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1 Johdanto 

Surffaus eli lainelautailu on yksi maailman harrastetuimmista lautailulajeista. Pääosa lajin 

harrastajista ei kuulu mihinkään alan järjestöön, joten lajin suosiota ei voi tarkasti määrittää. 

Arviota harrastajamääristä vaihtelevat muutamista miljoonista muutamiin kymmeniin mil-

jooniin. 2016 BeachGrit julkaisu päätteli, että määrä olisi hieman vajaa viisi miljoonaa 

ekstrapoloiden yhdysvaltalaisten surffaajien määrästä (1,5 miljoonaa) (1) 

Surffauksen harrastajan puhuessa lajistaan ilmaisulle on antaa leimaa intohimo ja omistau-

tuneisuus lajille. Juuri tämä intohimo antoi vuonna 2011 kipinän Atso Andersenin ajatuk-

selle, että Suomessa olisi mahdollista kehittää liiketoimintaa keinotekoisen surffauselämyk-

sen ympärille. Alustavat selvitykset osoittivat, että markkinoilla tarjolla olevat ratkaisut eivät 

vastanneet Andersenin odotuksia soveltuvasta laitteistosta. Ongelmana oli kustannustaso tai 

tuotteista puuttuvat ominaisuudet. Idea perustui liikuteltavuuteen ja siten vaihtelevissa si-

jainneissa tapahtuvaan palvelutuotantoon. Koska valmiit ratkaisut perustuivat pääasiassa si-

sätiloihin rakennettaviin simulaattoreihin tai kiinteisiin ulkoaaltoaltaisiin, oli ainoa vaihto-

ehto kehittää uusi tekniikka ongelman ratkaisemiseksi. Atso Andersen ja professori Kalevi 

Ekman päättivät, että asian selvittämiseksi oli syytä käynnistää diplomityötutkimus, jossa 

kehitettäisiin Suomen toimintaympäristöön soveltuva, kannattava tapa tuottaa surffauspal-

velua. Kyseinen päätös johti tässä diplomityössä esitettävään surffausinnovaation etsimiseen 

ja kehittämiseen kohti tuotetta. 

Kehitystyö tapahtui Aalto Design Factorylla. Työtä ohjasivat kyseisen toimintaympäristön 

teesit. Avainasemassa oli logiikka, jossa aika ideasta ensimmäiseen prototyyppiin minimoi-

daan. Koska tehtävänanto oli rajattu ainoastaan tavoitteen osalta, oli alkuvaiheessa löydetyt 

ratkaisutkin moninaisia. Prototyypeillä selvitettiin, kuinka paljon kussakin ideassa olisi po-

tentiaalia tuottaa haluttu tulos. 

Käyttäjälähtöisyys oli toinen avainroolissa olevista teeseistä. Tavoitteeksi asetettu kaupalli-

nen menestys edellyttää loppukäyttäjien tarpeiden huomioimista, jotta tuote vastaisi mark-

kinoiden odotuksia. Tästä johtuen projektista kommunikoitiin aktiivisesti lajin harrastajien 

kanssa. Projektiryhmää laajennettiin työn alkuvaiheessa lajin harrastajan Markku Jussilan 

tietämyksellä. Näin ollen tässä diplomityössä pääasiassa käsiteltävää alkuvaiheen konsepti-

kehitystä suoritti kolmihenkinen työryhmä. 

Työn tuloksena kehitettiin keinoaaltokonsepti. Tämä diplomityö käsittelee konseptin kehi-

tyksen alkuvaihetta. Keskiössä on kartoittaa markkinoilla olevat ratkaisut keinotekoisen 

surffauksen tuottamiseksi ja toisaalta niistä löydöksistä johdettu uuden konseptin kehitystyö. 

Työ johti uudenlaisen keinoaaltolaitteiston löytymiseen. Menetelmä ja laitteisto patentoitiin 

työtä seuranneessa jatkokehitysprojektissa Aalto Korkeakoulusäätiön toimesta. Jatkokehi-

tysprojektia seurasi innovaation kaupallistaminen Artwave Surf Oy:n toimesta. 
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2 Surffauksen perusteet 

Surffaus on yksi maailman vanhimmista lautailulajeista. Sen syntyhetkeä ei ole voitu mää-

rittää täsmällisesti, koska dokumentoitua tietoa ei niiltä ajoilta ole. Joidenkin arvioiden mu-

kaan se olisi kehittynyt yhdessä polynesialaisen kulttuurin kanssa. Näin ollen laji voisi olla 

syntynyt jopa kaksituhatta vuotta ennen ajanlaskun alkua. On tunnettua, että eurooppalaisten 

löytöretkeilijöiden saapuessa Polynesiaan vuonna 1595, laji oli saavuttanut sille tyypilliset 

tekniset piirteet. Laji on sittemmin jalostunut aina huippu-urheiluksi saakka. Välineistö on 

kehittynyt yleisen teknologisen kehityksen seurauksena. Kuitenkin sen perustat sekä tekni-

sessä että kulttuurisessa mielessä ovat pysyneet jokseenkin muuttumattomina. (2) 

Tässä kappaleessa esitellään surffauksen ja surffausaaltojen ominaisuudet pääpiirteissään. 

Tavoitteena on koota käsiteltävän ilmiön perustiedot. Niiden perusteella voidaan etsiä hank-

keen tavoitteeksi asetettua ratkaisua vastaavan ilmiön tuottamiseksi soveltuvalla teknisellä 

ratkaisulla. 

2.1 Fysikaaliset perusteet 

Surffaus perustuu nostevoimaan, jonka vesi aiheuttaa surfilautaan. Siitä johtuen surffaajan 

lauta pysyy pinnalla hänen seistessään sen päällä. Nostevoima jakautuu kahteen osaan: hyd-

rostaattiseen ja hyrdodynaamiseen nosteeseen. Hydrostaattinen noste on verrannollinen su-

filaudan kokoon. Suuremmalla surffilaudalla saadaan suurempi hydrostaattinen noste. Hyd-

rodynaaminen noste riippuu puolestaan surffaajan nopeudesta. Se kasvaa surffaajan nopeu-

den kasvaessa. Surffaajan nopeus syntyy hänen ikään kuin lasketellessa aaltoseinämää pit-

kin. Vaikka hän voi näennäisesti pysyä rintamaan verrattuna paikoillaan, on hänen lautansa 

alla aina virtaustila. Virtausnopeuteen vaikuttaa aallon seinämän jyrkkyys. Mitä jyrkempi 

seinämä on, sitä suurempi nopeus ja siten suurempi hydrodynaaminen noste sillä on mah-

dollista saavuttaa. (3) 

Veden matalasta viskositeetista johtuen surffauksessa esiintyvät kitkavoimat ovat pieniä. 

Laudan vastusvoima koostuu ennen kaikkea sen hydrodynaamisesta vastuksesta. Se suuruu-

teen vaikuttavat laudan koko ja sen kohtauskulma veden virtaukseen nähden. Surffaaja voi 

säädellä kohtauskulmaa painoaan siirtämällä ja vaikuttaa siten etenemisnopeuteensa. (3) 

Surffaukseen liittyy tyypillisesti erilaisia manööverejä. Niiden suorittaminen vaikeutuu, kun 

surffauslaudan koko kasvaa ja sen hallittavuus siten heikkenee. Tämän vuoksi erityisesti tai-

tavat surffaajat suosivat usein pienempiä lautoja. Jotta pienillä laudoilla saataisiin aikaan 

riittävän suuri nostevoima, pitää surffaajan saavuttaa riittävän suuri nopeus. Se kasvattaa 

aaltojen koko- ja jyrkkyysvaatimuksia. (4) 

Karkeasti ottaen surffausaallon tulee tarjota surffaajalle soveltuva, jyrkkä seinämä. Sen täs-

mälliset vaatimukset riippuvat voimakkaasti surffaajan taitotasosta ja siitä, millaista surf-

fauselämystä hän etsii. Tämä voi tuoda lisävaatimuksia keinotekoisen elämyksen tuottami-

selle. Mikäli sama monipuolisuus halutaan säilyttää, tulee kehitettävän ratkaisun olla myös 

muunneltavissa erilaisia tarpeita ajatellen. Surffausalustan kaltevuus ja mahdollinen ete-

nemisnopeus tulee olla säädettävissä.  

