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Kohderyhmistä ja kurssin sisällöstä
• Koeyleisöt ovat kokeneet että tässä on paljon asiaa ja että jotkut asiat ovat 

aloittelijoille vaikeita ja toiset jopa kokeneille uusia
• Ehdotettu aloittelijoille, kokeneille ja kilpapurjehtijoille eri settiä eri painotuksin

• Laatijan mielipide on, että että purjehtiminen on fysiikkaa, ei mystiikkaa, ja kaikki 
tässä oleva tieto on kaikille tärkeää
• Tässä ei todelliseen hifistelyyn vielä edes mennä
• Älä hermostu jos et yhdellä kuulemisella ymmärrä kaikkea, älä hermostu jos tulee itsestään 

selvyyksiä – meitä on moneksi

• Myös loma- ja kilpapurjehtijan ero on häilyvä – miksi purjehtisit ylipäätään 60% 
teholla kun voit tehdä sen vähällä vaivalla 90% teholla?
• Harrastuksen mielekkyys kasvaa
• Myös perhe kiittää kun vene kulkee suorassa ja ollaan nopeammin perillä

• Purjehtimaan oppii purjehtimalla? Oppiiko kansantanhuja tanhuamalla vinhasti?
• Varmaan oppii, mutta viisas pääsee vähemmällä☺

• Tehdään yhdessä: mikäli näette materiaalissa virheitä tai haluatte kehittää sitä, 
antakaa palautetta!



Setin sisällöt

• Perustuvat pääosin kahteen kirjaan:
• Ivar dedekam: Illustrated Sail and Rig Tuning/Kuvitettu 

purjeiden ja rikin säätö

• Frank Bethwaite: High-Performance Sailing

• Laatijan kokemuksiin
• Fysiikasta

• Lomapurjehduksesta

• Avomerikilpapurjehduksesta

• Osaamisen siirtämisestä ja sen vaikeudesta



Sisältö
Virittäytyminen

1. Purjeiden säätämisen ketju

2. Kolmiopurjeen muodon kuvaaminen  

3. Miten purjeen muotoa säädetään?

4. Säädöt eri tuulilla

5. Mistä tiedän että pitää säätää?

6. Tyypillisiä virheitä, miten eteenpäin

7. Kehityssuunnitelman laadinta

8. Muita kiinnostavia asioita – jos aikaa 

9. Loppukeskustelu

Osioiden välissä käymme parikertauksia ja yhteiskeskusteluja



Purjeiden säätämisen ketju



Purjeet moottorina ja köli pyörinä

• Purje tuottaa ilmavirrassa voiman joka pyrkii siirtämään sitä johonkin päin
• Voiman tuottomekanismi on varsin monimutkainen virtausmekaaninen 

kokonaisuus (älä usko kaveria joka yrittää selittää miten purje toimii)
• Pääasiallinen syy on eri syistä purjeen eri puolille syntyvä paine-ero
• Säätämisen kannalta tärkeää tietää että 2/3 purjeen voimasta tulee purjeen 

ulkopinnan ilmiöistä

• Koska ”johonkin päin” ei ole keulan suuntaan, tarvitaan lisäksi köli 
estämään liikettä sivulle
• Estäminen ei tapahdu ilmaiseksi: vene kallistuu
• Myös kölin toiminta perustuu virtausmekaniikalle: varo kölin pitoa pienillä 

nopeuksilla äläkä yritä ajaa kryssillä ylemmäs kuin köli sallii (vaikka purjeet sallisivat)

• Säätämisen tavoite: Lisätä eteenpäin vievää voimaa, vähentää kallistavaa 
voimaa ja tasapainottaa kaikki veneeseen vaikuttavat sivuttaisvoimat



Keskitytään bermudatakilaan
• Käsitellään tässä bermudatakilan kolmiopurjeita ja niiden yhteisvaikutusta

• Keulapurje
• Isopurje
• Niiden välinen sola

• Mastonhuipputakila (toppiriki): keulapurje tulee maston huippuun

• Osatakila: keulapurje tulee tietylle korkeudelle mastossa
• ¾-takila, 7/8-takila, 19/20-takila,…

• Osatakila on monipuolisemmin säädettävä – nykyään muodissa ovat hyvin suuren suhteen 
osatakilat, jolloin saadaan toppirikin vakavuus ja suorituskyky ja osatakilan säädettävyys

• Molemmissa on samat säätöperiaatteet
• Toppirikissä isopurje ajatellaan usein siivekkeeksi, jolla täydennetään keulapurjeen muotoa
• Osatakilassa keulapurje ajatellaan usein virtausta isopurjeella kiihdyttäväksi ja kääntäväksi 

etureunasiivekkeeksi

• Molemmissa rikityypeissä suurin eteenpäin vievä voima tulee kuitenkin 
• kryssillä keulapurjeesta
• avotuulilla toppirikissä keulapurjeesta ja osatakilassa isopurjeesta tai genuasta
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Kolmiopurjeen muodon 
kuvaaminen
Paketti I



Kolmiopurjeen muodon kuvaaminen

1. Kohtauskulma purjeen alaosassa
• Suhteellisen tuulen ja purjeen jänteen välinen kulma
• Jänne = etu- ja takaliikin välinen vaakasuora suora (joukko suoria)

2. Kohtauskulma purjeen yläosassa; purjeen kiertymä (twist, tvisti) –
• Takareunan suurin etäisyys takakulman ja huipun väliseltä suoralta

3. Purjeen pussin syvyys

• Purjekankaan suurin kohtisuora etäisyys jänteestä (käytännössä säädetään keskimääräistä pussin syvyyttä)

4. Purjeen pussin paikka
• Suurimman syvyyden sijainti purjeen pituussuunnassa

5. Purjeen pinta-ala (reivaus)

6. (Purjeiden välisen solan leveys ja muoto sekä virtaus solassa)

Huom. Usein puhutaan myös takaliikin kireydestä, takaliikin avaamisesta jne. Kyseessä on toinen tapa nähdä purjeen muoto. 
Takaliikin muotoileminen ei kuitenkaan ole ensisijainen voimantuottoon vaikuttava tekijä vaan (jossain määrin epätarkka) 
yhdistelmä purjeen kiertymää, pussikkuutta ja pussin paikkaa.



• Tosituulessa on aina 
pystynopeusjakauma
• Alhaalla tuulee vähemmän kuin ylhäällä

• Vauhtituulessa ei ole 
pystynopeusjakaumaa
• Maston ylä- ja alapää kulkevat samalla 

vauhdilla

 Purjeiden näkemä suhteellinen 
(apparentti) tuuli on kiertynyt 
• erityisesti vastaisilla tuulilla

• On luontevaa säätää purjeet 
sopimaan apparenttituulen
kiertymään

Aputulos: miksi puhutaan kiertymästä?

