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Sisältö: 
• Kauden 2003 Rankingsarjan ja Luokkamestaruuskilpailujen 

tulokset 
• IOM-ICA: Kansainvälinen yksimetri-luokkaliitto 
• IOM-MM 2003 Kisaraportti 
• Bulbiprojekti 2003 
• Uutisia: uusia veneitä rakenteilla monella eri suunnalla ! 
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Styyra, syksy 2003 
 
Syksyn Styyraan on koottu yhteenveto 
kuluneesta kaudesta. SuRCP on liittynyt 
kansallisena luokkaliittona IOM-ICA:n 
eli kansainväliseen yksimetri-
luokkaliittoon. IOM-ICA:n esittely sivulla 
7. Kansainvälisesti kauden huipennus 
oli IOM MM-kilpailut Vancouverissa 
kesäkuussa joista tässä numerossa 
kattava kisaraportti. Kotimaassa 
purjehdittiin kahdeksan kilpailun ranking 
sarja joka päätettiin 
luokkamestaruuskilpailuilla joissa 
ilahduttavasti 17 osallistujaa. Lisää 
tämänkokoisia kisoja ensivuonna ! Noux 
projektin dokumentointia jatketaan tässä 
artikkelilla bulbimuoteista ja bulbien 
valamisesta. 
 
Anders Wallin 
Sihteeri 

“Styyra” on Suomen RC-Purjehtijar 
r-y.:n tiedotuslehti joka ilmestyy 
noin kerran vuodessa. 
 
Styyra lehti ilmestyy vain pdf-
muodossa verkossa. SuRCP 
postittaa kaikille jäsenille kutsun 
vuosikokoukseen tammi-
helmikuussa 2004 sekä infolehden 
jossa on kilpailukalenteri 
myöhemmin keväällä. 
 
Lehden voi imuroida verkosta 
osoitteesta 
http://www.helsinki.fi/people/ 
anders.wallin/surcp/styyra/ 
 
 

Teksti: 
Anders Wallin 
Eero Laurila 
 

Kuvat: 
Anders Wallin 
Lasse Koivunen 
WWW 

Kansi: 
IOM LM Kilpailujen ensimmäinen 
päivä, huomaa FIN 27 läpinäkyvä 
lasikuiturunko ! 
Kuva: Lasse Koivunen. 
 

 

 
FIN 26 ensimmäinen koepurjehdus huhtikuussa 2003. Huomaa lähetinsuojus joka 

pitää näpit lämpimänä ! 
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SuRCP ry - FiRCS rf 
 
 

Hallitus - Styrelsen 
2003 

 
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 
09 - 8635096 
041-5457696 

olof.ginstrom@luukku.com 
 

Jerker Wahlfors 
040-8111596 

jerwahl@yahoo.com 
 

Timo Syren 
0400 499 908 

timo.syren@vip.fi 
 

 
Muut toimihenkilöt: 
Mittauspäällikkö: 

Olof Ginström 
Mittamiehet: 

Anders Wallin 
Juhani Fried 
Markus Renlund 
Vesa Laurila 

 
Maksut: 
• Jäsenmaksu 2003:   10 € 
• Veneen rekisteröintimaksu: 5 € 
• Omistajanvaihdon rekisteröinti: 5 € 
• Mittausmaksut (maksetaan 

mittamiehelle): 
 Vene  5 € 
 Riki 5 € 
• SuRCP - FiRCS pinssi 2 €  
 
Yhdistyksen Pankkitili: 
 
Nordea  200118 - 171962 
 
Tälle tilille suoritetaan kaikki maksut 
lukuunottamatta yllämainittuja 
mittamiehen korvauksia. 

 
 
 

WWW Sivut:   www.helsinki.fi/people/anders.wallin/surcp/ 
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PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO 
Toimintavuosi 2003 on päättymässä. Kilpailut on kilpailtu ja jäljellä on enää  
yhteenvedon teko menneestä kaudesta ja alkavan vuoden 2004  vuosikokouksen 
valmistelu. Tässä vaiheessa on hyvä katsoa miten suunnitelmat ovat toteutuneet ja 
arvioida missä olemme onnistuneet ja mitä pitää parantaa, jotta tavoitteeksi asetettu 
jäsenkunnan ja venekannan tuntuva kasvu  saavutetaan. 
 
IOM-luokan toiminta on suunnitellusti ollut painopisteenä. Uusia veneitä on tullut 8 kpl 
IOM-venerekisteriin vuoden 2003 aikana. Tosin kolme niistä ei ole purjehdusvalmiina 
ennen ensi kesää. Samoin mukavalta tuntuu aktiivisuuden kasvu uusilla paikkakunnilla : 
Vaasa, Turku, Jyväskylä … Hyvä näin, mutta valitettavaa on samalla todeta, että 
Marblehead-puolella voimavarat eivät ole riittäneet mihinkään. Suunniteltuja ranking-
kilpailuja (3) ei edes purjehdittu riittämättömän osanottajamäärän takia. Tämän luokan 
aktiivit ovat siirtyneet IOM- puolelle. Näyttää siltä, että Suomeen ei nyt mahdu kuin yksi 
kilpailuluokka radiopurjehduksessa. 
 
Toimintasuunnitelman lause ”Lajimme yleistä näkyvyyttä lisätään esimerkiksi 
lehtiartikkeleilla” on toteutunut näyttävällä radiopurjehduksen esittelyllä laajalevikkisen 
Tekniikan Maailman numerossa 12/03. Hienoa, mutta lisää tarvitaan.  
 
Merkittävänä askeleena voidaan pitää SuRCP.n hyväksymistä IOM-veneiden 
kansainvälisen luokkaliiton IOM ICAn jäseneksi viidentenä maana. (Tästä aiheesta on 
enemmän toisaalla tässä lehdessä.) Uuden kansainvälisen luokkaliiton synty tukee 
osaltaan voimakkaasti kehittyvää IOM-purjehdusta. Jo nyt IOM-luokka on suurin ja 
aktiivisin kilpailuluokka radiopurjehduksessa. Näitä veneitä arvioidaan rakennetun 15000 
eri puolilla maailmaa. Kansainvälisen radiopurjehduksen terveen kehityksen kannalta 
pidetään tarpeellisena säilyttää yksi luokka, jossa venesuunnittelun ja rakentamisen 
kyvykkyys ei ole keskeisin menestystekijä pyrittäessä huipputuloksiin tärkeimmissä 
kilpailuissa. 
 
Anders Wallin osallistui kesäkuussa 2003 purjehdittuihin IOM-luokan MM-kilpailuihin 
ensimmäisenä suomalaisena. 82 veneen joukossa AW oli sijalla 43. Hyvä avaus, joka 
saa tulevaisuudessa toivottavasti vieläkin parempaa jatkoa. Muillekin purjehtijoille vihje :  
EM-kilpailut ovat Espanjassa syksyllä 2004. 
 