2.2 Käyttäjäkokemus  

Surffauksen käyttäjäkokemus voidaan jakaa karkeasti kahteen osa-alueeseen: lajin tekninen 

harrastus ja surffaukseen liittyvään kulttuuriin kytkeytyminen. (2) 
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Surffaus on ollut vuosisatoja yksi maailman laajimmalle levinnyt alakulttuuri. Siihen liittyy 

hyvin monipuolisesti arvoja, joista lajin harrastajien laaja kirjo muodostaa jokaiselle parhai-

ten sopivan kokonaisuuden. Luonnon ja vesialueiden arvostus on kenties tyypillisin jaettu 

arvo. Koska tässä työssä keskitytään lähinnä teknisen ratkaisun löytämiseen, lähestytään 

myös käyttäjäkokemusta ennen kaikkea teknisestä näkökulmasta. (2) 

Aito surffauskokemus käynnistyy jo ennen lajin varsinaista harrastamista. Siihen voi sisältyä 

runsaasti meteorologiaa ja maastotutkimusta, jotta soveltuvat aallot löytyisivät. Valmistele-

via vaiheita ovat myös laudan ja muiden varusteiden valinta vastaamaan omaa surffaustyyliä 

ja surffausolosuhteita. (2) 

Varsinainen aktiviteetti alkaa rannassa, jossa varusteet puetaan päälle ja siirrytään veteen. 

Surffaajan on melottava käsillään avomerelle päin, murtuvien aaltojen taakse lautansa päällä 

maaten. Tämä on tyypillisesti yksi suorituksen haastavimmista vaiheista. Suuria aaltoja vas-

taan meloessa voi joutua sukeltamaan niiden alitse erityistä tekniikkaa käyttäen tai vaihto-

ehtoisesti kiertämään murtuvat rintamat. Suoritus vaatii joka tapauksessa kestävyyskuntoa 

onnistuakseen. (5) 

Ulosmelonnan jälkeen surffaaja arvioi sopivan paikan, josta hän voisi pyrkiä pääsemään aal-

lon kyytiin. Sen lisäksi hänen on arvioitava, miten tätä paikkaa kannattaa lähestyä. Usein se 

tapahtuu meloen kauempaa selältä saapuvien aaltojen mukana. Jokainen aalto ei ole opti-

maalinen surffauksen kannalta, vaan niiden koko vaihtelee. Näin ollen surffaajan on arvioi-

tava, mille aallolle hänen kannattaa pyrkiä. Kun aalto on valittu, voi varsinainen surffaus 

alkaa. (5) 

Aallon mukaan päästäkseen surffaajan on saavutettava riittävän suuri nopeus aallon ete-

nemissuuntaan. Muutoin aalto kulkee hänen alitseen eikä hänen sanotaan ”missaavan aal-

lon.” Nopeutta kartutetaan melomalla käsillä kiivaasti maaten laudan päällä vatsallaan. Kun 

aalto saavuttaa laudan, pyritään sen perää nostamaan ja keulaa laskemaan. Tällä tavalla lauta 

pyritään saamaan liukumaan aallon seinämää pitkin. Mikäli tässä onnistutaan, on ”aalto 

saatu” ja surffaaja voi pyrkiä nousemaan laudan päälle seisomaan.  Hän laskettelee laudal-

laan aallon seinämää pitkin ja pyrkii pysymään sen mukana. Lautaa voi ohjata painopistettä 

siirtämällä tai manipuloimalla laudan asentoa jaloilla. Tavoitteet surffauksen suhteen voivat 

vaihdella hyvin laajasti. Ne voivat sisältää mahdollisimman pitkään aallolla pysymisen, op-

timaalisena surffauspisteenä pidetyn ”pocketin” löytämisen ja sillä pysymisen tai hyvin mo-

nipuolisesti erilaisia lautailulajille tyypillisiä temppuja. (5) 

Onnistunut surffaus päättyy, kun aaltorintama saapuu rantaan eli aalto murtuu ja sen energia 

lakkaa liikuttamasta vettä. Vielä aallon murtumisen jälkeenkin surffaajalla voi olla riittävästi 

nopeutta jatkaakseen hetken liukumista veden päällä ilman aallon kuljettavaa voimaa. Vaih-

toehtoisesti hän on saattanut lopettaa surffauksen ennen aallon kuihtumista ja poistua aallolta 

sen takapuolelle tai sivuille. Tämän jälkeen vuorossa on jälleen ulos melominen uuden aal-

lon löytämiseksi. (5) 

Surffaus on laaja elämysten kokonaisuus. Johtuen lukemattomien muuttujien yhteisvaiku-

tuksesta, on elämyksessä aina variaatiota. Tämä tulee ottaa huomioon myös keinotekoista 

ratkaisua etsittäessä. Mitä enemmän surffauselämyksen osa-alueita saadaan katettua, sitä pa-

remmin lopputulos vastaa aitoa kokemusta. (5) 

2.3 Luonnon surffausaallot 

Surffaamisen juuret ovat luonnollisissa valtamerien aalloissa. Siksi surffauksen perusteisiin 

liittyy periaatteet, miten aallot luonnossa esiintyvät. Aaltojen syntymekanismit voivat tarjota 
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ratkaisuja myös surffauksen simulaation perustaksi. Tässä kappaleessa käsitellään pääpiir-

teissään luonnollisten aaltojen syntymekanismeja ja aaltojen muovautumista surffauksen 

kannalta suotuisasti. 

Luonnossa aaltoja muodostuu vesialueille muutamilla erilaisilla mekanismeilla. Nämä me-

kanismit ovat identtisiä surffaamisen näkökulmasta, kunhan ne ilmenevät sopivissa pai-

koissa riittävän voimakkaina. 

2.3.1 Tuulen tuottamat aallot 

Tyypilliset valtamerien aallot saavat energiansa tuulesta. Ilmakehä on jatkuvasti liikkeessä, 

mikä aiheuttaa meriin jatkuvasti aaltoilua. Tuulten suunta ja voimakkuus noudattaa maapal-

lon mittakaavassa tiettyjä sääntöjä. Näistä säännöistä johtuu suurelta osin, millaisia aaltoja 

kuhunkin vuoden aikaan maailman eri rannoilla havaitaan. (6) 

Aaltojen kasvaminen jaetaan eri vaiheisiin sen mukaan, mikä on pääasiallinen aaltoa kasvat-

tava mekanisti ja millainen kasvava aalto on tyypiltään. Ensiksi syntyviä, väreilynomaisia 

aaltoja kutsutaan kapillaariaalloiksi. Veden aaltoilu perustuu tällöin suurelta osin pintajän-

nitykseen. Kapillaariaallot syntyvät vedenpinnan suuntaisen ilmavirran vaikutuksesta. Täl-

löin puhutaan myös lineaarisen kasvun vaiheesta. Mikäli tuuli lakkaa tässä vaiheessa, aallot 

häviävät vaimenevat nopeasti. (7) 

Aaltojen syntyminen perustuu ilman ja veden rajakerroksessa tapahtuvaan vuorovaikutuk-

seen. (7) Niin sanotun no-slip-ehdon mukaan fluidin liikkuessa pinnan suuntaisesti pinnan 

ja fluidin rajakerroksessa esiintyy leikkausjännitys siten että rajapinnalla nopeusero on nolla. 