Veneen vauhtituuli

Tosituuli alhaalla

Apparentti-
tuuli
alhaalla

Veneen vauhtituuli

Tosituuli ylhäällä

Apparentti-
tuuli
ylhäällä

Apparenttituuli ylhäällä tulee enemmän sivusta
Ja on voimakkaampi!



Muoto: vaikutus voimantuottoon (1/4)

• Kohtauskulma purjeen alaosassa
• Oikea kohtauskulma: virtaus pysyy kiinni molemmilla puolilla purjetta, purje tuottaa 

säädöillä valitun voiman
• Liian suuri kohtauskulma: virtaus irtoaa purjeen ulkopinnalta, voima suuntautuu 

sivulle enemmän kuin haluttaisiin, vene alkaa kallistaa
• Liian pieni kohtauskulma: virtaus irtoaa purjeen sisäpinnalta, purje lyö sisään, 

tuotetut voimat säädöillä valittuja pienemmät, vene pysähtyy 

• Kiertymä
• Oikea kiertymä: purje tuottaa koko korkeudeltaan halutun voiman, kiertymä vastaa 

suurin piirtein suhteellisen tuulen kiertymää
• Liikaa kiertymää purjeessa: purjeen yläosassa liian pieni kohtauskulma, yläosa ei 

tuota voimaa
• Liian vähän kiertymää purjeessa: purjeen yläosassa liian suuri kohtauskulma, yläosa 

tuottaa kallistavaa voimaa



Muoto: vaikutus voimantuottoon (2/4)

• Pussin syvyys (pussikkuus)
• Suuri pussin syvyys: purje tuottaa paljon eteenpäin vievää voimaa (mutta myös 

vastusvoimaa ja kallistavaa voimaa)
• Pieni pussin syvyys: purje tuottaa vähemmän eteenpäin vievää voimaa,  

vastusvoimaa ja kallistavaa voimaa

• Pussin paikka
• Pussi edessä: (hieman) enemmän eteenpäin vievää voimaa mutta myös 

vastusvoimaa, pienin mahdollinen kohtauskulma kasvaa mutta (keulapurjeen) 
herkkyys ohjailuvirheille vähenee

• Pussi takana: (hieman) vähemmän eteenpäin vievää voimaa ja vastusvoimaa, pienin 
mahdollinen kohtauskulma pienenee (voi ajaa ylemmäs tuuleen)

• Nyrkkisääntö: pussi ei koskaan saa olla purjeen puolivälin takana – eteenpäin 
suuntautuvaa voimaa ei tällöin juurikaan synny (huom. vanhat purjeet!)



Muoto: vaikutus voimantuottoon (3/4)

• Purjeen pinta-ala
• Tuuleen nähden ylisuurilla purjeilla ajaminen aiheuttaa kallistusta, joka aiheuttaa 

vääntöä tuuleen joka pitää kompensoida peräsimellä=>matkanteko hidastuu ja on 
ikävän tuntuista

• Se mitä reivataan ensin riippuu veneestä
• Rullagenuaa voi kryssillä reivata vain muutaman kierroksen, avotuulilla enemmän

• Älä reivaa niin että purje on vedossa äläkä niin että se läpättää holtittomasti
• Muista siirtää skuuttipisteitä eteenpäin reivauksen verran ja tarkistaa purjeen kiertymä!

• Isopurjeen reivauksesssa on erittäin tärkeää saada reivatun purjeen alaliikki riittävän 
kireälle

• Eräs arvaus: 
• Avotuulilla reivaa ensin genuaa vähän, sitten isopurje, sitten genuaa lisää
• Kryssillä reivaa ensin isopurje nousukyvyn säilyttämiseksi

• KUN REIVAUS KÄY MIELESSÄSI, REIVAA



Muoto: vaikutus voimantuottoon (4/4)

• Sola = keulapurjeen ja isopurjeen välinen avoin tila

• Kaksi purjetta on enemmän kuin osiensa summa

• Solan merkitys on tässä summaamisessa iso

• Solaa ei saa vetää liian kapeaksi niin että ilmavirtaus 
pysähtyy
• Genuan takareunan virtauslangat tärkeä indikaattori tälle

• Jos isopurje lyö edestä sisään, syynä on usein liian kapea sola

• Tavoiteltava muoto on ylöspäin hieman kapeneva
• Keulapurjeen takareunan virtauslangat sojottavat taakse



Miten purjeen muotoa 
säädetään? 
Paketti II



Säädöt

• Keulapurje
• Skuutin kireys

• Skuuttipisteen paikka
• Eteen-taakse

• Inhauler

• Ulkoskuutti

• Nostimen kireys

• Keulastaagin kireys
• Takastaagin kireys

• Barduunat

• (Reivaus rullalla)

• Isopurje
• Skuutin kireys

• Levanki (”skuuttipisteen
paikka”)

• Puomin alasvetotalja (kikki)

• Puominkannatin (dirkki)

• Puomiliikin kiristin (outhaul)

• Nostimen kireys

• Cunningham (downhaul)

• Takastaagin kireys (maston 
taipuma

• (Reivaus)



Keulapurjeen säätöjen vaikutus - Keulapurje

• Kohtauskulma
• skuutin kireys
• inhauler (jos on)
• ulkoskuutti

• Kiertymä: 
• skuuttipisteen paikka 
• skuutin kireys

• Purjeen pussikkuus
• keulastaagin kireys

• Säädöt, takastaagi, isopurjeen skuutti

• nostimen kireys
• skuutin kireys

• Purjeen pussin paikka
• nostimen kireys
• Keulastaagin kireys

• Purjeen teho, pinta-ala
• reivaus

• Snörpit: tarkoitettu räpätyksen 
poistamiseen liikkejä kiristämällä; 
koukku takaliikissä ei ole 
aerodynaamisesti niin paha kuin miltä 
se näyttää eli kiristä vaan



Kolmiopurjeiden käytettävissä olevat säädöt –
isopurje ja sola

• Kohtauskulma
• levanki
• skuutin kireys

• Kiertymä
• skuutin kireys
• alasvetotalja, puominkannatin

• Purjeen pussikkuus
• puomiliikin kiristin purjeen 

alakolmanneksessa, 
• maston taivutus ylempänä
• nostimen kireys

• Purjeen pussin paikka
• nostimen kireys, cunningham

• Purjeen pinta-ala
• reivaus

• Solan leveys (lähinnä tarkistetaan 
säätöjen jälkeen ja muutetaan 
säätöjä jos tarpeen):

• Keulapurje
• Skuutin kireys
• skuuttipisteen paikka

• Isopurje:
• skuutin kireys
• Levanki
• Alasvetotalja



Miten säätöjä muutetaan?