IOM rankingsarjassa purjehdittiin peräti 8 kilpailua. Osanottajamäärät pysyivät 
kilpailukohtaisesti edellisen vuoden tasolla. LM-kilpailujen osalta voidaan todeta selvää 
eteenpäin menoa - 2002 mukana 12 venettä ja 2003 mukana 17 venettä. Eli 
ensimmäistä kertaa saimme tuntumaa suuren laivueen kilpailemisesta. Tamperelaisille 
kiitokset hyvin järjestetyistä Luokkamestaruuspurjehduksista. Nyt olemme hyvin lähellä 
SPL:n edellyttämää 20 veneen määrää ja mahdollisuutta hakea SM-arvoa. Tätä varten 
olemme uudistaneet luokkaliiton SM-säännöt IOM-luokan osalta ja lähettäneet ne SPL:n 
hyväksyttäviksi. Pelisäännöt ovat tältä osin kunnossa. 
 
Hämmästystä ja ärtymystä  viime kesän kilpailuissamme herätti tietty ”kurittomuus”  
selvissä väistämistilanteissa, joiden seurauksena kolareita nähtiin liikaa. Tämä ilmiö ei 
saa jatkua tai se vaikuttaa kohta halukkuuteen osallistua kilpailuihin. Näitä kommentteja 
kuultiin usein kisojen jälkeen. Purjehduksen kilpailusäännöt koskevat myös 
radiopurjehdusta. Säännöt on tunnettava ja niitä on myös noudatettava ! 
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Asian korjaaminen vaatinee SuRCP.ltä panostusta jäsenistönsä tietotaidon nostoon 
koulutuksella. Samoin kilpailujen järjestäminen on vaativampaa, kun osanottajamäärät 
kasvavat. Rata-alueiden ja valittujen ratojen pituuksien ja muotojen tulee vastata näitä 
haasteita. Ongelmia ei saa lisätä huonoilla purjehdusradoilla. 
 
Paljon on saatu aikaan, mutta tekemätöntä työtä on vielä runsaasti edessä. Yleisvire 
suomalaisessa radiopurjehduksessa on myönteinen ja eteenpäin menosta kertovat 
osaltaan monet parhaillaan käynnissä olevat rakennushankkeet, jotka tuottavat uusia 
mielenkiintoisia veneitä ensi kesän purjehduksiin. 
 
Lopuksi kiitokset kaikille aktiivisille jäsenillemme, niin toimihenkilöille kuin 
purjehtijoillekin. Kesä 2003 jää mieleen monista hienoista purjehduselämyksistä. Tästä 
on hyvä jatkaa. Tavataan runsaslukuisina viimeistään helmikuussa 2004 
vuosikokouksen merkeissä. 
 
Purjehdusterveisin, 
 
Eero Laurila 
 
 
 
 

 
J. Wahflors ja O. Ginström saivat kaudelle 2003 valmiiksi ensimmäiset kotimaiset Noux 
veneet. Tässä Olofin vene FIN 27 ”Nemorosa”. Vene on osoittautunut kilpailukykyiseksi 

ja valmistusmetodeja tullaan talven aikana kehittämään mm. uusilla kölievämuoteilla. 
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 IOM-Ranking 2003 
Kauden aikana purjehdittiin kahdeksan kilpailun rankingsarja joista viisi parasta tulosta 
laskettiin mukaan loppupisteisiin. Viimevuoteen verrattuna osallistujamäärä on kasvanut 
viidellä ja listalla on nyt 21 nimeä. 
 
Marblehead kilpailuja ei järjestetty pienten osallistujamäärien takia. 

     päivä:  24.5  7.6  28.6   26.7  9.8  23.8 6.9 
 20- 
 21.9  

Sija Nro Nimi Seura 5parasta Pisteet Tampere Kivenlahti Otaniemi Svartbäck Tampere Svartbäck Svartbäck Tampere  

Plac. Nr Namn 

Klub
b 5bästa Points 8   8   9   10   9   9   10   17   Vene 

1 26 Anders Wallin NJK 5000 6830 1 
1000 

  
  

1 
1000 

1 
1000 

1 
1000 

2 
889 

1 
1000 

2 
941 

Italiko/Ericca 

2 27 Olof Ginström SSS 4435 5913   
  

2 
875 

2 
889 

2 
900 

2 
889 

3 
778 

4 
700 

3 
882 

Noux 

3 31 Kenneth Bensky WS 4243 4368   
  

8 
125 

3 
778 

3 
800 

  
  

1 
1000 

2 
900 

5 
765 

Italiko 

4 16 Jerker Wahlfors SSS 3875 4953 3 
750 

1 
1000 

8 
222 

4 
700 

3 
778 

5 
556 

8 
300 

7 
647 

Noux 

5 32 Olle Martonen WSF 3006 3006 2 
875 

4 
625 

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
800 

6 
706 

oma 

6 22 Jorma Pihlajamäki SSS 2767 3564 5 
500 

5 
500 

6 
444 

6 
500 

  
  

4 
667 

5 
600 

12 
353 

TS2 

7 21 Riku Lindström SSS 2755 2755   
  

  
  

5 
556 

  
  

4 
667 

6 
444 

6 
500 

8 
588 

Gadget 

8 11 Petri Järvi EPS 2195 2195 7 
250 

3 
750 

  
  

  
  

6 
444 

8 
222 

  
  

9 
529 

Ericca 

9 17 Vesa Laurila N 1850 1850 4 
625 

6 
375 

  
  

  
  

5 
556 

  
  

    13 
294 

Lokki 

10 02 Eero Laurila KLV 1829 2240 6 
375 

7 
250 

7 
333 

8 
300 

9 
111 

  
  

7 
400 

10 
471 

Widget 

11 34 Jari Immanen IHPS 1659 1659         4 
667 

7 
400 

  
  

7 
333 

9 
200 

17 
59 

Noux/oma 

12 20 Christian Lindholm NJK 1000 1000                             1 
1000 

Italiko 

13 01 Timo Syrén N 824 824                             4 
824 

Oscar 

14 13 Christian Johansson SSS 711 711             5 
600 

    9 
111 

  
  

  
  

Ericca 

15 23 Lasse Koivunen N 547 547 8 
125 

  
  

  
  

9 
200 

8 
222 

            Windstar 

16 19 Dominicus Björkstam HSF 412 412                             11 
412 

Ericca 

17 05 Mikael Viitanen N 333 333           
  

  
  