Tämä teoria on analoginen kahden fluidin väliselle rajakerrokselle. (8) Rajakerroksen leik-

kausjännitys saa aikaan veden pinnan liikkeen. Tästä alkaa tuulien tuottamien aaltojen muo-

dostuminen. (7)  

Kun aallot kehittyvät edelleen, etenemissuunnassa niiden takapuolelle kehittyy pyörteinen 

ilmavirtaus. Tällöin kasvu muuttuu eksponentiaaliseksi. Mikäli tuulen voimakkuus on riit-

tävä, aallot kasvavat niin sanotuiksi painovoima-aalloiksi (engl. gravity wave). Nimitys pe-

rustuu siihen, että pintajännityksen sijaan aaltoliike perustuu niissä pääasiassa painovoiman 

vaikutukseen. Aaltojen energia on tyypillisesti tällöin niin suuri, että ne jatkavat havaitta-

vasti etenemistään, vaikka tuulen vaikutus lakkaisi. (7) 

Aaltojen lopullinen koko määräytyy ensisijaisesti tuulen voimakkuuden ja keston mukaan. 

Kesto riippuu paitsi tuulen jatkumisesta paikallisesti, myös siitä, miten pitkällä matkalla aal-

lon etenemissuunnassa se esiintyy. Suurien aaltojen muodostumisessa tuulen nopeus on tyy-

pillisesti kymmeniä solmuja ja sen pitää vaikuttaa meren pintaan päivien ajan ja satojen, jopa 

tuhansien kilometrien matkalla. (6) 

Aallot eivät esiinny luonnossa tyypillisesti yksittäin. Vedessä voi edetä lukemattomia erilai-

sia aaltoja eri suuntiin. Se, miten pinta lopulta näyttäisi aaltoilevan, määräytyy kaikkien aal-

tojen kokonaisvaikutuksen, interferenssin mukaisesti. Sopivissa olosuhteissa tällä ilmiöllä 

voi olla huomattava vaikutus surffaamiseen soveltuvien aaltojen muodostumisessa. (7) 

2.3.2 Maanjäristysten aiheuttamat tsunamit 

Merenalaiset maanjäristykset aiheuttavat veteen aallon muodostumista. Aallon syntymeka-

nismi on täysin erilainen verrattuna edellä kuvattuun tuulen vaikutukseen merenpintaan. 

Maanjäristykset ovat yksi keskeisimmistä todella suurten aaltojen aiheuttajista maailmassa. 

(6) 
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Tsunamiaalto syntyy, kun mannerlaattojen liikkeen aiheuttaman jännityksen energia vapau-

tuu ja siirtyy meren veteen. Järistyksen keskuksesta lähtee etenemään ympyrän muotoinen 

aaltorintama. Avomerellä tätä ilmiötä ei voi aistinvaraisesti havaita, sillä aallot eivät ole syn-

tyessään erityisen korkeita. Mannerlaatan järistyksessä liikkuma matka on varsin pieni eikä 

välttämättä pystysuuntainen. Näin ollen sen päällä oleva vesikään ei liiku paikallisesti mer-

kittävästi. (6) 

Tsunami aallot muuttuvat havaittaviksi, kun ne saavuttavat matalan veden. Tällöin niiden 

amplitudi kasvaa ja rintama jyrkkenee. Surffauksen kannalta nämä aallot eivät eroa merkit-

tävästi tuulen tuottamista aalloista. Oleellisin ero on, että tsunamiaallot ovat huomattavasti 

suurempienergisiä ja siten aaltojen koko suurempi. Rantautuvia aaltoja tulee vain muutamia, 

koska niiden herätä ei ole jatkuva. (6) 

2.3.3 Kappaleiden vuorovaikutus veteen 

Aaltoja muodostuu myös erilaisten kappaleiden vaikuttaessa veteen. Ne voivat liikkua vettä 

pitkin ja pudota sinne. Merkittävien aaltojen tapauksessa ihmisen toimet ovat keskeinen aal-

tojen muodostaja vettä pitkin liikkuvissa kappaleissa. Veteen putoavat massat ovat puoles-

taan usein jonkin luonnon ilmiön seurausta. Ne voivat olla esimerkiksi jäävuoren osia, maan-

vyörymiä tai meteoriitteja. Luonnon ilmiöihin liittyy usein huomattavan suuria energiamää-

riä, jolloin niiden seurauksena syntyvät aallot voivat olla hyvin massiivisia. (6) 

Tällä menetelmällä syntyvät aallot voivat tarjota surffaukselle soveltuvia rintamia kahdella 

tavalla: hyökyaaltona kappaleen läheisyydessä sekä normaalina rantautuvana aaltona. Välit-

tömästi kappaleen viereen voi syntyä hyökyrintama, jossa on mahdollista surffata. Tämä 

rintama madaltuu aallon edetessä herätepisteestään. Näin ollen surffaajan on oltava hyvin 

lähellä veteen vaikuttavaa kappaletta. Rantautuvat aallot ovat puolestaan surffauksen näkö-

kulmasta samankaltaisia kuin esimerkiksi tulen tuottamat aallot. (6) 

2.3.4 Aallon kehittyminen surffiaalloksi 

Avovedessä etenevät aallot eivät sovellu tyypillisesti surffaukseen. Ne ovat liian loivia tähän 

tarkoitukseen. Aaltoa täytyy siis manipuloida, jotta sen rintama jyrkkenisi ja antaisi siten 

surffaajalle riittävän nopeuden pysyä aallolla. Manipulointi voi tapahtua hidastamalla veden 

liikettä aallon etenemissuunnassa aallon alaosassa tai lisäämällä veden nopeuttaa aallon ete-

nemissuuntaan sen yläosassa. (7) 
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Kuva 1 Aallon muovautuminen surffaukselle soveliaaksi 

Luonnossa aalto manipuloituu surffaukselle sopivaksi ennen kaikkea veden pohjan vaiku-

tuksesta (Kuva 1). Aaltoliikkeen saapuessa matalaan veteen vesipartikkelin pystysuunnan 

liike vaikeutuu pohjan vaikutuksesta ja sen rata muuttuu ellipsin muotoiseksi. Pohja hidastaa 

myös veden liikettä aallon etenemissuunnassa. Tämä vaikutus on voimakkainta lähellä poh-

jaa ja vähenee pohjan etäisyyden kasvaessa. Nämä ilmiöt yhdessä aiheuttavat aallon rinta-

man jyrkkenemisen ja amplitudin kasvamisen. Molemmat vaikutukset ovat toivottavia surf-

fauksen kannalta. Kun aallon yläosan etenemisnopeus ylittää aallon alaosan nopeuden, alkaa 

aallon murtuminen. Juuri ennen tätä hetkeä aalto on jyrkimmillään ja antaa surffaajalle par-

haimman vauhdin. Mikäli nopeusero kasvaa edelleen, alkaa aaltoon muodostua lippa eli vesi 

virtaa aallon ylitse. Riittävän suurella nopeuserolla tämä lippa alkaa muodostaa tunnelimai-

sen rakenteen. Tästä käytetään surffauksen yhteydessä nimitystä ”tuubi” englannin kielen 

sanasta tube johdettuna. Erityisesti taitavat surffaajat arvostavat erityisesti näitä tuubaavia 

aaltoa, sillä tämän tunnelin sisällä surffaaminen on yksi halutuimmista surffauselämyksistä. 