• Skuutin kireys, nostimen kireys, cunningham, kikki: vinssi tai talja

• Skuuttipisteen paikka, levanki: pykälletty säätö tai säätököydet

• Keulastaagin kireys:
• Takastaagin kiristin (varauksella), barduunat; isopurjeen skuutin kireys
• Keulastaagin pituutta ei saa muuttaa (maston kallistus muuttuu)
• Nykyaikainen riki taakse osoittavin saalingein: vanttien kireys

• Maston taivutus
• Osatakila: takastaagin kiristys
• Toppiriki: takastaagin kiristys, edellyttää välikeulaharusta. Käytännössä hankala taivuttaa
• Huomaa että maston taivutus muuttaa purjeen geometriaa niin että nostin tai Cunningham

pitää todennäköisesti kiristää uudelleen kun taivutusta lisätään

• Käytännössä matkapurjehtija vetää rikin tiettyyn kireyteen ja säätää keulastaagin
kireyttä ja maston taivutusta takastaagin kiristimellä



• Keulapurjeen kohtauskulma: Purjeen sijainti vanttiruuviin nähden

• Keulapurjeen kiertymä: Takaliikin sijoittuminen saalingin suhteen

• Pussin syvyys ja paikka: mene katsomaan purjeen alta!
• Keulastaagin notko: käy tähystämässä pitkin staagia

• Nostimen kireys, nyrkkisääntö
• Liian löysä: vaakasuuntaisia ryppyjä etuliikissä (huom. Rypyt sinänsä eivät ole 

aerodynaaminen ongelma joten kevyellä tuulella voidaan ajaa myös vaakarypyllisellä 
purjeella)

• Liian kireä: pystysuuntaisia ryppyjä etuliikissä, purje voi venyä

• Puomiliikin kiristin
• Liikaa kiristystä: pitkittäisiä ryppyjä purjeessa

• Maston taivutus
• Liikaa taivutusta: vinoja vekkejä purjeen takakulmasta kohti etuliikkiä

Säätöjen mittareita ja indikaattoreita



Mikä vaikutti mihin?
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Säädöt eri tuulilla
Paketti III



1) Kun ei luovita, ajetaan suuntaa

• Purjeet säädetään vallitsevaan suhteelliseen tuuleen sopivaksi

• Kohtauskulma, kiertymä, pussikkuus, pussin paikka, purjealat, solavirtaus

2) Kun luovitaan, ajetaan kryssillä

• Kryssitrimmit purjeissa

• Hyvin iso osa purjeiden säädöstä keskittyy nimenomaan siihen, miten 
purjeensäädön muuttujat pitää valita kryssillä eri olosuhteissa

• Samat periaatteet pätevät myös muille tuulensuunnille

• Seuraavassa lähdetään liikkeelle kryssistä eri tuuliolosuhteissa, sitten 
sivutuuli ja myötäinen

Mihin päin mennään? 2 eri tapausta



Homma on uskomattoman pienestä kiinni..
• Käypä alue säädöissä on aika pieni, joten pieneltä tuntuvat muutokset 

säädöissä saavat aikaan suuria muutoksia purjeen muodossa
• Usein muutaman sentin muutos säätököydessä riittää
• Korostuu herkissä veneissä
• Kun kirjallisuudessa sanotaan ”löysällä”, tarkoitetaan käyvän säätöalueen 

löysää päätä
• ”Kireällä” tarkoittaa (lähes) suurinta mahdollista kireyttä
• Huom. vinssillä kiristämällä on mahdollista rikkoa paikkoja

• Erityisesti kevyellä tuulella säädöt tehdään hitaasti jotta virtaus ei 
irtoa purjeista
• Varsinkin skuutin kiristäminen rauhallisesti
• (Rauhallisuus korostuu kevyen tuulen spinnupurjehduksessa – ei reuhdota 

skuuttia vaan pidetään purje auki pienin rauhallisin liikkein)



Aputulos: Hiljaisen tuulen erityispiirteet

• Virtaustyypit: laminaarinen ja turbulentti

• Kun tuuli on alle 3m/s, ilman virtaus on laminaarista: meren pinnassa 
tuuli on nolla, sitloodan korkeudella vähän ja ylhäällä jotain enemmän

• Yli 3 m/s tuuli muuttuu turbulentiksi: nopeusjakauma tasoittuu ja tuuli 
muuttuu suhteessa kovemmaksi alhaalla

• Bethwaite: Jako tapahtuu äkillisesti 3 m/s kohdalla

• Tällä asialla on iso merkitys purjeiden trimmaukselle hiljaisella tuulella:
• Alhaalla ei tuule ollenkaan

• Apparenttituulen kiertymä on suuri



Erittäin kevyt tuuli 1-3 m/s
• Laminaarinen tuuli: alhaalla ei tuule, fokus purjeiden yläosassa

• Tavoitteena paljon voimaa eli syvä pussi purjeissa
• Keulaharus:löysällä
• Peräharus: löysällä
• Keulapurjeen nostin: löysällä
• Isopurjeen nostin: löysällä
• Puomiliikin kiristin: löysällä

• Purjeiden kiertymä kryssillä: tuulen mukaan, todennäköisesti iso (fokus 
kuitenkin purjeiden yläosassa!)
• Keulapurjeen skuuttipiste takana
• Levanki tuulen puolella
• Isopurjeen skuutti löysällä, kikki löysällä, erityisesti yläliehut taaksepäin
• Mahdollisesti jopa nostetaan dirkillä puomia



Kevyt tuuli 3-5 m/s

• Tuuli muuttuu turbulentiksi, nyt alhaallakin tuulee, fokus koko purjeissa

• Tavoitteena edelleen paljon voimaa eli syvähkö pussi purjeissa, mutta 
veneestä riippuen myös nousukykyyn voidaan alkaa kiinnittää huomiota  
• Peräharus (ja keulaharus): aletaan kiristää

• Keulapurjeen nostin: siten että pussin paikka n. 45%

• Isopurjeen nostin: siten että pussin paikka n. 50%

• Puomiliikin kiristin: 50% kireys

• Purjeiden kiertymä kryssillä: paljon pienempi kuin edellä
• Keulapurjeen skuuttipiste normaalipaikalla, genua koskettaa saalinkia

• Levanki hiukan tuulen puolella

• Isopurjeen skuutti siten että ylin liehu alkaa käydä suojanpuolella



Keskituuli 6-9 m/s 

• Nykyveneiden suunnittelutuuli on usein n. 6 m/s

• Voimaa on nyt riittävästi, jopa liikaa, purjeet voidaan pitää pussittomina ja 
keskittyä kryssillä nousuun
• Peräharus (ja keulaharus): 90 % kireys, isopurje yläosastaan litteä, keulapurje litteä
• Keulapurjeen nostin: siten että pussin paikka n. 45%
• Isopurjeen nostin: siten että pussin paikka n. 50%
• Puomiliikin kiristin: 80-90% kireys, isopurje alaosastaan litteä