7 333             Lokki 

18 15 Bino Haeggström NJK 311 311         9 
111 

10 
100 

        10 
100 

    Lokki 

19 18 Kari Kauppinen   235 235                             14 
235 

Ericca 

20 08 Timo Wallius WSF 176 176                             15 
176 

Lokki 

21 10 Antti Pihlajamäki LVK 118 118                             16 
118 

Ericca 

Jokaisen kilpailun eräkohtaiset tulokset ovat saatavilla kotisivulta. 
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IOM Ranking 8, Luokkamestaruuskilpailut  
N, Tampere, 20-21.9.2003 
Sij. Nro Nimi Vene Seura Pisteet Poistot Summa 

plats Nr Namn Båt Klubb Points Disc. Sum 

1 20 Christian Lindholm Italiko NJK 37 30 67 

2 26 Anders Wallin Italiko NJK 50 24 74 

3 27 Olof Ginström Noux SSS 87 30 117 

4 1 Timo Syrén Oscar N 89 33 122 

5 31 Kenneth Bensky Italiko WS 119 40 159 

6 32 Olle Martonen Lion WSF 123 40 163 

7 25 Jerker Wahlfors Noux SSS 137 43 180 

8 21 Riku Lindström Gadget SSS 172 39 211 

9 11 Petri Järvi Ericca EPS 186 42 228 

10 2 Eero Laurila Widget KLV 187 44 231 

11 19 Dominicus Björkstam Ericca HSF 195 52 247 

12 22 Jorma Pihlajamäki TS2 SSS 200 43 243 

13 17 Vesa Laurila Lokki N 208 42 250 

14 18 Kari Kauppinen Ericca   266 48 314 

15 8 Timo Wallius Lokki WSF 290 50 340 

16 10 Antti Pihlajamäki Ericca LVK 306 50 356 

17 34 Jari Immanen oma IHPS 334 54 388 

 
Täydelliset eräkohtaiset tulokset sekä niihin perustuva 
tulosanalyysi kotisivulla. 

IOM Luokkamestaruuskilpailu 20-21.9.2003, N, Tampere 
Kotimaisen kauden päätöskilpailu 
ja samalla ainoa kaksipäiväinen 
kilpailu oli 
luokkamestaruuskilpailu 
Tamperella 20-21.9. Koska 
kilpailijoita ilmaantui kisapaikalle 
17 kappaletta oli kysessä myös 
suurimmat tähän mennessä 
järjestetyt IOM kisat suomessa. 
 
Lauantai alkoi kuudella erällä 
jotka purjehdittiin parin vuoden 
aikana tutuksi tulleelta 
pontoonilaiturin kärjestä. Tämä 
osoittautui kuitenkin liian 
ahataaksi paikaksi 17 ohjaajalle ja 
loppukisa purjehdittiin 
suuremmalta aallonmurtajalta 
josta kaikilla oli hyvä näkyvyys radalle. Molempina päivinä käytettiin ykkösrikiä, lauantai 
tuuli oli hieman kovempi ja kakkosrikiin vaihtaminen kävi jo mielessä. Sunnuntaina tuuli 
oli kevyt ja puuskainen. 
 
Kahden päivän aikana 
purjehdittiin 24 
purjehdusta. Seitsemän 
eri erävoittajaa kertoo 
kilpailun tasaisuudesta.  
 
Jo ensimmäisen päivän 
jälkeen oli selvää että 
taistelu mestaruudesta 
käytäisiin Anders 
Wallinin ja Cride 
Lindholmin välillä. 
Lopulta Cride:n tasainen 
purjehdus ja kokemus oli 
valttia ja hän lisäsi 
tämävuoden IOM-
mestaruuden lukuisten 
Marblehead 
mestaruuksien sarjaansa. 
Kolmas, Olof Ginström, 
purjehti koko kauden 
uudella omatekoisella 
Noux veneellä johon hän 
on saanut vauhtia lisää 
joka kisassa.

Anders Wallin (26) ja Christian Lindholm (20) 
purjehtivat Sails ETC:n valmistamilla veneillä ja 
purjeilla. 
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IOM-ICA on päättänyt että kansainväliset euroopan- 
ja maailmanmestaruuskilpailut pidetään tuomareiden 
valvomina. Etualalla MM-kisojen tuomarit joilla 
”protestihanska” kädessä. Järjestelmä toimi 
Vancouverissa hyvin. 

SUOMI HYVÄKSYTTIIN VIIDENTENÄ MAANA  IOM -VENEIDEN 
KANSAINVÄLISEEN LUOKKALIITTOON (IOM ICA) 
International One Metre luokan veneille on rakennettu vuoden 2001 MM-kilpailuista 
alkaen omaa kansainvälistä luokkaliittoa. ISAF-RSD on siirtämässä sille toimivaltansa 
(1) IOM-luokan kansainvälisten kilpailujen järjestämisoikeuksien myöntämisessä ja (2) 
IOM-luokan luokkasääntöjen ylläpidossa ja julkaisemisessa. 
 
Toiminnan puitteet on määritelty kansainvälisen luokkaliiton IOMICAn säännöissä ja 
hallinnon johtosäännössä. Vancouverissa 2003 MM-kilpailujen yhteydessä pidetyssä 
äänestyksessä valittiin liitolle johtoryhmä: puheenjohtaja, 4 varapuheenjohtajaa, sihteeri 
ja rahastonhoitaja. Kaikki nämä toimihenkilöt ovat tehtävissään luottamusmiehinä 
palkkioitta. Varapuheenjohtajat hoitavat kukin omaa vastuualuettaan : luokkasäännöt, 
kilpailut, mittaukset, viestintä. Puheenjohtajaksi valittiin luokan toimintaa käynnistäneen 
väliaikaisen toimikunnan vetäjä englantilainen Lester Gilbert. 
 
Tähän mennessä kansainväliseen luokkaliittoon on hyväksytty jäseniksi Australia, 
Brasilia, Tanska, Kroatia ja Suomi. Näiden lisäksi jäsenyyttä ovat hakeneet Ranska, 
Englanti, Saksa, Japani ja Portugal, joiden osalta hakuprosessi on vielä kesken. 
Jäsenhakemusta odotetaan monelta muulta maalta, esimerkkeinä Espanja, Italia, Norja, 
Etelä-Afrikka, Yhdysvallat, Ruotsi, Sveitsi, Irlanti, Malta, Uusi-Seelanti jne. 
 