(7) 

Tuuli on toinen luonnon tapa manipuloida aaltoja. Aallon etenemissuunnan suuntainen tuuli 

lisää aallon yläosan nopeutta ja vastainen vähentää sitä. Tuulen merkitys aallon surffatta-

vuudelle on kaksijakoinen. Joillain alueilla surffattavia aaltoa esiintyy ainoastaan hyvin voi-

makkaalla tuulella, joka suuntautuu mereltä rannalle. Tällöin tuuli paitsi muodostaa aallot, 

myös muovaa niitä aina murtumiseen saakka. (7) 



16 

 

3 Keinotekoinen surffaus 

Keinotekoisia muodostavaa tekniikkaa on ollut olemassa varsin pitkään. Aiheeseen liittyviä 

keksintöjä on dokumentoitu 1800-luvun lopussa. Varhaisimmat sovellukset ovat liittyneet 

kylpylöiden altaisiin, joissa asiakkaille on pyritty luomaan elämys meren aaltoilusta. (9) 

Aaltojen synnyttäminen nimenomaan surffaamista varten nousee keksinnöissä esille 1900-

luvun loppupuolella. (10) Tämä on ollut seurausta lajin harrastajamäärän kasvusta, mutta 

kaupallisia sovelluksia ei tuolta ajalta löydetty. Kirjallisuustutkimuksessa havaittiin varsi-

naisia tuotteita rakennetun vasta 2000-luvun taitteessa. 

Tässä luvussa kuvaillaan keskeisimmät kaupalliset ratkaisut keinotekoisen surffauksen 

alalla. Lisäksi esitetään katselmus keinotekoisten aaltojen tuottamiseen liittyvistä keksin-

nöistä, joille on myönnetty patentti. Kartoituksen tavoitteena oli luoda pohja tämän projektin 

ratkaisulle. 

3.1 Kaupalliset tuotteet 

Keinotekoisen surffauksen altaita sekä laitteita on rakennettu erityisesti 2000-luvulla. Kir-

jallisuuskatsauksessa huomattiin ratkaisujen jakautuvat karkeasti kahteen päätyyppiin: niin 

kutsuttuun sheet wave -tekniikkaan perustuviin sekä aaltojen muodostamiseen keinotekoi-

siin altaisiin. 

3.1.1 Sheet wave -tuotteet 

Sheet wave -tuotteissa surffauselämys perustuu lautailemiseen virtaavan veden päällä. Vettä 

suihkutetaan noin 10 cm kerros pitkien aallon seinämää muistuttavaa pintaa pitkin. Teknii-

kan yksityiskohdat on kuvailtu tarkemmin jäljempänä kohdassa 3.2.1, jossa esitellään lait-

teistoon liittyvä patentti. 

Sheet wave -tekniikkaa hyödyntäviä tuotteita valmistaa kaksi yhdysvaltavalaista yhtiötä: 

Wave Loch (11) sekä American Wave Machines (12). Heidän tuotteensa ovat hyvin saman-

kaltaiset ja molemmat ovat hankkineet patentteja sheet wave -keksintöihinsä. (13) Tuottei-

den samankaltaisuus on johtanut patenttikiistaan yhtiöiden välillä. United States Patent and 

Trademark Office on ratkaissut kiistan Wave Loch -yhtiön eduksi helmikuussa 2012. (11) 

Wave Loch -yhtiön päätuote on Flow Rider (Kuva 2). Laitteita on rakennettu satoja ympäri 

maailmaa. Sitä on versioitu vastaamaan asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaihetelevia tarpeita. 

Laitetta on saatavana eri kokoluokissa, jolloin veden virtausnopeus, virtausalueen leveys 

sekä pinnan profiilin korkeus ja kaarevuus vaihtelevat. Virtauspinnalle on mahdollista ra-

kentaa myös erilaisia muotoja, joilla saadaan aikaan esimerkiksi simulaatio murtuvan aallon 

tunnelissa, ”tuubissa” surffaamisesta. (11) 
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Kuva 2 Flow Rider laitteita käytössä (14) 

Wave Loch on kehittänyt Flow Riderista myös liikuteltavan version. Laitteen ajatuksena on, 

että se voidaan pakata kuorma-autoilla kuljetettavaksi ja pystyttää useita kertoja eri kohtei-

siin. Tuote on suunnattu tapahtumajärjestäjille, jotka haluavat joko lisätä tapahtumansa oh-

jelmatarjontaa ja järjestää nimenomaan tälle tuotteelle perustuvan surffaustapahtuman. (11) 

 

Kuva 3 Liikuteltava Flow Rider -laitteisto (14) 

American Wave Machines -yhtiö tarjoaa tuotevalikoimassaan edellä kuvattua Flow Rideria 

vastaavan tuotteen. Yhtiö on perustettu myöhemmin kuin Wave Loch ja siten sen tuotteita 
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on asennettu kilpailijaansa vähemmän maailman laajuisesti. Näiden lisäksi yhtiön tuotevali-

koimassa on luonnollisen aallon muodostamiseen perustuvia tuotteita sekä surffaamiseen 

että uima-allaskäyttöön. (12) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Sheet Wave -tekniikka on vakiinnuttanut asemansa surf-

fauselämyksen tuotteistamisessa. Alan konsensus on, että kyseessä ei ole varsinaisesta surf-

fauksesta. Elämykseen ei liity surffaukselle tyypillistä aitoa aaltoa. Sen vuoksi palvelun tuot-

tajat ja harrastajat ovat tehneet selkeän pesäeron tämän konseptin ja surffauksen välille. Tä-

män hankkeen kannalta Sheet Wave -tekniikka tarjoaa yhden potentiaalisen ratkaisuvaihto-

ehdon. Tuotteeseen liittyy useita patentteja, joiden voimassaolo ja kattavuus tulee selvittää, 

mikäli hanke johtaa kaupallistamiseen. 

3.1.2 Keinoaaltoaltaat 

Opinnäytetyön kirjallisuustutkimuksessa havaittiin, että keinotekoista surffaamiselämystä 

on pyritty usean toimijan toimesta tuottamaan rakentamalla keinotekoisia aaltoaltaita. Joitain 

hankkeita havaittiin päättyneen muun muassa rahoitusvaikeuksiin. Osa puolestaan oli eden-

nyt toimivaksi tuotteeksi saakka. 

Espanjalainen Instant Sport -yhtiö on kehittänyt Wavegarden konseptin ja rakentanut siitä 

toimivan prototyypin. Tuotteen aallonmuodostamistekniikka on esitetty tarkemmin tässä 

opinnäytetyössä myöhemmin kohdassa 3.2.2. Perusperiaate konseptissa on, että surffaamis-

elämys tuotetaan joko erikseen rakennettavaan keinoaltaaseen tai hyödyntäen vaatimukset 

täyttävää luonnon vesialuetta. (15) 

 

Kuva 4 Havainnekuva Wavegarden –tuotteesta (1. uimaranta, 2. aloittelijoiden alue, 3. 

taitavien harrastajien alue, 4. skeittipuisto/leikkialue, 5. päärakennus, 6. polku) (16) 

Laitteisto sijoitetaan Wavegardenissa kokonaan veden ja maan alle. Tästä johtuen sen vai-

kutus ympäristön ulkonäköön on vähäinen. Laitteiston toiminta edellyttää, että käytetyn al-

taan pohjan profiili on halutun muotoinen ja että veden pinnantaso ei vaihtele merkittävästi. 