• Purjeiden kiertymä kryssillä: varsin pieni
• Keulapurjeen skuuttipiste normaalipaikalla tai hieman taaempana voiman 

vähentämiseksi ylhäältä
• Levanki keskellä tai hiukan suojan puolella
• Isopurjeen skuutti ja levanki siten että kaikki liehut sojottavat taaksepäin



Kova tuuli >9 m/s 

• Voimaa on nyt liikaa, purjeet mahdollisimman litteinä
• Reivaa
• Peräharus (ja keulaharus): 100 % kireys
• Keulapurjeen nostin: siten että pussin paikka n. 45%
• Isopurjeen nostin: siten että pussin paikka n. 45%
• Puomiliikin kiristin: 100% kireys

• Purjeiden kiertymä kryssillä: sellainen että purjeiden yläosa vetää vähemmän; isopurje 
suorana kokonaisuudessaan vähemmässä vedossa
• Keulapurjeen skuuttipiste taaempana voiman vähentämiseksi ylhäältä
• Levanki suojan puolella niin pitkällä että isopurje alkaa lyödä sisään
• Isopurjeen skuutti siten että kaikki virtauslangat sojottavat taaksepäin TAI löysemmälle yläosan 

voiman vähentämiseksi. Purje saa rauhallisesti elää lähes kokonaan

• Huomaa: vaikka lähes samat säätöparametrit, säätöjä on kiristettävä koska tuulessa on 
enemmän voimaa ja sekä nostimet että purjeet usein venyvät tuulessa! 

• Unohda liehut ja langat



• 1-3 m/s: alemmas kuin kovemmilla tuulilla, fokus apparentin tuulen 
kasvattamisessa ja ylläpidossa eli venevauhdissa

• 3-5 m/s: nostetaan kurssia selvästi edellisestä, fokus nousussa mutta 
edelleen tarvittaessa myös venevauhdissa

• 6-10 m/s: fokus nousussa 

• Yli 10 m/s: fokus kallistuskulman hallinnassa, ajetaan hallitusti hieman 
liian ylös

Ajosuunnat kryssillä



Trimmit sivutuulella

• Pussikkuus- ja pussinpaikka-asiat pätevät edelleen
• Huomaa löysemmän keulapurjeen skuutin vaikutukset (jotka olivat mitkä?)

• Keulapurje trimmataan aivan kuten kryssilläkin: langat eivät lepata
• Tarpeeksi sivumyötäisellä virtauslangat alkavat menettää merkitystään. 

Keulapurjeen täyttyminen on silloin tärkeintä ellei ajeta virsikirjalla

• Isopurje trimmataan mahdollisimman sivulle mutta kuitenkin niin että 
kaikki liehut lentävät taaksepäin JA sola ei sulje liikaa
• Hyvä vinkki on että isopurjeen etuliikki on windexin suuntainen
• Lisäksi vene kulkee usein parhaiten pienellä kallistuksella, joka saadaan aikaan 

ylikiristämällä isopurjetta; tällöin myös sola aukeaa

• Ulkoskuutti!



Trimmit täysmyötäisellä
• Jos ajetaan suoraan myötätuuleen, virtaus irtoaa purjeista ja tuuli työntää purjeita (vain purjeen 

vastusvoimaa hyödynnetään)
• Maksiminopeus = tuulen nopeus

• Pyritään leikkaamaan so. pitämään suhteellista tuulta yllä
• Kevyellä tuulella jopa 40 astetta pois tuulesta!

• Toinen ratkaisu on spiirapuomi ja virsikirjalla ajo (hyväksytään tilanne)
• Keulapurje jalustetaan eri puolella kuin isopurje ja tuetaan puomilla skuuttikulmastaan – puomin toinen pää 

esim. spinnupuomin helaan mastolle

• Erityisesti virsikirjalla kovemmassa tuulessa varo pakkojiippiä

• Muista että isopurjetta ei saa päästää nojaamaan saalinkeihin 

• Ajaisinko pelkällä isolla? 
• Vääntö sivulle on kuitenkin usein kova koska purjeen aerodynaaminen keskipiste on kaukana veneen 

keskilinjalta

• Ajaisinko ilman isopurjetta? 
• Kovalla kelillä ja isolla keulapurjeella kannattaa muistaa että osa maston stabiliteetistä tulee isopurjeen ja sen 

skuutin kautta
• Skuuttipiste eteen!



Nyrkkisäännöt eri tuuliin

• Erittäin kevyt: 
• kaikki löysällä, kiertymää purjeisiin, katse yläosaan
• Vauhti tärkeämpää kuin suunta

• Kevyt: 
• kiristykset puoliväliin, kiertymät pois, koko purje tärkeä
• Nauti purjehduksesta!

• Keski: 
• Kiristykset melkein tappiin, kiertymää kallistuman mukaan
• Kallistus & suunta tärkeämmät kuin vauhti jota kyllä riittää

• Kova: 
• Reivaa
• Kiristykset tapissa, kiertymää kallistuman mukaan
• Kallistus tärkein



• Esim
http://ianshortsails.com.au/sail-
trim/

• Sovellettava oman veneen mukaan

Trim guideja
löytyy netistä

http://ianshortsails.com.au/sail-trim/


Mistä tiedän että pitää säätää?
Paketti IV



Tärkeä tietolähde: virtauslangat ja liehut 

• Tärkeimmät paikat virtauslangoille
• Keulapurjeen etureuna – osoittavat keulapurjeen kohtauskulman
• Keulapurjeen takareuna (liehu) – osoittavat virtauksen solassa (myös viiri saalingissa hyvä merkki)
• Isopurjeen takareuna (liehu) – osoittavat isopurjeen kohtauskulmaa

• Keulapurjeen etureuna
• Tuulenpuoleinen virtauslanka lepattaa – virtaus purjeen sisäpinnalla on irronnut purjeesta 

(kohtauskulma on liian suuri): laske kurssia tai kiristä purjetta (tai muuta purjeen kiertymää)
• Suojapuoleinen virtauslanka lepattaa – virtaus purjeen ulkopinnalla on irronnut purjeesta 

(kohtauskulma on liian pieni): nosta kurssia tai löysää purjetta (tai muuta purjeen kiertymää)
• Virtauksen irtoaminen alkaa ylös etureunaa nousevalla pyörteellä – virtauslangat yläviistoon