IOM ICAn toiminnan tavoitteet 
ovat 
• edistää luokan kilpailu-

toimintaa maailman 
laajuisesti 

• julkaista, tulkita ja ylläpitää 
luokkasääntöjä 

• muodostaa luokan hallinnon 
rakenne maailman 
laajuisesti 

• edistää kansallisten luokka-
liittojen muodostamista 
jokaiseen maahan, jossa 
luokan veneillä kilpaillaan 

• luoda luokan purjehtijoiden 
välille tiedonkulun rakenne 
maailman laajuisesti 

• julkaista ja ylläpitää luokan 
mestaruuskilpailujen 
sääntöjä ja luoda puitteet 
muille luokan 
kansainvälisille kilpailuille 

• varmistaa, että luokan 
mestaruuskilpailut 
järjestetään tarkoitukseen soveltuvissa paikoissa ja niiden arvon mukaisella tavalla 

• edistää mittaustoiminnan kehitystä ja mittamiesten koulutusta. 
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IOMICA noudattaa hallinnossaan ISAFin standardimallin mukaista menettelyä luokan 
rakenteiden ja vastuiden osalta. Tammikuusta 2003 alkaen IOMICA on vastannut luokan 
mestaruuskilpailuista ja lähitulevaisuudessa vastaa myös luokkasääntöjen ylläpidosta. 
 
IOMICA on viritetty toimimaan elektronisesti: kokoukset pidetään internetissä, 
dokumentit jaetaan tietokoneen tiedostoina ja kirjeenvaihto hoidetaan sähköpostilla. 
IOMICAn tulot tulevat kansainvälisten mestaruuskilpailujen järjestämisoikeuksista 
perittävistä maksuista. 2002/2003 budjetti ei edellytä maksujen perimistä 
veneenomistajilta tai kansallisilta luokkaliitoilta. IOMICA uskoo tilanteen säilyvän 
samana läpi nähtävissä olevan tulevaisuuden. 
 
SuRCP.n rooli IOM-veneiden kansallisena luokkaliittona on 
• edistää ja kehittää IOM-luokan kilpailutoimintaa Suomessa 
• muodostaa IOM-luokan hallinto Suomessa 
• pitää luetteloa IOM-luokan veneistä ja veneenomistajista Suomessa 
• avustaa IOM-veneiden kilpailujen järjestäjiä Suomessa 
• avustaa IOM-luokkasääntöjen jakelussa ja ylläpidossa Suomessa yhteistoiminnassa 

IOMICAn kanssa.  
 
Kansallisena luokkaliittona meillä on edustus IOMICAn päättävässä elimessä, ns. 
maailman neuvostossa. Päätöslauselmien hyväksyminen pohjautuu kussakin 
jäsenmaassa tehtyihin jäsenäänestyksiin. Eli todellista valtaa käyttävät rekisteröityjen 
veneiden omistajat, joiden mielipiteiden mukaisesti luokan keskeisiä asioita hoidetaan. 
Luokkasääntöjen ja kansainvälisen luokkaliiton sääntöjen muuttaminen edellyttää 
kahden kolmasosan enemmistöä. Muissa asioissa riittää yksinkertainen 
ääntenenemmistö maailman neuvostossa. Kunkin maan äänimäärä perustuu liukuvaan 
asteikkoon veneenomistajien määrän/rekisteröityjen veneiden määrän mukaisesti. 
 
Eero Laurila 
 
Lisätietoja IOM-ICA:n kotisivulta www.iomclass.org 

 
 
IOM-ICAn puheenjohtaja Lester Gilbert 
työskentelee luennoitsijana Southamptonin 
yliopistossa jossa tutkitaan mm. aero- ja 
hydrodynamiikkaa. Lester onkin koonnut 
omalle kotisivulleen laajan kokoelman 
ajatuksia, teoreettisia laskelmia, testejä ja 
raportteja liittyen RC-veneilyn teoriaan. 
Kannattaa tutustua, linkki löytyy SuRCP:n 
sivujen kautta. 
 
IOM-ICAn johdossa hän on vetänyt hyvin 
avointaa linjaa jossa luokkaliiton www-sivut 
ovat keskeisessä asemassa. Sinne 
ilmestyvät lähes reaaliajassa kaikki asiakirjat 
ja uutiset. Myös kustannusten kurissapito 
elektronisin kokouksin ja äänestyksin on ollut 
IOMICAn alkumetreillä tärkeä tavoite. 
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 IOM MM, 3-11.6.2003, Royal Vancouver Yacht Club, Canada. 

Valmistautuminen: Vene ja muu kalusto 
Kun tammikuussa 2003 päätin osallistua MM-
kilpailuihin kanadassa ensimmäinen kysymys oli 
tietenkin millä veneellä. Nykyinen veneeni, FIN-
10, mallia Ericca, oli toiminut ainakin 
tyydyttävästi kaksi kautta mutta sen köliä oli 
modifioitu aika reilusti enkä ollut vieläkään täysin 
tyytyväinen sen balanssiin. Oma Noux 
projektimme oli siinävaiheessa että ensimmäiset 
veneet saataisiin vesille alkukesästä. Tosin 
Noux:lla ei oltu vielä purjehdittu metriäkään ja 
vaikka runkomuoto on senverran suora kopio 
tunnetusti hyvistä veneistä ettei vauhtiongelmia 
pitäisi olla niin mielestäni oli turhan suuri riski 
lähteä kisoihin täysin uudella veneellä jota ehtisi 
testata enintään kuukauden tai kaksi. Näistä 
syistä tilasin helmikuussa 2003 Italiko veneen 
Graham Bantock:n yhtiöltä SailsETC. Joidenkin 
sähköpostiviestien jälkeen kaikki optiot ja 
valinnat olivat selvät ja sain jopa alennuksen 
koska ostin juuri silloin hyllyssä olevan veneen. 
Vene on maailmalla ja Suomessa (FIN-20, C. 
Lindholm) pärjännyt todella hyvin ja veneen sekä 
osien laatu ja viimeistely on huippuluokkaa. 
Tilasin veneen melko valmiina joten veneen 
saavuttua maalasin vain kölievän, bulbin ja 
peräsimen sekä rakensin uuden radiolevyn RMG 
vinssiä varten.  
 
Purjeet ja riki-osat ostin myös samalla 
Bantock:lta. Rikit ovat jo luokkasääntöjen takia 
hyvin samanlaisia mutta halusin kokeilla 
jäykempää 12,7mm pyöreää mastoa ykkösrikiin. Kakkos ja kolmisrikeissä 11,1mm 
pyöreän putken jäykkyys riittää hyvin. 
 
Radiolaitepuolella en tehnyt muutoksia viimevuoden kalustoon verrattuna. Radiona on 
Futaba:n FF6 PCM lähetin ja kolmikanavainen PCM-vastaanotin. Vinssi on RMG:n 280c 
malli, hieman painavampi kuin Whirlwind ja Graupner mutta todella nopea ja voimakas 
sekä digitaalitekniikan ansiosta myös tarkka. Akut ovat myös viimevuotisia viisikennoisia 
6V 1600 mAh NiMH paketteja. Ohjausservona käytän Futaba:n standardiservoa S3003. 
Koska servoja joskus harvoin menee rikki löytyy pakista myös varaservo. Ilmoittautuessa 
MM kisoihin on kiteitä eli radiotaajuuksia ilmoitettava vähintään kuusi kappaletta joten 
niitä jouduin hankkimaan lisää. Lopuksi kävi sitten niin että purjehdin koko kisan sillä 
taajuudella mikä minulla normaalistikin on käytössä... 
 