Laitteiston huoltamiseksi allas on myös voitava tyhjentää määräajoin. (15) 
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Wavegarden-prototyyppi on rakennettu vuonna 2010. Opinnäytetyön alkuvaiheen tutkimuk-

sissa ei havaittu, että laitteistoa olisi rakennettu muihin kohteisiin. Opinnäytetyön viimeiste-

lyn aikaan laitteistoon perustuen oli avattu kaksi kaupallista palvelua: Surf Snowdonia Poh-

jois-Walesiin sekä NLand Surf Park Teksasin Austiniin. Yhtiön mukaan sillä on yli 20 han-

ketta vireillä. (15) 

Tunnettu surffaaja Kelly Slater on asettanut tavoitteekseen rakentaa maailman parhaimmat 

keinotekoiset surffausaallot. Hänen konseptinsa perustuu tämän opinnäytetyön kohdassa 

3.2.5 kuvailtuun Forsmanin konseptin yksipuoliseen versioon. Tämä käy ilmi Kelly Slater 

Wave Companyn vuonna 2010 hankkimasta patentista. (17) 

 

Kuva 5 Havainnekuva Kelly Slater Wave Companyn kaavailemasta surffauspuistosta (18) 

SurferToday.com sivuston artikkelissa on julkaistu havainnekuva konseptista, jota Slaterin 

yhtiö kehitti opinnäytetyön alkuvaiheessa (Kuva 5). Hankkeesta julkistettiin varsin rajalli-

sesti teknistä tietoa, mutta yhtiö pyrki vakuuttamaan yleisön sen potentiaalilla. Lupauksissa 

kuultiin päättymättömistä aalloista, joihin ympyränmuotoiset altaat yleisesti tähtäsivät. (19) 

Opinnäytetyön viimeistelyn hetkellä Kelly Slater Wave Companyn konseptin havaittiin 

muuttuneen. Ympyrän muotoisesta aaltoaltaasta on luovuttu ja tilalle on tullut Wavegarde-

nin kanssa yhtenevä suora aaltoallas. Yrityksen verkkosivujen perusteella aallon muodos-

tava laite perustuu edelleen samaan tekniikkaan, kuin heidän patentissaan on kuvailtu. Tek-

niikkaa käsitellään tarkemmin kohdassa 3.2.5. (20) 

Skotlantilainen Murphys Waves Ltd on valmistanut Siam Parkiin Kanarian saarille keinote-

koisen surffauskoneen, jota pidetään yhtenä maailman parhaista. (21), (22) Yhtiö käyttää 

keinotekoisen surffauksen tuotteissaan paineilmatekniikkaa. (21) Kyseinen tekniikka on ku-

vailtu tämän opinnäytetyön kohdassa 3.2.6.  Siam Parkin mukaan heidän aaltonsa ovat maa-

ilman korkeimmat keinoaallot kolmen metrin korkeudellaan. (23) 

Australialainen Liquid Time Wave Pools -yhtiö on tutkinut ja kehittänyt keinotekoisia aal-

toja hyödyntäen kahta erilaista tekniikkaa. Toinen niistä perustuu ympyrän muotoiseen al-

taaseen samalla tavoin kuin edellä esitetty Kelly Slaterin yhtiön alkuperäinen konsepti. Tä-

män lisäksi Liquid Time on kehittänyt surffausaaltoja käyttäen hyväksi veneen liikkumisen 

aiheuttamaa aaltoilua joen rannalla. Tämän opinnäytetyön kirjoitushetkellä heidän tutkimuk-

sensa pääpaino oli nimenomaan ympyrän muotoisissa aaltoaltaissa (Kuva 6) ja kaupallista-

misvaiheessa yhtiön nimeksi on vaihdettu Webber Wave Pools. [webberwavepools.com] 
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Kuva 6 Konseptiesitys Webber Wave Poolsin tuotteesta (24) 

Yhteenvetona voidaan todeta, että keinoaltaat ovat alan trendinä opinnäytetyön kirjoituksen 

hetkellä. Aitoon aaltoon perustuvaa keinotekoista surffausta on kyetty toteuttamaan tällä lä-

hestymistavalla. Valtaosa vireillä olevista hankkeista nojautuu keinoallas tekniikkaan ja käy-

tännössä kaikki keinotekoista surffausta tuottavat yhtiöt tarjoavat tähän segmenttiin tuotteen. 

Tämän hankkeen aloitushetkellä keinotekoisia surffausaltaita oli muutamia. Näin ollen uu-

della, kustannustehokkaalla tavalla toteutettuna keinoallas-konsepti tarjosi yhden vaihtoeh-

don hankkeen kehityssuunnaksi. 

3.1.3 Surffaussimulaattorit 

Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja mekaanisia surffaussimulaattoreita (Kuva 7) löytyi 

tämän opinnäytetyön taustatutkimuksissa useilta valmistajilta. Laitteistojen ajatuksena on 

hyödyntää tämän opinnäytetyön kohdassa 3.2.8 kohdassa esitettyä toimintamallia. Lisäksi 

lautaa voidaan tyypillisesti liikuttaa keinotekoisesti, jolloin voidaan simuloida aallokon vai-

kutusta sen käyttäytymiseen. Laudan ympärillä on ilmapatja. Sillä pyritään estämään laudan 

päältä putoavien käyttäjien loukkaantumiset. (25) 
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Kuva 7 Esimerkkituote mekaanisesta surffaussimulaattorista (25) 

Opinnäytetyön tutkimuksissa havaittiin, että useat vapaa-ajanlaitteisiin keskittyvät yritykset 

tarjoavat tämän tyyppisiä laitteita vuokrattavaksi. Kävi myös ilmi, että laitteistolla on useita 

kiinalaisia valmistajia. (26) 

3.2 Patentoidut keksinnöt 

Keinotekoinen aallon muodostus on innostanut keksijöitä jo pitkään. Varhaisin löydetyistä 

tämän alan patenteista on vuodelta 1893. (27) Patentteja on haettu eniten 1900-luvun lopussa 

ja 2000 luvun alussa. Useat niistä liittyvät tässä opinnäytetyössä edellä esitettyihin tuottei-

siin. (13), (11) 

Tässä kappaleessa esitellään pääpiirteissään keinotekoisen surffaamisen keskeisimmät pa-

tentoidut konseptit. Niihin liittyy usein patentteja eri keksijöiltä. Tässä yhteydessä jaottelun 

lähtökohtana on ratkaisun rakenteellinen samankaltaisuus. 

3.2.1 Sheet wave -menetelmä 

Englanninkielisissä julkaisuissa keinotekoisesta surffauksesta puhuttaessa esille tulee usein 

termi sheet wave. Sillä viitataan surffauslaitteistoon, jossa kiinteälle, muotoillulle alustalle 

synnytetään ohut, pintaa pitkin liikkuva vesikerros. Tämän liikkuvan vesikerroksen tarkoitus 

on mahdollistaa sen päällä liikkumisen soveltuvalla laitteella ja siten synnyttää simulaatio 

surffauselämykselle (Kuva 8). (13), (28) 

Waveloch-yhtiön perustaja Thomas Lochtefeld yhteistyökumppaneineen on laatinut lukuisia 

patentteja useista keinoaaltomenetelmistä. Suuri osa niistä käsittelee nimenomaan sheet 

wave -laitteistoa kokonaisuudessaan tai jotain sen yksittäistä ominaisuutta tai osaa. Patentit 

ovat perusta Waveloch-yrityksen päätuotteelle, Flow Riderille. (13), (11) 
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Kuva 8 Havainnekuva surffaamisesta sheet wave -laitteistolla (28) 

Sheet wave -laitteisto koostuu seuraavista osista (Kuva 9) (28): 

 Pinta, jolle virtaava vesi ohjataan. 

 Vesisäiliöt veden, joita käytetään varastointiin ja puskurointiin. 

 Pumppulaitteisto putkituksineen joko veden potentiaali- tai liike-energian lisää-

miseksi. 

 Suuttimet, joilla haluttu vesikerros muodostetaan. 

