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Heinolan Reiska Yyteristä anoo 20 000 euroa Porin 

hyvinvointirahaa Yyterin markkinointiin innovatiivisen 

vesihiihtoidean avulla.  

Reiska (tai Lämpötaito Oy) markkinoi Yyterin aluetta ja valmistelee 

sinne toteutettavaa innovatiivista vesihiihtorataa: 

- markkinoimalla Yyteriä sekä vesihiihdon ja tuulienergian 

keruun yhdistävän vaijeriradan ideaa   

- kokoamalla yritysryhmän, joka voisi toteuttaa ko. investoinnin 

- rakentamalla ranta-alueelle pienoismallin, joka demonstroi 

vesihiihtoradan käyttökelpoisuutta tuulienergian talteenotossa 

Kuvassa (vielä) kuvitteellisella vesihiihtoradalla liikkuu harrastajan 

lisäksi sininen, automaattisesti ohjattu tuulenkerääjä. 

Yyterin kaapeliradalle lähetetäisiin tuulienergiaa talteen ottavia 

siipiä silloin kun radalla on tilaa vesihiihtäjiltä. Investointi 

omaperäiseen vesiurheilupuistoon ja jo sellaisen valmistelu 

lisäisivät Yyterin tunnettuutta ja kilpailukykyä matkailukohteena. 
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Vesihiihto sähkömoottorin vetämän vaijerin avulla on vanhaa 

teknologiaa. Rakennusmestari Kauko Kolma toteutti 

Helsingin Hietaniemeen sellaisen vuonna 1952. Alla olevien 

YLE:n linkkien mukaan systeemi oli maailman ensimmäinen 

ja vesihiihto sen avulla helppoa kuin heinänteko. 

 

Nykyisin erilaisia cable water ski, wakeboard, kaapeli-

vesihiihto ja vastaavia puistoja on maailmalla runsaasti. 

Kaukon pioneerihankkeen lähistölläkin niitä on kaksi. 

Puolassa niitä on nettihaun perusteella 33. 

 

Kolmannen linkin mukaan harrastusta voi jatkaa 

asianmukaisin varustein siihen saakka kunnes meri jäätyy.  

 

YLE:n linkit ovat 66 vuoden takaa. Viimeinen on uudempi. 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/vesikiitorata-hietaniemessa 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/10/16/vauhdin-hurmaa-vesisuksilla 

https://www.facebook.com/WakespotHelsinki/videos/228398570691552 

 

Reiska sijoittaisi radan Yyterin ranta-alueen reunaan, jossa 

vaijeri ei häiritsisi eikä olisi vaaraksi muulle rantaelämälle.  

 

Kilometrin mittainen vaijeri sijoitettaisiin poikittain vallitsevaan 

tuuleen nähden. Seuraavan sivun kuvassa rataa katsotaan 

ylhäältä. Isot ympyrät kuvaavat vaijerin kääntöpisteitä, siniset 

pienet lisätukipisteitä, segmentit purjeita ja punainen piste 

vesihiihtäjää. Radalla liikkuu kolme purjeen muotoista siipeä. 

Radan muoto voi olla muukin kuin kuvassa.  

 

Radalla voi treenata lainelautailun perusteita tai esimerkiksi 

hyppyjä tyynelläkin säällä. Tuulen viritessä surffaajat 

menevät menojaan tuulen avulla ja rata voidaan ottaa 

kokonaan tuulienergian keräämiskäyttöön. 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/09/08/vesikiitorata-hietaniemessa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2012/10/16/vauhdin-hurmaa-vesisuksilla
https://www.facebook.com/WakespotHelsinki/videos/228398570691552
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vallitseva tuulen suunta 

 

 

  

 

Tuulen keräämisessä oleellisinta on keräysalueen pinta-ala. 

Tehokkaimman keräämisen mahdollistavan aerodynaamisen 

siiven optiminopeus hyvässä tuulessa olisi noin 100 metriä 

sekunnissa. Mikään ei estä alkeellisemman siiven käyttöä ja 

sen ajamista pienemmällä nopeudella. Siten yhtäaikainen 

vesiurheilu ja energian tuotanto ovat mahdollisia.  

 

Tehokkaimmillaan tuulivoimaa on otettavissa talteen 300 

wattia jokaiselta kerääjän neliömetriltä tuulen nopeuden 

ollessa 12 metriä sekunnissa. Jos siipi on 10 metrinen ja 

radan pituus kilometrin, tehoa on saatavissa 3 megawattia. 

Teho olisi yhtä suuri perinteisen tuulivoimalan kanssa. 

 

Hehtaarin keräysalueelta vuosittain talteen saatavan 

energian arvo vanhalla syöttötariffilla (83 €/MWh) olisi 

puolisen miljoonaa euroa.  
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Alla on kuva Landyacht -kulkuneuvosta. Käytännössä eri 

tarkoituksiin käytettyjen siipien ajonopeus on 50 metrin 

luokkaa sekunnissa. Tutumpia tuulen talteenottajia ovat 

jääkelkat ja purjelentokoneet. ”Veneiden” nopean ajon estää 

rungon vastus vedessä. Vedessä olevin kantosiivin 

varustettuna ”venekin” kulkee nopeammin. 
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Yksityiskohtia 

 

Ohessa on Reiskan yhteistyökumppanin laskelmia erään 

pystyyn nostetun lentokoneen siiven optiminopeudesta ja sen 

tehosta eri tuulen nopeuksilla. 
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Oletetaan siivillä kuormitettavan vaijeria samassa 

suuruusluokassa kuin vesihiihtäjät kuormittavat ja siiven 

nopeus pidetään vesihiihtäjille sopivana. Tällöin tuulitehoa 

saadaan talteen satojen kilowattien suuruusluokassa. 