• Keulapurjeen takareuna
• Liehu putoaa alas: sola on liian kapea ja estää ilmavirran purjeiden välistä. Löysää keulapurjeen 

skuuttia (tai siirrä skuuttipistettä eteenpäin) tai kiristä isopurjeen skuuttia

• Isopurjeen takareuna
• Liehu kääntyy purjeen taakse eteenpäin: virtaus on irronnut purjeen ulkopinnasta: siirrä levankia

tuulen alapuolelle (tai päästä purjeeseen kiertymää)



• Täysi vauhti: molemmat langat suorina

• Kiihdytys: ulkopuolen langat lepattavat

• Ylös ajaminen: yläpuolen langat nousevat ylöspäin

• Piinaus: sisälangat lepattavat
• Älä piinaa muuta kuin kovalla kelillä kun tarkoitus on vähentää purjeiden 

tehoa ja silloinkin harkiten – vene pysähtyy helposti ja kiihdyttäminen työlästä

• Tuulta yli 8 m/s: unohda langat

Virtauslankojen mukaan ajaminen kryssillä



Ns. takapuolituntuma
• Arvioidaan ruorituntumaa: vääntääkö johonkin vaikka ei oltaisi liikaa 

kallellaan?
• Vene pyrkii kääntymään kölinsä ympäri. Voima keulapurjeessa kääntää pois tuulesta, 

voima isopurjeessa kääntää tuuleen (karkeasti)
• Tuuleen => isopurjeessa liikaa tehoa tai se on liian kireällä tai siinä on liian vähän 

twistiä TAI keulapurjeessa liian vähän tehoa TAI keulapurje liian kireällä jolloin 
kääntää tuulta isopurjeelle joka liian kireällä

• Tuulesta pois (harvinaista) keulapurjeessa liikaa tehoa, purje liian kireällä tai liian 
vähän twistiä; isopurjeessa liian vähän tehoa tai liian löysällä

• (Jos vääntö tuuleen on jatkuvaa, kokeile kallistaa mastoa eteenpäin)

• Arvioidaan veneen kallistuskulmaa
• liian kallellaan=> liian kireät purjeet tai liikaa tehoa purjeissa. Onko tuuli noussut 

mutta säädöt entisellään?
• Liian pystyssä=> ajanko kryssillä liian ylös? Onko tuuli hiljentynyt mutta en ole 

muuttanut säätöjä?

• Vaikeasti määriteltävä ”voiman tunne”: vene elää ja liikkuu eri tavalla kuin 
mihin on tottunut



Muita mittareita

• Polaarit: katsotaan tuulimittaria (tosituulen suuruus & tuulikulma) ja 
lokia, verrataan polaareihin (jos olemassa)
• Onko nopeus annetulla tuulikulmalla riittävä? 

• Arvio sorrosta – yritänkö ajaa liian ylös?
• Verrataan plotterin antamaa suuntaa kompassin antamaan suuntaan (huom. 

eranto ja eksymä..)

• Tuijotetaan vanavettä ja koitetaan arvioida sen ja veneen keskiviivan välinen 
kulma (vaikeaa)

• Toiset (samantyyppiset) veneet: miten muilla on purjeet skuutattu?



Havainnointikierros
Aja normaalisti, kryssillä aja oikeaa kurssia, havainnoi tosituuli
1. Tarkista keulapurjeen trimmi

1. Pussin paikka & syvyys: keulastaagin notko  
2. Kohtauskulma: vetääkö purje alhaalta oikein? 
3. Purjeen kiertymä: paljonko irti vanttiruuvista, paljonko saalingista? Nosta tuuleen ja katso 

mistä virtaus irtoaa ensin, muilla tuulilla katso vetääkö purje koko korkeudeltaan

2. Tarkista isopurjeen trimmi
1. Pussin paikka & syvyys: nostin, takastaagi, cunningham
2. Kohtauskulma: ovatko skuutti ja levanki oikein?
3. Kiertymä: lentävätkö kaikki virtauslangat? Levanki, skuutti, kikkitalja

3. Tarkasta sola: keulapurjeen takareunan virtauslanka lentää, tuuli ei lyö 
häiritsevästi isopurjetta sisään

4. Tarkista ruorin asento ja peräsinpaine
5. Arvioi kallistuskulma, nopeus ja nousukulma

6. Palaa 1:een



Tyypillisiä ongelmia ja ratkaisuja; 
miten paremmaksi purjehtijaksi?
”Jos et tiedä mitä tekisit, löysää purjeita”



Tyypillisiä ongelmia (1)

• Vene on liian kallellaan
• Liian kireät purjeet

• Liikaa purjeita

• Kryssillä vene pyrkii kääntymään 
tuuleen
• Liian syvät purjeet

• Liian vähän kiertymää isopurjeessa

• Isopurjeen puomi liian keskellä

• Keulapurje liian pieni isopurjeeseen verrattuna

• Liikaa purjeita

• Liikaa maston kallistusta

• Kryssillä vene pyrkii pois tuulesta: 
edellinen päinvastoin

• Ei nousukykyä kryssillä
• Etuharus liian löysä – liian syvä purje

• Keulapurje liian löysälle skuutattu

• Liikaa kiertymää isopurjeessa

• Isopurjeen puomi liian sivussa

• Isopurje liian pussikas

• Liian vähän maston kallistusta



Tyypillisiä ongelmia (2)

• Sivutuulessa ei vauhtia
• Isopurje ei tarpeeksi pussikas
• Isopurjeen puomi liian keskellä
• Isopurjeessa ei tarpeeksi kiertymää

• Keulapurje ei täyty
• Oikea skuuttauspiste mahdoton
• Isopurje peittää keulapurjeen

• HUOM!
• Purjeet voivat olla myös väärin 

leikatut erityisesti harvinaisemmissa 
veneissä
• Esim. liian pitkä etuliikki (ei kiristy)
• Liikaa pussia isossa
• Kun tilaat uusia purjeita, ota valokuvia 

nykypurjeista vedossa eri suunnista

• Ei vauhtia kryssillä
• Keulapurje ei tarpeeksi pussikas tai 

pussi liian takana
• Isopurje ei tarpeeksi pussikas
• Isopurje skuutattu liian keskelle
• (ajetaan liian ylös)

• Sivutuulessa vene pyrkii 
nousemaan tuuleen
• Keulapurje on liian kireä (yllättävää!)
• Isopurjeen puomi liian keskellä
• Isopurjeessa liian vähän kiertymää
• Liikaa kallistusta
• Liikaa purjeita



Miksi säätäminen on vaikeaa?

1. Tiedon puute 

2. Viitseliäisyyden puute, bad habits, yleinen mielipide veneessä moista vastaan

3. Säädöt ovat puuttelliset tai hankalat käyttää

4. Vedossa olevan purjeen säätäminen on työlästä (erit.kova tuuli)

5. Säädön muutoksesta veneen käytöksen muutokseen kuluu pitkä aika  - palaute 
ei välitöntä 

6. Ei mennä katsomaan purjeiden muotoa purjeen alle, ei nähdä muutoksia 
• (pyydä kaveria säätämään samalla kun katsot purjeen alla!)