Virtaus voidaan synnyttää kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Vesi voidaan pumpata suoraan 

pumppulaitteistolla keruualtaasta putkistoa pitkin suuttimiin ja näin muodostaa haluttu vir-

taus. (28) Toinen tapa on pumpata vesi ensin keruualtaasta korkeampaan altaaseen, josta se 

sitten päästetään suuttimien kautta virtaamaan alustalle (Kuva 9). (29) 

 

Kuva 9 Sheet wave laitteiston rakenne (29) 
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Sheet wave -toteutuksissa surffattavaa profiilia voidaan muokata monipuolisesti muutta-

malla pinnan profiilia. Tämä mahdollistaa esimerkiksi erilaisten surffauksen vaikeusasteiden 

simuloinnin. Näin ollen aloittelijoille voidaan rakentaa omat laitteistonsa ja enemmän har-

rastaneille heidän taitotasolleen sopivat laitteet. Erilaisten kaltevuuksien lisäksi tyypillinen 

muunnelma on synnyttää virtauksella vesitunneli, jolla simuloidaan tunnelmaa hyvin suu-

rella murtuvalla valtameriaallolla surffaamisesta (Kuva 10). (28) 

 

Kuva 10 Havainnekuva virtauksen muokkaamisesta sheet wave -laitteistossa (28) 

Sheet wave -tekniikka erottuu perusperiaatteiltaan luonnolliseen aaltoon perustuvista keino-

tekoisen surffauksen tekniikoista. Toisin kuin muissa konsepteissa, siinä surffaus ei tapahdu 

varsinaisesti aallon päällä. Nimen mukaisesti surffaus tapahtuu paikoillaan pysyvällä profii-

lilla, jonka päällä on liikkuva kerros vettä. Tämä mahdollistaa sen, että laitteistojen koko on 

pieni ottaen huomioon, kuinka kauan yksittäinen surffauskerta voi kestää. Todellinen aalto 

vaatii pitkän altaan edetäkseen, mutta sheet wave -tekniikalla altaan kooksi riittää periaat-

teessa yhden aallon koko. Tämä mahdollistaa laitteiston rakentamisen monipuolisiin ympä-

ristöihin ja jopa liikuteltavan version valmistamisen. (28) 

Useat sheet wave -tekniikkaan liittyvät patentit käsittelevät keinoja parantaa halutun ilmiön 

laatua ja elämyskokonaisuutta. Nämä patentit ovat tyypillisesti varsin uusia ja kaupallisten 

toimijoiden hankkimia. (13) Esimerkiksi monia Waveloch-yhtiön jatkokehityspatentteja on 

hyödynnetty heidän tuotteissaan. (11) 

Sheet wave laitteiston kehitys tässä hankkeessa oli mahdollista toteuttaa löydettyjen patent-

tien periaatteita hyödyntäen. Laitteiston teknisiä yksityiskohtia on selitetty tarkasti paten-

teissa ja siten toimiva kokonaisuus olisi yksinkertaista suunnitella niiden perusteella. Kau-

pallistamispolkua ajatellen patenttien suora hyödyntäminen voi luoda haasteita. 

3.2.2 Aallon muodostaminen veden alla liikkuvalla profiililla 

Veden alla liikutettaviin profiileihin perustuvat laitteet muodostavat yhden kokonaisuuden 

patentoiduissa keksinnöissä. Nämä jakautuvat edelleen perusideoiltaan kahteen tyyppiin: 

pohjaa pitkin liikkuviin ja pinnan läheisyydessä liikkuviin laitteisiin. Laitteiden rakenteesta 
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voidaan nähdä yhteneväisyys, että näissä ratkaisuissa liikutettava laite kulkee syntyvän aal-

lon mukana ainakin huomattavan pitkän osan aallon etenemästä matkasta. (13), (30) 

 

Kuva 11 Havainnekuva aallon muodostamisesta veden alla pohjaa pitkin liikkuvalla profii-

lilla (30) 

Jose Sagastumen patentti vuodelta 2010 esittää ratkaisun, jossa vesialtaan pohjaan rakenne-

taan rata ja vetolaitteisto, jolla vedetään altaan pituus suunnassa halutun muotoista profiilia. 

Patentin omistaa espanjalainen Instant Sport -yhtiö, joka on käyttänyt sitä tuotteessaan Wa-

vegardenissa. Profiilin liike muodostaa altaan pinnalle aallon, jota voidaan käyttää surffaa-

miseen. Aallon muotoon voidaan vaikuttaa muuttamalla liikuteltavan profiilin muotoa ja 

kulmaa vetosuuntaan nähden. (30) 

Patentissa esitetty muoto pohjassa vedettävälle profiilille on esitetty oheisessa kuvassa 

(Kuva 12). Laitteisto koostuu kelkasta, joka vetää täytettävää ja siten kooltaan säädeltävää 

sylinterimäistä profiilia. Profiilin jättöreuna on muotoiltu siten, että laitteen perään syntyvä 

pyörteily oli mahdollisimman pientä. (30) 

 

Kuva 12 Pohjaa pitkin vedettävän aaltokoneen sivuprofiili (30) 
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Kuva 13 Laite, joka muodostaa aallon veden pohjalla olevaa kalvoa [60] muovauksella (31) 

 Samantyylinen ratkaisu on esitetty myös Charles Bungerin ja Edward Fawessin patentissa 

vuodelta 1976. Keskeisenä erona Sagastumen patenttiin verrattuna on, että koko altaan poh-

jaa peittää joustava kalvo, jonka muotoa kalvon alla vedettävä laite muuttaa (Kuva 13). Pa-

tentin mukaan tämä synnyttää pinnalle aallon, joka soveltuu esimerkiksi surffaamiseen. (31) 

 

Kuva 14 Aallon muodostaminen veneellä vedettävällä siivekkeellä (32) 

Thomas Lochtefeld on vuonna 1997 esittänyt patentissaan (33) laitteiston, jossa surffaus-

aalto saadaan aikaan vetämällä veneellä sopivaa profiilia lähellä vedenpintaa. Profiili nostaa 

liikkuessaan vettä ylöspäin ja tämä virtaus olisi keksinnön mukaan hyödynnettävissä surf-

faamisessa. Lochtefeldin ideaa on jalostanut myöhemmin Steve Jon Cox (32). Hän on pa-

tentoinut veneellä vedettävän, auran muotoisen ja kokoontaitettavan aallonkehittämislaitteen 

(Kuva 14). 

Tämän genren tekniikka on osoittautunut Wavegardenin menestyksen myötä yhdeksi alan 

lupaavimmista. Wave Lochin suunnalta saatujen tietojen perusteella heidän tutkimustyönsä 

oli tullut päätökseen luopua siihen liittyvän laitteiston kehittämisestä. Oleellinen ero heidän 
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ja Wavegardenin kesken on, että Wave Lochin aallon muodostavaa laitteistoa ei ollut tuettu 

kiinteästi kaikissa vapausasteissaan. Patenteissa esitetyistä kuvauksista päätellen laitteiden 

vetovastukset ovat todennäköisesti olleet hyvin suuria. Tämä tekniikka tarjosi opinnäytetyön 

hankkeelle yhden ratkaisupolun. Keskeisin haaste olisi toimivan toteutuksen löytymisessä.  

3.2.3 Aallon muodostaminen vettä työntämällä 

Vedelle voidaan antaa energiaa myös liikuttamalla sitä edestakaisin soveltuvalla laitteistolla. 

Erityisesti varhaisemmat patentit liittyvät tämän tyylisiin ratkaisuihin. Useat tämän tyyppiset 

laitteistot on suunniteltu luomaan aaltoja uima-altaisiin. (13) 

Owen Alfred Price esittää patentissaan vuodelta 1935 keksinnön aaltojen tekemisestä uima-

altaisiin. Siinä altaan päähän on rakennettu laitetila, jonka alaosa on yhteydessä uima-altaa-

seen. Laitteistossa on leveä mäntä, jota liikuttamalla altaaseen saadaan syntymään aaltoja. 