Veneen ja kaiken muun kaluston kuljettamista varten ostin SKB nimiseltä firmalta ison 
muovilaatikon joka on tarkoitettu golf-mailojen lentokuljetusta varten. Siihen mahtuu 

 
Kisakalusto 

Runko: Sails ETC:n rakentama 
Italiko 
Mastot: 12,7mm ykkösmasto, 
11,1mm kakkos ja kolmosmastot. 
Purjeet: Sails ETC 
Vinssi: RMG SW280c 
Servo: Futaba S3003 
Vastaanotin: Futaba R-113ip PCM 
Lähetin: Futaba FF6 PCM 
Akut: 6,0V 1600 mAh veneessä ja 
9,6V 1600mAh lähettimessä. 
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vene, bulbi, työkalut ja myös rikit kunhan 1- ja 2-rikin mastot ovat kahdessa osassa. 1-
rikin purjeet on irroitettava ja rullattava pahviputkeen kuljetusta varten. 
 
Kisaan valmistauduin heti jäiden lähdettyä purjehtimalla mahdollisimman paljon. Uuden 
veneen luotettavuus sekä nopeus oli varmistettava. Myös uuden selvästi erilaisella 
kölillä ja peräsimellä varustetun veneen puikottamiseen oli totuttava. Trimmaus ja 
vauhdin-etsintä sessioissa mukana oli Jari Immanen sekä Olof Ginström joille kiitokset 
tässä. Cride Lindholm lainasi myös omaa Italiko venettään näitä testejä varten joka 
auttoi paljon, saimmehan silloin aikaan oikean “2 boat sea trials” tunnelman a la 
Americas Cup. 

Matkustaminen, Kisapaikka,  
Tapahtumaa sponsoroi Air Canada jonka kanssa järjestäjät olivat neuvotelleet 
osallistujille 20% alennuksen sekä luvan kuljettaa purje-bokseja ilmaiseksi. Lentolippujen 
varaus ja maksu sujui internetin välityksellä kivuttomasti. Ei muuta kuin kaikki kamat 
boksiin ja lento Frankfurtin kautta Vancouveriin. Saavuin paikalle kolme päivää ennen 
ensimmäistä varsinaista kisapäivää jotta aikaeroon, hotelliin ja muihin olosuhteisiin oli 
hieman aikaa tottua. Tämä on järkevää myös sen takia että lentoyhtiöit välillä kadottavat 
tavaroita muutamaksi päiväksi... 
 
Kisapaikkana toimi yksi Royal Vancouver Yacht Club:n satamista joka sijaitsi noin 10min 
automatkan päästä Vancouverin keskustasta ja noin 5min matkan päästä hotellista. Rata 
oli sijoitettu ison n. 200m pitkän L-muotoisen puisen aallonmurtajan ulkopuolelle. 
Aallonmurtaja oli vuoroveden takia aina 2-5m vedenpinnan yläpuolella joten se toimi 
täydellisenä ajajakorokkeena. Veneiden vesillelaskua varten aallonmurtajan päähän oli 
tuotu pontoonilaituri joka lisäksi oli katettu teltalla. Teltassa jokaisella oli paikka pitää 
venettään kisapäivän aikana ja se toimi myös hyvin auringonsuojana (onneksi ei 
milloinkaan satanut). 

 
Vuorovedestä riippuen noin 3-5m vedenpinnan yläpuolella oleva 200m pitkä 

aallonmurtaja toimi ideaalisena ohjausalueena. 



 11 

Harjoittelu, Mittaukset 
Kolme ensimmäistä päivää ajeltiin epävirallisia harjoituslähtöjä pitkin päivää. Kaikille 82 
kilpailijalle oli erikoislupien avulla löydetty oma radiotaajuus joten niistä ei onneksi 
tarvinnut olla huolissaan. Ennen avajaisia suoritettiin vielä mittaukset, jossa tarkistettiin, 
että jokaisella veneellä oli voimassaoleva mittakirja sekä tehtiin veneen punnitus ja 
syväyden tarkistus mittaustankissa. Paikalliset olosuhteet 
olivat selvästi tyypiilistä suomen oloista poikkeavia. Tuulta oli 
harjoituspäivinä sekä kolmena ensimmäisenä kilpailupäivinä 
vaihteleva 4-6m/s joka tarkoitti että koko ajan oltiin 1-rikin ja 
2-rikin välimaastossa. Aallot olivat koko ajan isoja ja ne piti 
todellakin ottaa huomioon. Vaikka kilpailun päivämäärät 
olivat valittu vuoroveden vaikutuksen minimoimiseksi aiheutti 
se kuitenkin jokaisena kisapäivänä selvästi havaittavan 
virran jonka suunta sekä voimakkuus vaihteli suuresti radan 
alueella. Ei siis mikään helppo paikka purjehtia. USAlaiset 
sekä kanadalaiset olivat tietysti harjoitelleet samalla paikalla 
aika paljon viimevuoden Amerikan sekä tämänvuotisten 
Kanadan mestaruuskilpailujen muodossa... 

Kilpailu 
Kalenteriin oli merkattu kuusi kilpailupäivää, 
puolessavälissä yksi välipäivä. Kilpailu 
purjehdittiin HMS eräpurjehdusjärjestelmän 
mukaan joka lyhyesti tarkoittaa että 82 
kilpailijaa jaetaan 20 veneen eriin joiden nimet 
huonoimmasta parhaimpaan ovat E, D, C, B ja 
A. Ensin ajetaan E erä josta neljä parasta 
nousee seuraavaksi ajettavaan D erään jne. 
Jos taas sijoittuu erässään neljän huonoimman 
joukkoon on edessä putoaminen alempaan 

erään seuraavassa kilpailussa. Tällä kaavalla eriä ajettiin klo 1000 ja 1800 välillä 
yleensä n. 20 kpl per päivä eli noin neljä kokonaista kilpapurjehdusta päivässä. Lopuksi 
kilpailuja kertyi 22kpl eli eriä ajettiin läpi kuuden päivän aika yhteensä 110kpl !. Kiitokset 
tästä hyvin toimivalle kilpailuorganisaatiolle jonka kärkeen Race Officer:n paikalle oli 

Tyypillinen näky A-erän lähestyessä ensimmäistä lenssimerkkiä. Kahdestakymmenestä 
erässä purjehtivassa veneestä peräti kahdeksantoista mahtuu kuvaan. Martin Roberts(22) 
johtaa selvästi ja Gibson(142), Smith(147), Jones(108), Byerley(14) seuraavat. Huomaa 
lopullinen voittaja Binks (72) keskellä joukkoa, purjehtien välttäen riskejä ja lähes koko 
kilpailun ajan pysyen A-erässä. Taustalla ei kilpaileva vene... 
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palkattu David Coode Englannista. Rata oli yksinkertainen kryssi lenssi rata joka 
kierrettiin kahteen kertaan. Koska tasaisessa kilpailussa yleensä puojunkierrot tuottavat 
eniten kolareita ja ongelmia oli ylämerkillä ns. offset mark joka estää lenssille kääntyviä 
veneitä sotkeutumasta vielä kryssimerkille tuleviin veneisiin. Alamerkkinä toimi kaksi 
merkkiä jotka muodostivat portin. Kilpailija sai itse valita kumman merkeistä kiersi. 
Radan pituus oli koko aallonmurtajan pituinen eli aina vähintään n. 100m (ylä- ja 
alamerkkien välinen etäisyys). 