7. Vanhat purjeet eivät muuta muotoaan kuten uudet

8. Takila ei reagoi trimmeihin (esim. maston taivutus toppirikissä)

9. Vene ei vaan reagoi purjeen muodonmuutoksiin (esim. alirikatut veneet)



Miten systemaattisesti eteenpäin?
1. Virtauslangat kuntoon! Saa kaupasta

2. Uusi vanhat purjeet, pyydä muotoviivat purjeisiin

3. Uusi kuluneet köydet että niihin viitsii tarttua

4. Tee ulkoskuutti, merkitse ruorin keskikohta ja peräsimen 6 asteen kohdat

5. Kokenut silmäpari veneeseen

6. Polaaritietojen hankinta (www.avomeripurjehtijat.fi)

7. Asteikot joka paikkaan: outhaul, skuuttipisteiden paikka, teippiasteikot saalinkeihin (fokkaveneet) Minimi-
maksimimerkit ja asteikko takastaagin kiristimeen
• Asteikkotarroja saa kaupasta

8. Tussimerkit köysiin vapauttajien etupuolelle

9. Rikin viritysohjeet (monille veneille löytyy purjeentekijöiden ohjeita; luokkaliitot yms)
• Vanttien kireysmittari ja sen oikea käyttö
• Helposti säädettävät vantit: sureclipit, vanttiruuvien kiristyssuunnat tussilla kanteen, työkalut käden ulottuville

10. Kirjallisuus ja soveltaminen oman veneen ehdoilla

11. Systemaattinen ajan varaaminen trimmaamiseen myös lomapurjehduksella

12. Muistiinpanot esim. lokikirjassa asetuksista ja tuulesta



Kehityssuunnitelman laadinta



Kehityssuunnitelman aineksia (1)

• Ryhdynkö tähän?
• Onko purjeiden säätötavoissani 

kehittämisen varaa
• Haluanko kehittyä?
• Reagoiko veneeni säätöihin niin että puuha 

on mielekästä? 

• Miten raivaan tilaa ja aikaa säätämiselle?
• Miten osallistan miehistön?
• Miten pääsen osallistumaan asiaan?
• Sovitaan yhdessä miten toimitaan

• Tavoitteet ja teoria
• Tiedänkö veneeni polaarit? Mistä hankin 

ne? Osaanko lukea niitä? Osaanko soveltaa 
niitä?

• Maston viritysohjeet?

• Helpot toimenpiteet veneessä
• Kiinnitän virtauslangat kaikkiin purjeisiin
• Merkitsen ruorin
• Teen ulkoskuutin
• Viritän takilan keväällä vanttimittarin kanssa
• Laitan asteikot tai merkit tärkeimpiin 

säätöihin: skuuttipisteet, takastaagin kiristin

• Hieman työläämmät toimet
• Tuon kaikki mahdolliset säädöt sitloodaan
• Uusin ikäloput purjeet
• Asennan säädettävät skuuttipisteet
• Asennan köysisäädöt skuuttipisteisiin
• Hankin levangin/köysisäädöt levankiin
• Hankin puomin alasvetäjän/teen siitä 

toimivan



Kehityssuunnitelman aineksia (2) 

• Mitä teen lisää?
• Yritän purjehtia kevyessä tuulessa

• Yritän kryssiä eri olosuhteissa

• Yritän purjehtia kovassa tuulessa

• Ajan ulkoskuutilla

• Leikkaan myötätuulessa

• Osallistun aktiivisemmin!

• Annan toisten osallistua!

• Mitä teen toisin?
• Mitä en ole ennen tajunnut 

katsoa?

• Mitä olen katsonut mutta en ole 
ymmärtänyt?

• Mitä olen katsonut mutta en ole 
pystynyt korjaamaan?

• Miten pidän kirjaa oppimastani?



Loppukeskustelu



Kehityssuunnitelmani tulevalle kaudelle

• Tavoitteeni

• Teoriatiedon hankinta & toimet 
veneessä

• Toimenpiteet miehistön kanssa

• Mitä uutta yritän erityisesti 
tehdä?

• Mitä vanhaa yritän tehdä toisin?

• Muuta



Sanastoa

• Etustaagi, keulaharus = keulasta maston huippuun tai 
yläosaan kulkeva vaijeri

• Takastaagi, peräharus = perästä maston huippuun kulkeva 
vaijeri

• Vantti = mastoa sivusuunnassa tukeva vaijeri

• Saalinki = poikkipiena jonka kautta vantti kulkee

• Genua, genoa = keulapurje jonka alareuna on pidempi kuin 
keulaharuksen ja maston välinen matka

• Fokka = keulapurje, jonka alareuna on lyhyempi kuin 
keulaharuksen ja maston välinen matka

• Skuutti, jalus = purjeen takakulmaan (tai puomiin) kiinnittyvä 
säätököysi

• Inhauler = keulapurjeen skuuttia veneen keskilinjaa kohti 
vetävä apuköysi

• Halssi = se puoli josta tuuli kohtaa veneen; styyrpuurin halssi 
= purjehditaan siten että tuuli on veneen oikealla puolella

• Alirikattu = (jonkin kriteerin mielessä) liian pienet purjeet  
veneen kokoon nähden

• Barber-hauler, barberi = pallopurjeen skuutin suuntaa säätävä 
apuköysi

• Snörppi = purjeen liikkiä kiristävä naru

• Levanki = isopurjeen skuuttipistettä sivusuunnassa siirtävä 
kisko

• Cunningham = isopurjeen etuliikkiä alaspäin kiristävä 
säätököysi

• Outhaul = isopurjeen puomiliikin kiristin

• Hekki, hekstaagi = takastaagin kiristysjärjestelu

• Skuuttipiste = jalusta ohjaavan plokin sijaintipaikka

• Dirkki, puominkannatin = mastonhuipun kautta kulkeva köysi 
joka pitää puomin koholla

• Rodkikcer = (usein) kaasujousella varustettu tankomainen 
puominkannatin

• Virsikirja = purjeet eri puolilla

• Spiirapuomi = puomi jolla keulapurje pakotetaan auki 
virsikirjalla ajettaessa



Muita kiinnostavia juttuja



1. Hanki veneesi polaaridiagrammi!

• Polaaridiagrammi kertoo veneen nopeuden eri tuulilla ja 
suunnilla tosituuleen nähden

• Muutama havainto:
• Tuulikulmalla 0 veneen nopeus on 0 eli vastatuuleen ei pääse

• Paras kryssisuunta on se, joka maksimoi nopeuden komponentin tuulen 
suuntaan (max VMG)