 

Tuulienergian tehokkaampi talteenotto vaatii järeämpiä 

rakenteita. Vaijeriin kohdistuva työntövoima kasvaa Erkki 

Haapasen kalvojen perusteella vesihiihtoon verrattuna 10 – 

100 kertaiseksi, jos koko tuulen koko potentiaali halutaan 

ottaa talteen.  

 

Gondolihissien voimat ja varmuuskerrointekijä johtavat siihen, 

että niiden rakenteet ovat järeämpiä kuin muutaman 

megawatin verran tuulen tehoa keräävän siiven vaatimat 

rakenteet. Kuvassa on Ylläksen gondoleja. 
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Huippuunsa viritetty siipi toimii optimaalisesti vain yhdessä 

asennossa tuuleen nähden. Vaakatason rataa kiertäessään 

siipi täytyy siten kääntää paluumatkaa varten toisin päin eli 

tehdä vaakakierre, jotta siipi pysyy tuuleen nähden oikein 

päin.  

 

Liitteen video tehtiin siiven kääntämisen 

havainnollistamiseksi. Käytettäessä tuulen keräämiseen 

purjeita ei kääntö ole tarpeen. Myöskään symmetristä profiilia 

(mm. taitolentokoneissa) ei tarvitse kääntää. 

 

Ohjaustekniikalla tai suunnitteluratkaisulla siipi pidetään 

pystyasennossa. Siipien vakautta voidaan parantaa myös 

asentamalla ne myötätuulen taipuneeseen V-kulmaan. 

 

Vaativampiakin hankkeita tuulen energian keräämiseksi sekä 

ihmisten ja energioiden kuljettamiseksi vesisuksin tai 

gondolein voisi viritellä. Rauman ja Porin yhdistävä rata 

ratkaisisi kummankin kaupungin energian hankinnan. Se 

vaatisi ison joskin kannattavan investoinnin. Asia jääköön 

myöhempien esiselvityksien aiheeksi.  
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Reiskan ehdotuksen pelkistys 

Reiska anoo rahaa: 

- markkinoidakseen Yyteriä 

- selvittääkseen löytyykö sellainen yritysryhmä, joka 

toteuttaisi yhtäaikaisesti vesihiihdon ja tuulienergian 

keräämisen mahdollistavan laitteiston ja 

- rakentaakseen ideaa esittelevän pienoismallin Yyteriin 

 

Toimintojen yhdistäminen parantaisi investoinnin 

kannattavuutta. Innovatiivisella idealla pyritään saamaan 

enemmän julkisuutta kuin pelkän vesihiihtoradan rakentaja. 

 

Seikkailupuisto Huikee ja Yyterin Virkistyshotelli puoltavat 

hanketta, mutta eivät näe vesiurheilua omana 

liiketoimintanaan. 

 

Vesihiihtoa varten tehdään mittavasti cable-tekniikkaan 

perustuvia investointeja. Moni näkee siinä kannattavaa 

liiketoimintaa. Keräämällä samalla laitteella tuulienergiaa on 

investoinnille saatavissa vuosittain merkittävä lisätuotto.  

 

Tekniikka olisi pääasiassa olemassa olevien ”cable waterski” 

ja hiihtohissien ratkaisujen yhdistelmiä. Tuulienergian 

kerääminen mekaanisesti ohjattavalla ”surffipurjeella” saattaa 

olla uusi idea.  Sen toimivuus osoitetaan pienoismallilla. 

 

Pienoismalli valmistuu kuukauden sisällä 

rahoituspäätöksestä. Esiselvitys valmistuu vuoden 2018 

aikana ja sen tuloksena: 

 

Lämpötaito Oy: 

- selvittää löytyykö investointiin halukas yritysryhmä 

- toteuttaa yksinkertaisen, ideaa kuvaavan, toimivan 

pienoismallin 

- markkinoi ideaa ja Yyteriä suomalaiselle medialle 
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Yyteriin rakennettavassa pienoismallissa radan pituus olisi 

noin 10 metriä. Sen tarkoituksena olisi demonstroida idean 

toimivuus mahdollisimman yksinkertaisia mekanismeja 

käyttäen. Tuulienergiaa ei muunneta sähköksi 

pienoismallissa. Toimivuus arvioidaan seuraamalla 

tuulenkerääjien ja surffinuken itsenäistä kiertoa radallaan. 

 

Pienoismalli tehdään helposti liikuteltavaksi ja se jää 

halukkaan kaupunkiorganisaation hallintaan. 

 

Esiselvityksen alustava budjetti: 

 
- yritysryhmän kasaaminen      5 000 € 

- pienoismallin hankinnat ja asennukset  10 000 € 

- Yyterin ja idean markkinointi     5 000 € 

- yhteensä    20 000 € 

 

 

Reiskan puolesta idea on vapaasti käytettävissä / 

kehitettävissä. Reiskan motiivi Yyterin asukkaana on vain 

edesauttaa saamaan uutta pöhinää alueelle. 

 

Terveisin Reiska 


