virtauksen  ja paineiden visualisoinnilla voidaan saada selville syitä, minkä takia 
jokin purjemuoto tai trimmi toimii paremmin kuin edellinen. 
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Mitä ohjelmia purjeiden RANS- 
analysointiin käytetään? 

Huippuprojektien kuten America's Cup ja 
Volvo Ocean Race: n veneiden 
purjetutkimuksessa suosituimmat  ohjelmat 
ovat Ansys CFX , Fluent ja CD Adapcon 
ohjelmat. Ne ovat yleiskäyttöisiä 
virtausratkaisijoita, joita käytetään monilla 
eri teollisuuden aloilla. Ansys CFX on 
suosittu huippuprojektien 
purjetutkimuksessa, mutta käyttäjäkuntaa 
rajoittaa ohjelman hinta: vuosilisenssin 
hinta on 50 000 eur paikkeilla. Kaupallisten 
RANS ohjelmien hinnat liikkuvat 8000-50 
000 eur välillä. Purjeiden analysointiin 
soveltuvista avoimen lähdekoodin RANS 
ohjelmista kehitttynein on OpenFOAM. 
OpenFOAM: n tarkkuutta on vertailtu 
monissa eri sovelluksissa, myös purjeiden 
aerodynamiikan laskennassa, Fluent: iin, 
CFX: ään, sekä kokeellisiin tuloksiin, ja 
OpenFOAM: n tarkkuuden on todettu 
olevan erittäin hyvä. Joissain sovelluksissa 
jopa parempi kuin huippuluokan 
kaupallisten ohjelmien.  OpenFOAM on 
useita kaupallisia virtausratkaisijoita 
monipuolisempi ohjelma, ja sillä on 
mahdollista tehdä myös purjeiden lentävän 
muodon laskentaa (Fluid Structure 
Interaction). Muiden purjeneulomoiden 
käyttämiä RANS ohjelmia ovat Fluent, 
FloEFD ja Tdyn. RANS CFD ohjelmistot 
eivät ole vielä maailmanlaajuisestikkaan 
käytössä kovin monessa purjeneulomossa. 
Suurin rajoittava tekijä on tarvittava 
tietotaito ja hyvien kaupallisten ohjelmien 
lisenssien hinnat. OpenFOAM on ilmainen, 
mutta sen käyttö on huomattavasti 
kaupallisia ohjelmia vaikeampaa. Monissa 
huippuluokan kilpapurjedusprojektien 
purjekehityksessä käytetään 
virtauslaskentaa konsultaationa tekevien 
yritysten ja tutkimuslaitosten palveluja. 

 

 

Virtaus kiihtyy voimakkaasti keulapurjeen alipainepuolella 
etureunan alueella. Isopurjeen topin alueella virtaus on 
irronnut. 
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kilpapurjedusprojektien purjekehityksessä käytetään virtauslaskentaa konsultaationa 
tekevien yritysten ja tutkimuslaitosten palveluja. 

Tulosten käyttö 

RANS CFD tuloksia käytetään pääasiassa kilpapurjeiden muodon optimointiin ja virtauksen 
tutkimiseen. Ratakilpailuja purjehtivien veneiden purjemuodot voidaan optimoida luoville ja 
lenssille, mutta avomeriveneiden purjeiden on oltava enemmän yleiskäyttöisiä ja toimittava 
tehokkaasti isommalla tuulikulma- alueella. RANS CFD mahdollistaa spinaakkerien ja 
asymmetristen aerodynamiikan laskennan, jolloin avotuulipurjeiden muoto on mahdollista 
optimoida tietyille tuulikulma- alueille, ja saada suunniteltua mahdollisimman tehokas 
valikoima avotuulipurjeita sivutuulesta myötäiseen. 

Purjevoimatulokset nopeusennusteohjelmaan (VPP) syöttämällä pystytään tutkimaan miten 
purjeiden muoto vaikuttaa veneen nopeuteen ja kallistuskulmaan. Myös matkapurjehtija 
hyötyy kilpapurjeita varten tehtävästä tutkimuksesta. CFD tulokset lisäävät 
purjesuunnittelijan tietämystä purjeiden muotoparametrien vaikutuksesta ajo- ja kallistavaan 
voimaan, jolloin on mahdollista suunnitella matkapurjeita joiden kallistava voima on aiempaa 
pienempi, mutta samalla ajovoimasta tarvitsee tinkiä mahdollisimman vähän. 

Toinen sovelluskohde on purjeiden säätömahdollisuuksien sekä erikoisempien 
purjekonfiguraatioiden tutkiminen, kuten staysail, Code Zero, "Fat Head" -isopurjeet ja 
asymmetriset spinaakkerit. Olisiko sopivilla tuulikulmilla hyvin suunnitellusta asymmetrisestä 
spinaakkerista saatava hyöty suurempi kuin mittaluvun noususta aiheituva haitta? Paljonko 
"Fat Head"- isopurje parantaa veneen suorituskykyä luovilla ja lenssillä? Paranisiko veneen 
suorituskyky jos fokan saisi skuutattua lähemmäs veneen keskilinjaa? Tuottaako keulapurje 
enemmän ajovoimaa kuin isopurje? Paljonko takilan "rake" vaikuttaa suorituskykyyn luovilla 
ja lenssillä? Mm. näihin ja moniin muihin purjehduksessa, purjesuunnittelussa ja 
purjehankinnoissa esiin tuleviin kysymyksiin saadaan vastauksia RANS CFD simuloinnin 
avulla. 