Tulokset 
Ennakkosuosikkeja olivat tietenkin entiset 
maalmanmestarit Craig Smith(1997) , Martin 
Roberts(2001) ja Graham Bantock(1994 ja 
1999). Graham joutui kuitenkin sairastelun 
takia jäämään pois – toivottavasti hän 
parantuu ja näemme hänet taas kisoissa. 
Voittajaa Trevor Binksiä voidaan pitää 
pienenä yllätyksenä. Binks on kuitenkin tuttu 
nimi kovatasoisessa Englannin 
rankingsarjassa ja yhdessä veljensä Kenin 
kanssa he olivat kuulema intensiivisesti 
testanneet ja trimmanneet uutta Isis 
veneitänsä. Trevor purjehti eleettömästi 
keskellä A-erää. Ykköstiloja kertyi vain yksi 
mutta sarja oli erittäin tasainen. Smith purjehti 
myös tasaisesti ja osoitti erityisesti 
kakkosrikin kelissä kaapin paikan voittamalla 
alkukisasta monta A-erää – yhden jopa 
varaslähdön jälkeen! Diskaus yhdessä erässä 
kuitenkin pudotti hänet toiselle sijalle. Paul 
Jones ja Brad Gibson olivat ainakin minulle 
uusia nimiä. Brad valmistaa itse tiimin ”Disco” 
veneet sekä purjeet BG-Yachts nimikkeellä. 
Ante Kovacevic on Kroatian ykkösnimi ja on monta vuotta kiertänyt EM ja MM kilpailuja, 
viides sija ei mikään yllätys. Puolustava mestari Martin Roberts purjehti huippunimistä 
ehkä epätasaisimmin ollen useasti A-
erän kärjessä mutta myös 
käväisemällä liian usein 
moikkaamassa B-kuskeja. Trevorin 
veli Ken Binks joka pyörittää KBits 
firmaa nappasi seitsemännen 
sijoituksen tasaisella sarjalla. 
Kanadan oma mies Peter Van 
Rossem tunsi tuulet ja virtaukset 
hyvin koska hän oli voittanut 
kanadan mestaruuskilpailut jotka 
purjehdittiin samalla paikalla viime 
vuonna. Geoff Smale saa palkinnon 
kilpailun vanhimpana osallistujana, 
ikää on yli 80 mutta veneen 
puikottaminen baanan ympäri sujuu 

 
Kilpailijataulusta pystyi aina 
katsomaan oman sijoituksen 
edellisessä erässä sekä missä erässä 
piti purjehtia seuraavaksi. 

 
Useassa australialaisveneestä oli poistettu 
kaikki bowsie-säädöt ja korvattu ne koukuilla 
jotka kiinnitetään puomin reikiin. Bowsiet 
kuulema aina luistavat ja tämä systeemi ei 
luista ja on toistettava... pitäisikö apinoida 
seuraavaan veneeseen ? 
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vielä MM kisoissa A-erässä ! Viimeinen top-kympissä oli Cockatoo veneen valmistaja, 
yleensä Australian kakkosnimi, Jeff Byerley. Kunniamaininnan saa myös monivuotinen 
Marblehead PM voittaja Torvald Klem joka päätyi 11. sijalle huonon alun sekä 
vuotavasta veneestä johtuvien radiovaikeuksien takia. Ainoa naiskilpailija, Martin:n 
vaimo Andrea Roberts, purjehti tasaisesti B-erässä ja oli lopulta 18. 
 
Kymmenen parasta 82 osallistujasta: 
 Nimi  Purjenro Pisteet Vene 
1. Trevor Binks  72 GBR  109   Isis 
2  Craig Smith  147 AUS  111   TS2 
3  Paul Jones   108 AUS  122   Disco 
4.  Brad Gibson  142 AUS  130   Disco 
5.  Ante Kovacevic  30 CRO  134   TS2 
6.  Martin Roberts  22 GBR  141   Gadget 
7.  Ken Binks   83 GBR  141  Isis 
8.  Peter Van Rossem  99 CAN  152   TS2 
9.  Geoff Smale  161 NZL  168   X-factor 
10.  Jeff Byerley  14 AUS  187  Cockatoo 
Täydelliset tulokset löytyvät RVYC:n kotisivulta osoitteesta 
http://www.royalvan.com/sites/iom/ 

 
Kärkikymmenikön ulkopuolelle jätettiin 
eurooppalaisittain outojen olosuhteiden takia 
useat ”nimimiehet”: Peter Stollery (29.), 
Englannin ehkä kolmonen-nelonen ei koskaan 
oikein saanut fiilistä päälle. Bantockin kolleega 
Philip Playle (17.) oli paras Italiko kuski. USA:n 
mestari Steve Landeau oli lopulta 13. 
 
Omat purjehdukseni sujuivat alun kakkosrikin 
kelissä hieman takkuillen, purjehdin pari 
kilpailua C-erässä mutta tipuin välillä D-erään. 
Kun tuuli keveni vauhti taas löytyi ja kävin kaksi 
kertaa B-erässä. Sijoitukseni oli lopulta 43., siis 
melko tarkasti fleetin puolessavälissä.  

Opit + jatko 
1. Kaluston valmistelu, pakkaus ja kuljetus 

sujui mielestäni hyvin. Kaikki oli mukana 
mitä pitikin, kaikki tekniikka toimi kuten 
pitikin. 

2. Veneen trimmaamisesta on edelleen 
opittava lisää. ”Jos kryssillä on ohjattava olet liian hidas” oli hyvä neuvo jonka 
sain kisan aikana. Metrinen on niin kevyt ja herkkä vene että trimmi pitää aina saa 
neutraaliksi. Tämä oli eteenkin kakkosrikillä vaikeaa ja kilpailun alussa venevauhti 
ei yksinkertaisesti riittänyt. 