• Tuulikulmalla 180 veneen nopeus on aika tavalla hitaampi kuin esim. 
tuulikulmalla 150 deg
• Noin tällä kulmalla purjeet muuttuvat ladonoviksi eli ulkopuolen virtaus irtoaa

• Mitä kevyempi tuuli, sitä suurempi on max VMG-kulman ero tuuleen

• Myötäiseen kannattaisi siis ajaa vuorotellen eri halsseja



2. Keulapurjeen oikea kiertymä kryssillä

• Keulapurjeen oikea kiertymä riippuu suoraan apparenttituulen ominaisuuksista

• Testi: otetaan kryssivauhti (miksi ei testata hitaammalla vauhdilla?) ja nostetaan venettä tuuleen

• Seurataan mistä keulapurjeen virtauslangat alkavat lepattaa ja mistä purje alkaa lyödä sisään

• Tavoitteena on, että näin tapahtuu tasaisesti joka korkeudella

• Jos purjeen yläosa häiriintyy ennen alaosaa, on purjeessa liikaa kiertymää. Siirrä skuuttipistettä
eteenpäin (senttejä) ja testaa uudestaan

• Jos purjeen alaosa häiriintyy ennen yläosaa, on purjeessa liian vähän kiertymää. Siirrä 
skuuttipistettä taaksepäin ja testaa uudestaan

• Kovalla tuulella voidaan purjeeseen ottaa lisää kiertymää ja näin päästää purjeen yläosa pois 
vedosta (ei kuitenkaan lepattamaan!)

• Muilla tuulilla kiertymä säädetään siten että purje tuottaa voimaa koko korkeudeltaan

• Jos pussin paikkaa tai syvyyttä muutetaan, kiertymä (ja kohtauskulma) pitää tarkistaa uudestaan



• Coriolisvoima kääntää tuulta oikealle siitä mitä se muuten puhaltaisi

• Coriolisvoiman suuruus riippuu lineaarisesti tuulen nopeudesta
=> Muuta tuulta hitaampi tuuli tulee enemmän vasemmalta (kasvot tuuleen)

Kun tuulessa on tarpeeksi iso pystynopeusjakauma ja muut vaikuttavat voimat ovat 
pieniä, myös tosituuleen tulee kiertymä. Eri halsseilla suhteellisen tuulen ja 
tosituulen kiertymät vahvistavat ja kumoavat toisiaan

• Leikkausvoimat pieniä: Erityisesti keväällä kylmien vesien aikaan veden pinnalla on useita metrejä 
korkea kylmän ilman patja jossa tuulee hyvin hitaasti tai jopa täysin eri tavalla kuin ylempänä 

• Painevoimat pieniä: Matalapaineen täyttyessä tai korkeapaineen hävitessä (sään muutos, 
merituulen alkaminen) painegradienttivoima, joka dominoi normaalisti Coriolisvoimaa, pienenee 

• Hitaampi alatuuli kääntyy vasemmalle; paaran halssilla noustaan ylätuulessa olevan mittarin 
mukaan taivaisiin ja ja styyran halssilla tosi huonosti

• Yleensä epäillään että veneessä, mittareissa tai rikissä on vikaa kun käytös on aivan 
epäsymmetristä

Eri trimmit eri halsseilla; paaralle paljon twistiä ja styyralle ihan levyksi
Eri halssit eivät ole vertailukelpoisia!

3. Miksi joskus tarvitaan eri halsseilla eri 
säädöt? Yksi selitys



4. Ajaminen kryssillä aaltojen yli

• Isossa (vasta-) aallokossa on ajettava aktiivisesti kahdesta syystä:
• Aaltovastuksen minimointi
• Purjeiden pitäminen vedossa koko ajan

• Aallon ylämäki:
• Kun keula nousee, maston huippu liikkuu taaksepäin ja purjeiden yläosan vauhtituuli vähenee
• Suhteellinen tuuli yläosassa kääntyy tällöin sivulle ja kurssia voi/pitää nostaa

• Aallon alamäki:
• Kun keula laskee, maston huippu liikkuu eteenpäin ja purjeiden yläosan vauhtituuli kasvaa
• Suhteellinen tuuli yläosassa kääntyy tällöin eteen ja kurssia pitää laskea

• Isokin vene kääntyy aallon harjalla ketterästi koska keula on ilmassa
• Nyrkkisääntö: Nostetaan kurssia aallonpohjassa, lasketaan huipulla

• Purjeiden kiertymän lisäämisen filosofia aallokossa perustuu juuri sille että 
ylämäessä olisi varmasti vetoa eteenpäin; alamäkeen tullaan vauhdilla

• Aaltovastus: pahin vauhdin vihollinen on holtiton putoaminen aallon harjalta (1-2 
knot/putoaminen). Tämä estetään laskemalla aallon harjalla riittävästi kurssia 



• Tarvitaan vielä lisää voimaa aaltojen ylittämiseksi
• Löysätään peräharusta hiukan jolloin myös keulaharus löystyy ja masto suoristuu => 

Lisää pussia purjeisiin

• Isopurjeen nostin: kiristetään siten että pussi liikkuu hiukan eteenpäin 

• Puomiliikin kiristintä löysätään 

• Aallokossa veneen kallistellessa masto kulkee eteenpäin vuoroin hitaammin 
vuoroin nopeammin ja kallistelee sivuille => vauhtituuli vaihtelee paljon
• Jotta heiluvien purjeiden jokin osa olisi koko ajan vedossa, lisätään purjeiden 

kiertymää 

• Tarvitaan vähemmän suhteellisen tuulen muutoksille herkkää keulapurjetta
• Keulapurjeen nostin: kiristetään siten että pussi liikkuu hiukan eteenpäin 

5. Vasta-aallokon vaikutus trimmeihin



6. Ulkoskuutti

• Sivutuulilla usein keulapurjeen skuutti on turhaan liian keskellä 
venettä ja kohtauskulma jää väkisin liian suureksi tai purjeen 
pussikkuus kasvaa holtittomasti

• Laitetaan veneen varvaslistaan ploki ja kiinnitetään purjeeseen 
erillinen ns. ulkoskuutti ja johdetaan se plokin kautta vinssille, 
löysätään oikea skuutti
• Etsitään plokin paikka niin että purje vetää koko korkeudeltaan

• Voi testata taas nostamalla tuuleen kuten kryssitrimmeissä

• Usein yllättävän edessä

• Helposti jopa 0.5-1 solmua lisää vauhtia



7. Myös asymmetrinen spinaakkeri, 
genaakkeri ja code zero ovat kolmiopurjeita
• Samat periaatteet pätevät:

• Nostimen (ja etustaagin) kireys korvautuvat alagaijan pituudella

• Skuuttipisteen paikka haetaan barbereilla

• Sola pidetään auki

• Virtauslankoja seurataan samalla tavalla

• Jiippaaminen toki hankalampaa
• Sukka on mukava asia

• Myös näitä voi ajaa virsikirjalla



8. Maston säätäminen



Maston säädön perusteet

• Tavoite 1: Turvallisuus, maston tulee kestää kaikissa olosuhteissa
• Esijännitys 