 
Jari Immanen 
 
CFD laskennan tuloksia voi mysö visualisoida videoilla joita voi ihailla osoitteesta 
www.youtube.com/jmi80 
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Uutispalsta 
 
 
 
 
 
 
Jari ja Anders kokeilivat IOM 
veneessä GPS-paikannusta 
Garmin 405cx GPS-kellon 
avulla. Kello oli kyydissä myös 
Tampereen IOM ranking 
kisassa. 
Huomaa miten jäistä 
Tampereella on! (katso vaikka 
maps.google.com jos et 
usko!) 
 
 
 
 
 
 
 

FIN-41en Graupner-vinssiin (halk. 38 
mm) on asennettu alkutalvesta 
RMGn spiraalirumpu (max 45 min 15 
mm). Jiipatessa skuutti tulee 
nopeasti sisään ja luovilla skuutin 
säätö tulee tarkemmaksi. Nopeus 
tulee väännön kustannuksella. 
Graupnerin nopeus 7.2 V oli 18,3 
cm/sec. Spiraalirummulla suurin 
teoreettinen nopeus on 21,7 cm/sec 
ja laskee lopussa 7,2 cm/sec. 
Koepurjehduksella nopeuserot olivat 
selvästi havaittavia.  
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AW osti syksyllä pienen cnc-sorvi 
projektin! Koneeseen on pikkuhiljaa 
ostettu ohjaus-elektroniikkaa ja 
puuttuvia mekaanisia osia. Kesään 
mennessä sorvi on tarkoitus saada 
ajo-kuntoon jolloin custom-
koneistettuja metalli-osia voi 
odottaa ilmestyvän myös IOM-
veneeseen... 

 
Spektrum DX5 radion lähettimen 
antennin voi hyvin sijoittaa oheisen 
kuvan mukaisesti lähetinkotelon 
sisään. Ohut muovikerros ei haittaa 
radio-aaltojen etenemistä, mutta 
sen sijaan uusilla 2.4 GHz radioilla 
on huomattu että näköyhteys 
veneeseen on oltava jotta radio-
yhteys säilyisi katkeamatta ja 
ohjaustuntuma olisi hyvä. 
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SuRCP/FiRCS  
ALUSTAVA PURJEHDUSOHJELMA 2010 
 
 
Micro Magic 

 27.3.10 Ranking 1  Turku/Naantali 
 24.4.10 Ranking 2  Tampere/Jänissaari 
 8.5.10 Äitienpäivä regatta Helsinki/Töölönlahti 
 8-.9.5.10 Open Championship SWE, Växjö 
 22.5.10 Ranking 3  Lohja 
 31.7-.1.8.10 Avoin SM, Ranking 4 Espoo, Kivenlahti 
 24.10.09 Euro Cup (EM) HUN, Balatonlelle 
 16.10.10 Ranking 5  Tampere, Jänissaari 
 30.10.10 Ranking 6  Espoo, Matinlahti 
 13.11.10 Ranking 7  Turku/ Naantali 
 
 

International One Metre  
 10- 11.4.10 SC 1  SWE, Stockholm 
 8.5.10 Äitienpäivä regatta Helsinki/Töölönlahti 
 14- 15.5.10 SC 2  DEN, Köbenhavn 
 29.5.10 Ranking 1  Espoo, Kivenlahti 
 12.6.10 Ranking 2  Vaasa 
 19.6.10 Ranking 3  Turku 
 14.8.09 Ranking 4  Espoo/Kivenlahti 
 28.8.10 Ranking 5  Turku 
 11- 12.9.10 PM, SC 3  Helsinki, Koivusaari 
 24.9- 2.10.10 EM  FRA, Pierrelatte 
 9- 10.10.10 LM, Ranking 6 Tampere/Jänissaari 
 
 
Huom. 
 
Viime kauteen verrattuna tuleva kausi alkaa viikkoa myöhemmin ja päättyy viikkoa 
aikaisemmin. Rankingsarjaan kuuluu 6 kilpailua IOM luokassa ja 7 kilpailua Micro 
Magic luokassa. Luokkamestaruus (LM)- Suomen mestaruus (SM)- kilpailut ovat 
tärkeä osa rankingsarjaa. Nämä kaksipäiväiset kilpailut antavat rankingpisteet 
korotettuna kertoimella1,5. 
 
Micro Magic luokassa ohjelmaan on merkitty myös Ruotsin avoin mestaruuskilpailu 
sekä Unkarissa purjehdittava Euro Cup eli Euroopan mestaruuskilpailu. IOM luokassa 
on Suomen vuoro isännöidä Pohjoismaiden mestaruuskilpailut (PM). Ohjelmaan on 
merkitty myös IOM Scandinavian Cup (SC) kilpailut sekä IOM Euroopan 
mestaruuskilpailut (EM) Ranskassa. 

 