(34) 

 

 

Kuva 15 Varhainen keksintö aaltojen muodostamiseksi uima-altaisiin (34) 

 

Frank N. Biewer on esittänyt patentissaan vuonna 1977 ensimmäisenä työntämiseen perus-

tuvan surffausaaltokoneen. Keksinnön ajatuksena on, että luonnollisen tai keinotekoisen ve-

sialtaan reunalle asennetaan veden pinnan normaalin suuntaisesti yksi tai useampi levypinta 

käyttölaitteineen (Kuva 16). Veteen saadaan syntymään aalto joko levyä kallistelemalla tai 

veden pinnan suuntaisesti liikuttamalla. (10) 
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Kuva 16 Havainnekuva aallon muodostamisesta edestakaisin liikkuvalla levypinnalla (10) 

Kuten oheisessa kuvassa (Kuva 16) esitetään, surffattava aalto syntyy tässä laitteistossa aal-

lon saavuttua matalampaan veteen. Tämän vuoksi soveltuvan aallon aikaan saamiseksi on 

pohjan muoto rakennettava halutuksi tai löydettävä täsmälleen tarkoitukseen sopiva paikka 

luonnon vesistöistä. (10) 

Eräässä kiinalaisessa patentissa esitetään muista ratkaisuista varsin paljon poikkeava aallon-

muodostamislaitteisto. Kuvituksesta päätellen keksintö perustuu veden alle asennettavaan 

palloon, jonka sisällä on käyttölaitteisto (Kuva 17). Laitteistolla pallon muotoa voidaan syk-

lisesti muuttaa, mikä saa edelleen aikaan veden aaltoilun. (35) 

 

Kuva 17 Havainnekuva aaltokoneesta, joka perustuu pallomaisen rakenteen muodonmuu-

toksiin (35) 

Tämä tekniikka tarjosi potentiaalisen kehityssuunnan tälle hankkeelle. Tekniikka voitaisiin 

yhdistää soveltuvaan altaaseen ja tuottaa siten haluttu surffauselämys. 

3.2.4 Aallon muodostaminen hyödyntäen veden potentiaalienergiaa 

Aaltojen muodostamiseksi on tehty keksintöjä, jotka perustuvat normaalia veden pintaa kor-

keammalla olevan vesimassa vapauttamiseen. Philip Dexter on esittänyt vuonna 1969 yhden 

varhaisimmista tähän metodiin perustuvista keksinnöistä nimenomaan surffattavien aaltojen 

muodostamiseksi. (13), (36) 
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Dexterin keksintö koostuu altaasta, jonka päässä on sen levyinen korkea vesisäiliö (Kuva 

18). Laite toimii siten, että vesisäiliöön pumpataan ensin vettä haluttu määrä, minkä jälkeen 

säiliön pohjassa oleva leveä luukku avataan ja vapautuva vesi synnyttää aallon viereiseen 

altaaseen. Keksinnön mukaan aallon kokoon jo muotoon voidaan vaikuttaa käytetyn veden 

määrällä sekä varioimalla luukun jälkeisen virtauskanavan muotoa. (36) 

 

Kuva 18 Havainnekuva aaltokoneesta, joka perustuu varastoidun veden vapauttamiseen 

(36) 

Toinen lähestymistapa aallon muodostamiseksi vettä varastoimalla on esitetty saksalaisen 

Bamag Meguin -yhtiön patentissa vuodelta 1930. Keksinnön ideana on, että altaan päässä 

on umpinainen vesisäiliö (Kuva 19). Vesi imetään säiliöön alipaineistamalla säiliö pumpun 

avulla. Kun säiliö on täyttynyt, putkistossa oleva suunta venttiili avataan ja säiliön alipai-

neistus katoaa. Näin ollen varastoitu vesi pääsee virtaamaan altaaseen muodostaen sinne aal-

lon. (37) 

 

Kuva 19 Alipaineeseen perustuva vesisäiliö aallon muodostamiseksi (37) 

Tämä tekniikka voisi tarjota opinnäytetyön hankkeelle ratkaisuväylän. Kaupallista käyttöä 

ajatellen huomio tulisi keskittää taloudelliseen ja nopeaan tapaan ladata energiavarastot. 
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3.2.5 Pyöreät jatkuvat aallon altaat 

Suorien aaltoaltaiden ongelma on, että surffattava aalto katoaa varsin lyhyessä ajassa. Tämän 

ongelman ratkaisemiseksi Arnold Forsman on esittänyt vuonna 1973 patentissaan keksin-

nön, jossa aaltoaltaasta tehdään pyöreä (Kuva 20). Tämä mahdollistaa hänen mukaansa pit-

käkestoisen surffaamisen altaassa etenevällä aallolla. (38) 

 

Kuva 20 Havainnekuva ylhäältä pyöreästä altaasta keinotekoiselle surffaamiselle (38) 

Forsmanin keksinnössä aalto synnytetään altaan keskellä olevaa kehämäistä rakennetta pit-

kin kulkevalla kaksipuoleisella auraprofiililla (Kuva 21). Tämä profiili ohjaa vettä edetes-

sään molemmille puolilleen luoden näin vierelleen jatkuvan surffausaallon. Forsman esittää 

myös keksinnöstään toispuolisen version. Siinä ulkokehä on jätetty rakenteesta pois ja aura 

muunnettu yksipuoliseksi. (38) 

 

Kuva 21 Laitteisto aallon synnyttämiseksi ja ylläpitämiseksi ympyrän muotoiseen altaaseen 

(38) 
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Michael Kevin Roberts esittää patentissaan vuodelta 2004 myös ympyrän muotoisen surf-

fausaltaan. Siinä aaltojen muodostukseen käytetään edestakaisin liikkuvia levypintoja (Kuva 

22).  Näitä toimilaitteita on sijoitettu sopivin välein ympäri kehämäistä allasta ja niiden toi-

minta tahdistettu niin, että altaaseen saadaan syntymään jatkuvasti etenevä surffausaalto. 

(39) 

 

 

Kuva 22 Pyöreän keinotekoisen surffausaltaan laitteiston rakenne (39) 

Sekä Roberts (Kuva 22), että Forsman kiinnittävät keksinnöissään huomiota myös altaan 

pohjan profiiliin. Altaan syvyys pienenee edettäessä käyttölaitteelta altaan säteen suuntai-

sesti poispäin. Tällöin aalto saadaan keksintöjen mukaan murtumaan halutulla tavalla. (38), 

(39) 

Jatkuvan aallon altaat olivat tämän hankkeen näkökulmasta lähinnä verrokkiratkaisun ase-

messa. Ne vaativat suuren, täsmälleen tähän tarkoitukseen rakennetun altaan. Hankkeen re-

surssit eivät olisi siten olleet riittäviä. 

3.2.6 Aallon muodostaminen paineilman avulla 

Aaltoja voidaan muodostaa liikuttamalla vettä paineilman avulla. Dirk Bastenhof esittää pa-

tentissaan vuodelta 1985 keksinnöt, joka hyödyntää tätä mekanismia. Aaltojen muodostus 

laitteisto koostuu aalto altaan päähän rakennetusta tiiviistä kammiosta ulosvirtauskanavi-

neen sekä paineilman muodostuslaitteistosta (Kuva 23). Aalto muodostetaan kehittämällä 

ensin riittävä määrä paineilmaa varaajaan ja vapauttamalla se kammioon. Kammiossa pai-

neilma painaa veden pintaa alaspäin läpi virtauskanavan. Tämä virtaus saa aikaan aallon 

muodostumisen altaan pinnalle. (40) 
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Kuva 23 Paineilmaan perustuva aaltokone, joka käyttää erillistä paisuntasäiliötä (40) 

Richard Carnahan on esittänyt patentissaan vuodelta 1998 hieman erilaisen lähestymistavan 

paineilman hyödyntämiseksi aallon muodostamisessa (Kuva 24). Hänen laitteistossaan al-

taan pohjaan asennetaan putki, johon säiliöön varastoitu paineilma vapautetaan. Tämä koo-

kas ilmakupla saa aikaan altaassa etenevän aallon, jolla surffaaminen voi tapahtua. (41) 

 

Kuva 24 Ilmakanuunaan perustuva aaltokone (41) 

Carnahan esittää, että asentamalla putkia useamman rinnakkain, altaaseen voidaan synnyttää 

aaltoja nopeassa tahdissa. Tällöin toinen kanuuna synnyttää uuden aallon edellisen täytty-

essä uudestaan vedellä. Huomiota tulee hänen mukaansa kiinnittää myös altaan pohjan muo-

toiluun, jotta aalto saadaan murtumaan sen saapuessa vastakkaiselle reunalle. (41) 

Opinnäytetyön hankkeen näkökulmasta paineilmatekniikka tarjosi yhden tunnetun toteutus-

vaihtoehdon. Hankkeen raamit voisi riittää siihen perustuvan ratkaisun toteuttamiseen. 