• Tavoite 2: Veneen purjehdusominaisuuksien tasapainottaminen 
(staattiset ominaisuudet)
• Maston kallistus – nousukyky vs. kampeaminen 
• Maston suoruus – suorituskyky eri halsseilla
• Esijännitys – suorituskyky eri tuulilla

• Tavoite 3: Purjeiden muotoon vaikuttaminen ja sen muodon 
säätämisen mahdollistaminen kaikissa olosuhteissa (dynaamiset 
ominaisuudet)
• Esitaivutus – määrää osaltaan miten takastaagi taivuttaa mastoa



Tavoite 1: Turvallisuus

Masto stabiloidaan staageilla, vanteilla ja saalingeilla
• Vuosittaiset ja tarvittaessa kaudenaikaiset helojen ja vaijereiden tarkastukset 

tärkeitä: ei hapsottavia vaijereita, ei vioittuneita heloja, kiinnitykset mastorunkoon 
ehjiä, kaikissa, ihan kaikissa, vanttiruuveissa sokat, sokat teipattu

• (Erittäin) löysät vantit ovat turvallisuusriski
• Löysänä suojan puolella roikkuva vantti voi periaatteessa hypätä esim. saalingin 

päästä pois tai saalingin ja vantin välinen kulma voi muuttua, jolloin masto kaatuu 
seuraavassa vendassa

• Löysät vantit päästävät maston värähtelemään – liikkeet voivat voimistua ja/tai rikkoa 
tuennan kannalta oleellisia rakenteita

• Väärin säädetty masto on turvallisuusriski
• Ylikireät alavantit ja (hyvin) löysät ylävantit aiheuttavat alavanttien kohdalle mastoon 

taipuman, joka voi ylittää materiaalin myötörajan



Tavoite 2: Staattiset ominaisuudet

Maston oikea asento ja muoto eri tuulilla

• Maston kallistus: miten paljon suoran maston yläpää on alapäätä 
taaempana?
• Säädetään muuttamalla keulastaagin pituutta ja mastonjalan paikkaa kölin 

päällä
• Muutos vaatii vanttien pituuteen muutoksia

• Maston suoruus: 
• onko toppi keskellä venettä?Jos ei ole, kryssillä toisella halssilla huonompi 

vauhti ja nousu kuin toisella
• Onko masto mutkalla? Ennakoimattomia vaikutuksia suorituskykyyn

• Esijännitys: maston kyky vastustaa taipumaa (ja mutkia) tuulen 
noustessa
• Vantti venyy tuulessa jolloin maston huippu siirtyy suojan puolelle ja 

keulastaagin näkemä maston pituus vähenee jolloin se menee enemmän 
notkolle

• Esijännitys pienentää tätä siirtymää ja pitää keulapurjeen litteänä
• Pieni esijännitys löysää keulastaagia ja sallii sille suuremman notkon



Tavoite 3: Dynaamiset ominaisuudet 

Maston ja purjeiden yhteispeli

• Esitaivutus: Isopurjeen ja maston muodon yhteispeli 
sekä muodon muuttamisen yhteispeli
• Nyrkkisääntö: noin puolet mastoprofiilin paksuudesta
• Vähän esitaivutusta = kireät alavantit => Takastaagin

kiristäminen litistää isopurjetta vähän
• Paljon esitaivutusta => löysät alavantit => Takastaagin

kiristäminen litistää isopurjetta paljon

• Vanttien oikeat kireydet suhteessa toisiinsa siten että 
masto säilyttää tuulessa muotonsa

• Taivutus ei ole itsetarkoitus, esitaivutuksen tulee istua 
purjeeseen leikatun pussin kanssa



Kolme takilatyyppiä

• Toppiriki, suorat saalingit
• Stabiileimpana pidetty rikityyppi
• Taivuttaminen takastaagia kiristämällä, varsin hankalaa
• Baby-stay parantaa taivuttamista ja stabiloi mastoa mutta hankaloittaa vendaa

• Osatakila, suorat saalingit (inline-riki)
• Kallistus ja esijännitys asetetaan rikattaessa
• Taivuttaminen takastaagia kiristämällä
• Barduunat

• Osatakila, taaksepäin osoittavat saalingit (IMS-riki)
• Kallistus ja esijännitys asetetaan rikattaessa
• Taivuttaminen takastaagia kiristämällä, ei tarvetta barduunoille
• Huomattavasti pienempi säätövara kuin inline-rikissä
• Takastaagin kiristäminen liikaa löysää ylävantteja (!)
• Esijännityksen hyöty?



Suo siellä, vetelä täällä:

• Rullagenuan rullaaminen paksuntaa purjeen etuliikkiä ja vie purjeen 
tärkeimmän osan –etuosan – muodon vääräksi
• Rullattua etuliikkiä ei voida kiristää joten purjeen pussi asettuu minne sattuu
• Samalla kuitenkin solan overlap vähenee, mikä pienentää kalllistavia voimia

• Isopurjeen reivaaminen saattaa väkisin syventää isopurjetta so. lisätä tehoa
• Jos masto taipuu pääasiassa yläosastaan, reivaaminen siirtää purjeen maston 

suoralle osuudelle, jossa se ei latistu koska masto ei taivu
• Tehoa joudutaan tällöin vähentämään tvistaamalla purjetta lisää, mikä huonontaa 

nousukysyä

• Reivausjärjestys vaatii siis harkintaa sekä veneen ja takilan ominaisuuksien 
tuntemista

9. Mitä kryssillä reivataan ensin?



• Läpilatoituksella on monia etuja
• Purjeen läpätys vähenee ja käyttöikä kasvaa
• Helpottavat isopurjeen trimmausta
• Lattojen etupäähän muodostuvaa aerodynaamisesti epäilyttävää terävää kulmaa ei 

synny

• Läpilatan on oltava riittävän löysästi lattataskussaan jotta purjeen 
latistaminen onnistuu

• Läpilattojen olisi myös oltava etupäästään ohennetut
• Läpilatoitetussa isopurjeessa latat huolehtivat melko automaattisesti 

pussin paikasta erityisesti kun latat on ohennettu etupäästään
• Tuuli nousee => purje pyrkii enemmän pussille ja pussi taakse => ohennettu läpilatta 

taipuu enemmän etupäästään ja kompensoi tätä muutosta
• Myös mastoa taivutettaessa pussi liikkuu vähemmän taaksepäin

10. Läpilatoitus



Lisää taustaa