3. Kun veneen trimmit löyttää on ne merkittävä ylös niin että niihin tarvittaessa 
päästään mahdollisimman nopeasti takaisin. Isoissa kisoissa ei välttämättä ole 
aikaa harjoitella ja trimmata venettä erien välissä. Huipput osaavat ottaa 

Veljeksien Binks sekä Lester Gilbert:n 
kehittämä voimaservoon perustuva 
vipuvarsi-vinssi. Tällainen majaili sekä 
Kenin että Trevorin veneen etukannen 
alla... älyttömän nopea (selvästi 
nopeampi kuin RMG) ja oiken 
mitoitettuna tarpeeksi voimakas. 



 14 

huomioon edellisen erän aikana tapahtuvan kelin muutoksen ja trimmata tämän 
perusteella veneensä uudestaan kokeilematta trimmiä ennen omaa erää.... 

4. Lähtöjä ja fleetracingiä on harjoiteltava lisää isoissa 15-20 veneen fleeteissä 
joissa hyvä lähtötekniikka on tärkeää ja muut kilpailijat on koko erän aikana 
otettava huomioon. 

 
Seuraavat IOM luokan arvokilpailut ovat EM kilpailut jotka pidetään Espaniassa 
lokakuussa 2004. Suomella on normaalisti kaksi paikkaa jotka jaetaan lähtöhalukkuuden 
ja edellisen vuoden ranking taulukon mukaan. 
 
Lopuksi haluaisin kiittää Suomen RC-Purjehtijat ry.:tä tuesta ilmoittautumismaksun 
muodossa. 
 
Anders Wallin 
 

 
 
Vuonna 1903 perustettu 3400 jäsenen Royal Vancouver Yacth Club toimi järjestävänä 
seurana. Tapahtuman budjetti oli kuulema noin 50 000 USD josta noin puolet oli kerätty 
sponsoreilta (loput ilmoittautumismaksuista). Pääsponsori oli Kanadan GM maahantuoja 
Dueck joka kilpailun ajaksi parkkeerasi Hum-V:n ja Corvetten klubin nurmikolle kaikkien 
nähtäväksi. Lähes kaikki RC-prujehdus firmat toimivat pienempinä sponsoreina ja joka 
päivä pidettiin arpajaiset joissa jokin kilpailija voitti firmojen tuotteita (vinssi, purjeita, 
vaatteita, aurinkolaseja jne.). Jokaisena kilpailupävänä julkaistiin oma lehti ”The Daily 
Breeze” jossa oli edellisen päivän tulokset ja kuvat sekä mm. infoa päivän 
vuorovesiaikataulusta. Lehden saa pdf muodossa imuroitua RVYC:n kotisivulta. 
Erilaisissa järjestelytehtävissä työskenteli palkattujen tuomareiden ja Race Officerin 
lisäksi runsaan viikon aikana noin 15 vapaaehtoista. 
MM-kilpailujen järjestäminen ei siis organisaation sekä talouden puolesta ole mikään 
pieni urakka !  
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RC-Purjehdus uutisia kotimaasta ja maailmalta: 

• Anders Wallin on tilannut uuden Cockatoo 
veneen Jeff Byerleyltä. Tämä Austalialainen 
”kakadu” on 250mm leveä ja ehkä enemmän 
all-round vene kuin kevyen tuulen Italiko. 
Veneen tunnistaa erityisesti pyöristetystä 
etukannesta. Jeff valmistaa venettä myös 
hienolla ”see through” kannella jossa 
lasikuitukudoksen twill-kuvio on saatu 
kauniisi näkyviin – tietenkin lisähintaan...  
Jeff Byerley sekä Torvald Klem prujehtivat 
Cockatoo veneillä MM:ssä. 

 

 

 

• Puuvene spesialistimme Olle Martonen on aloittanut 
uuden puisen IOM veneen rakentamisen. Tälläkertaa 
veneestä tulee kuulema täysin puinen ilman 
lasikuituvahvikkeita ! Veneen design on Triple Crown, 
eli Chris Dicks’n suunnittelemein Widget ja Gadget 
veneiden viimeisin variaatio. 

 

• Rami Wessman on Turussa 
puuhaillut oman IOM projektinsa kanssa jo vuoden... 
Tuloksena on syntynyt itse suunnitellun rungon CNC jyrsitty 
plugi sekä bulbimuotit joista asiaa toisaalla tässä lehdessä. 
Muotti ja ensimmäiset rungot ovat jo laimoitu, joko kesällä 
2004 nähtäisiin vene vesillä ? 

• Jorma 
Pihlajamäki 
ja Eero 
Laurila 
rakentavat 
talven 
aikana 
kotimaisia 
Noux 
veneitä. 

Vasemmalla kuva kannen kiinnitysrimojen liimauksesta runkoon sekä kannen luukkua 
vahvistavien lasikuituliuskojen liimauksesta. 
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• Saksan Michael Scharmer 
osoitti EM kisoissa vuonna 
2002 että pärjätä voi myös 
kotitekoisella veneellä jossa 
on puumasto ja puupuomit. 
Nyt hän teki sen taas: 
voittamalla Saksan 
mestaruuskilpailut ja 
sijoittumalla toiseksi Torvald 
Klem:n jälkeen kauden 
viimeisessä Nordic Cup kisassa. Tälläkertaa itsesuunnitellulla ja rakennetulla 
vaneriveneellä ”Scharming Mk 8”. Jos veneen rakentaminen kiinnostaa niin ota 
yhteyttä Anders Walliniin. Piirrustukset löytyvät tietokonemuodossa. 

 
• Brad Gibsonin 

suunnittelema ja rakentama 
Disco löi itsensä läpi MM-
kilpailuissa. Vaikka vene 
on aussilainen käyttävät 
Disco omistajat takakannen 
päällä teippiä ns. NZL-
efektin (vrt. 
uusiseelantilainen AC-vene 
joka melkein upposi) 
välttämiseksi ! Kuulema on 
myös kokeiltu että 
teippauksella on merkitystä 
vauhtiin kovemmassa 

kakkosrikin kelissä... 
 
• Kapein vene MM-

kisoissa oli Slim-
Chance niminen 
luomus. Veneestä 
on tehty niin kapea 
kuin mahdollista, 
ja se todella 
näkyy: vene on 
lähes putken 
näköinen.. David Potterin puikottamana 12. MM-kisoissa. 

 
• Graham Bantock on testannut ovaalia 

bulbia veneessään. Periaatteessa 
tällaisella saadaan painopiste hieman 
alemmaksi suuremman märkäpinnan 
kustannuksella. Vaikutus voi olla 
positiivinen myös kölievän tehokkuuteen 
ns. end-plate efektin takia. Graham päätyi 
kuitenkin siihen että idea kaipaa lisää 
kehittelyä. (kuva: Lester Gilbert) 



 17 

Bulbiprojekti 2003 
Viime Styyrassa kerrottiin IOM rungon laminoimisesta ja siitä miten kotimainen Noux 
designin ensimmäiset prototyypit laminoitiin keväällä 2002. Noux veneeseen piti 
tietenkin saada myös uusi bulbi eikä vanha 250mm pitkä bulbi johon löytyi 
tulenkestävästä betonista tehdyt muotit enää kelvannut. Pidemmät n. 350mm bulbit ovat 
viime aikoina olleet IOM luokassa muodissa joten päätimme pyrkiä tekemään sellainen 
Noux veneeseen. Alla tarinaa ja kuvia bulbiprojektin eri vaiheista keväältä 2003. 

Suunnittelu 
Bulbin ainoa tehtävä on olla niin painava että veneen painopiste saadaan riittävän alas. 
Tämä taas saa aikaan purjeiden tuottamien kallistavan momentin vastavoiman eli 
veneen oikaisevan momentin. Toisaalta bulbilla on välttämättä jokin uppouma ja märkä-
pinta jotka tuovat mukanaan ei toivotut bulbin muotovastuksen sekä märkäpintakitkan. 
Muotovastus on karkeasti verrannollinen bulbin poikkisuuntaan projisoituun pinta-alaan 
(”otsapinta”) kun taas pintakitka on verrannollinen pinta-alaan. Viime aikoina on IOM 
luokassa nähty yhä pitempiä bulbeja joissa siis muotovastusta on pyritty pienentämään 
suuremman pintakitkan kustannuksella. 
Noux veneen bulbin suunnittelussa sovellettiin vanhaa hyvää ”If in doubt, copy the fast 
guys” perjaatetta ja mitattiin Craig Smith:n ja Graham Bantock:n veneiden bulbit. Vaikka 
joitain ovaalin poikkileikkauksen bulbeja on netissä nähtykin päädyttiin kuitenkin 
pyöreään poikkileikkaukseen ja NACA 0010-34 (paksuin kohta 40%:ssa pituudesta) 
sivuprofiiliin. Pituudeksi valittiin 350 mm joka antoi paksuudeksi 40 mm. Näin pitkään 
bulbiin on yleensä hyvä lisätä keskelle messinkitanko joka jäykentää bulbia, puhdas lyijy 
on nimittäin pehmeää. Myös kölievän kiinnitys otettiin jo suunnitteluvaiheessa huomioon 
piirtämällä bulbin painopisteen ympärille hahlo 
johon kölievän saa työnnettyä. 

 

Muotit 
Bulbimuottien on valamisvaiheessa kestettävä 
sulaneen lyijyn lämpötilaa sekä 
irroitusvaiheessa jonkunverran repimistä jne. 
Meillä oli Marble ajoilta tuttu kotikonsti sorvata 
puusta plugit ja valaa niiden päälle bulbimuotti 
tavallisesta tai tulenkestävästä betonista. 
Betonimuottien ongelma oli kuitenkin etteivät ne kestäneet 5-10 valukertaa enempää 
ilman vaurioita. Meillä oli kuitenkin hieman onnea. Rami Wessman otti meihin yhteyttä 
suurinpiirtein samoihin aikoihin kun bulbimuottien tarve ilmaantui. Rami oli myös bulbin 
tarpeessa ja hän pystyi CNC jyrsimään muotit alumiinista. Tuloksen näette yllä, 
tietokoneen CAD kuva vasemmalla ja bulbimuotit oikealla. Alumiinimuotit antavat bulbille 
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selvästi paremman pinnan kuin betonimuotit ja lisäksi ne ovat lähes ikuisia. 

Valaminen, lopputulos 
Valaminen aloitetaan tietenkin 
lämmittämällä lyijyä sulamispisteeseen 
asti. Myös muotin lämmittäminen on 
lopputuloksen kannalta tärkeää – lyijy 
täyttää muotin paljon paremmin kun 
muotti on kuuma. Raakamateriaalina 
käytettiin huoltoasemilta saatuja vanhoja 
autorenkaiden tasapainoituspainoja 
sekä muuta lyijyromua jota vuosien 
aikana on saatu kerättyä kasaan. 
Lämmitykseen riittää tavallinen 
kaasuhella – kunhan ulkona on 
vähintään + 15 C. Lyijyn kaatamista 
varten valmistettiin muotille jigi johon 
kattila sopii oikeaan asentoon niin että tulikuumaa kattilaa ei tarvitse kuin kallistaa niin 
lyijy valuu muotin sisään. Jigiin viritettiin myös kiinni kaasupoltin joka lämmittää 
sisäänkaatoreikää valamisen aikana. Lyijyä kaadetaan muottiin kahteen kertaan – jo 
muottiin valunut lyijy nimittäin kutistuu jäähtyessään ja parin minuutin odottelun jälkeen 
lyijyä mahtuukin enemmän muottiin. 
 
Muotin jäähdyttyä pultit avataan ja muottipuoliskot erotetaan toisistaan kevyesti vasaralla 
naputtamalla. Ennen valamista muottiin sivelletty grafiitti huolehtii siitä ettei lyijy kiinnity 
liian lujaa muottiin ja valmis bulbi on usein helppo irroittaa muotista. Tämän jälkeen sykli 
aloitetaan uudestaan lämmittämällä taas muottia sekä sulattamalla tarvittu määrä lyijyä. 
Bulbeja syntyy päivässä kymmenestä viiteentoista kappaletta. 
 
Ensimmäisiä bulbeja valettaessa suurin mielenkiinto kohdistui lopulliseen painoon. 
Teoriassa paino oli laskettu niin että 6mm messinkitangolla ja 11 kg/l lyijyllä (lyijyn 
teoreettinen tiheys 11,3 kg/l) painoksi saataisiin haluttu 2400g. Tämä siis teoriassa, 
miten kävi käytännössä ? Hyvin ! Valmiit bulbit painoivat melkein tasan 2400g, jotkut 
hieman enemmän jotkut hieman vähemmän. Bulbin pinta on hyvän muottipinnan takia 
hieno – parempi kuin useimmissa näkemissämme ulkomaalaisissa bulbeissa.  

 
 

Bulbeja valettiin kahteen otteeseen keväällä 2003 ja niitä myy Olof Ginström(kts. 
yhteystiedot sivulla 2). 
 
Anders Wallin 
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LM-kisojen ensimmäinen kilpailupäivä. 

 

 
Yleisnäkymä MM-kisapaikasta. Oikealla 3-5m korkea aallonmurtaja. Etuallalla toinen 
lähtömerkeista, kauempana kaksi lenssimerkkiä. Taustalla Downtown Vancouver. Pienet 
valkoiset pilkut: IOM veneitä ! 

 

 

Kutsu SuRCP r.y.:n vuosikokoukseen postitetaan kaikille 2003 
jäsenmaksun maksaneille tammi-helmikuussa 2004. 

 
 

Seuraava Styyra keväällä 2004. 