3.2.7 Aallon muovaaminen pohjan muotoa säätelemällä 

Yksi tapa lähestyä surffauksen mahdollistamista keinotekoisesti on muovata luonnossa il-

menevien aaltojen liikettä. Tällöin ei lähtökohtaisesti tarvita ulkoista energiaa laitteiston 

käyttämiseksi, vaan surffaukselle sopiva aalto muodostuu hyödyntäen vesialueiden aaltojen 

energiaa. (42) 

Aallon muotoa voidaan säätää muokkaamalla pohjan muotoa. Luonnollinen aalto saadaan 

murtumaan, kun veden syvyyttä aallon korkeuteen säädellään (Kuva 25). Tämän tyyppinen 

ratkaisu on esitetty muun muassa Graham David Macaulayn vuonna 1996 laatimassa paten-

tissa. (42) 
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Kuva 25 Havainnekuva keinotekoisesta rakenteesta luonnollisen aallon murtamiseksi (42) 

Tämän konseptin on ajateltu toimivan alueilla, joissa aaltoja esiintyy luonnostaa, mutta nii-

den muoto ei mahdollista surffaamista. Tällöin veden pohjaan tehdään rakenne, joka simuloi 

luonnollista hyvän surffausaallon muodostavaa meren pohjaa. Patentin mukaan näin saadaan 

muodostettua säädeltäviä, hyvä laatuisia surffausaaltoja. (42) 

Macaulaynkin patentissa esitettyä ideaa pohjan muovaamisesta on käytetty hyödyksi useissa 

surffaukseen liittyvissä keksinnöissä. On tunnettua, että aallot muovautuvat surffaukseen so-

veltuviksi pohjan vaikutuksesta. Sitä voidaan siis hyödyntää myös keinoaaltoratkaisuissa. 

Mikäli tämän hankkeen aaltoa olisi muovattava ulkoisilla keinoilla, olisi tämän tyyppinen 

tekniikka siihen todennäköinen ratkaisu. 

3.2.8 Surffauslautaa mekaanisesti liikuttavat tai mittaavat laitteistot 

Surffauksen simulointia voidaan lähestyä myös puhtaasti lajin tasapainoiluaspektin kautta. 

Jeffrey Vaughan on esittänyt patentissaan vuodelta 1991 tähän ajatukseen perustuvan kek-

sinnön (Kuva 26). Hän esittää laitteen ensisijaiseksi käyttökohteeksi surffaamiseen liittyvien 

tasapainoharjoitteiden tekemisen. Tavoitteena ei ole surffaamisen simulointi kokonaisuudes-

saan. (43) 

 

Kuva 26 Havainnekuva mekaanisesta surffaussimulaattorista (43) 
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Paul Goo on esittänyt pantissaan vuodelta 1989 tietokonepelin surffauksesta, jossa ohjaus 

tapahtuu käyttäen luonnollisenkokoista surffauslautaa (Kuva 27). Myös tässä keksinnössä 

lähtökohtana on tasapainon hallinta. Laudan liikkeitä kontrolloimalla ohjataan tietokonepe-

lissä surffaavaa hahmoa. Tämän avulla yhdistettynä tietokoneen tuottamaan video- ja ääni-

materiaaliin pelaajalle pyritään tuottamaan simulaatio surffauselämyksestä. (44) 

 

Kuva 27 Surffauselämyksen toteutus videopelin avulla (44) 

3.3 Johtopäätökset 

Keinotekoista surffauselämystä on pyritty tuottamaan useilla eri menetelmillä. Lähestymis-

tavat ovat vaihdelleet aikojen saatossa. Ratkaisut ovat ulottuneet aina aidoista aaltokoke-

muksista erilaisiin surffauksen osa-alueita simuloiviin toteutuksiin. Tunnettua tekniikkaa 

voitaisiin soveltaa myös tässä opinnäytetyössä. Tuotteiden ja patenttien ominaisuuksia yh-

distelemällä voisi olla mahdollista tuottaa uusia kokonaisratkaisuja. Hankittu tieto toimikin 

hankkeen kehityssuuntien workshopissa ideoinnin ja päätöksenteon perustana. 
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4 Projektin keinot ja määritykset 

Kirjallisuusselvitys loi pohjan opinnäytetyön tuotekehitysprojektille. Projektille oli asetettu 

päämääräksi surffauslaitteen suunnittelu ja prototyypin rakentaminen. Tässä luvussa kuvail-

laan suunnitteluprosessin vaiheet tuloksineen. 

Suunnittelu prosessin rakenne seurasi kappaleessa 4.1 esitettyä mallia. Tavoitteena oli saa-

vuttaa vähintään ratkaisuluonnoksen taso. Kehitystyössä painotettiin pikaprototyyppien hyö-

dyntämistä. Näin ollen konseptiluonnosten toimivuus voitiin testata ja arvioida niiden sovel-

tuvuus tavoitteen mukaisen tuotteen kehittämiseen. 

4.1 Tuotekehitysprosessi 

Tässä kappaleessa kuvaillaan pääpiirteissään opinnäytetyön tuotekehitysprosessissa käytet-

tyä mallia ja metodeja. Systemaattinen lähestymistapa on tärkeä tekijä onnistuneeseen tuo-

tesuunnitteluun. Se ohjaa ja kohdistaa suunnittelijan ajatuksia oikeisiin asioihin ja tarjoaa 

työkalut laadukkaiden uusien ratkaisujen löytämiseksi. (45) 

Tuotekehitysprosessi voidaan jakaa karkeasti neljään vaiheeseen: käynnistys, luonnostelu, 

kehittely ja viimeistely (Kuva 28). Nämä vaiheet jakautuvat edelleen aliprosesseihin, kuten 

oheisessa kuvassa on esitetty. (46) 

 

Kuva 28 Tuotekehitysprosessin vaiheet (46) 



   35 

 

Käynnistysvaiheessa valitaan tuote, joka pyritään suunnittelemaan. Sen aikana suoritetaan 

kysynnän ja mahdollisten ratkaisuvaihtojen tutkiminen ja arviointi. (46) 

Luonnosteluvaihe alkaa vaatimuslistan laatimisella. Se määrittää, mitä tuotteen odotetaan 

kokonaisuudessaan tekevän. Vaatimuslistan perusteella kokonaistoiminto jaetaan osa-

toimintoihin, joihin pyritään etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Osatoiminnoille löydetyistä 

ratkaisuista valitaan parhaimmat ja niistä koostetaan vaihtoehtoja kokonaistoiminnon toteut-

tamiseksi. Näistä kokonaisuuksista arvioidaan edelleen paras vaihtoehto, jonka pohjalta suo-

ritetaan kehitystyö. (45) 

Kehitysvaiheessa laitteisto muotoillaan ja määritetään sen tekniset ominaisuudet. Tässä vai-

heessa suoritetaan komponenttien mitoitus ja valinta. Näiden perusteella laaditaan hahmo-

telma kokoonpanosta sekä valmistus- ja käyttöohjeista. (45) 

Viimeistelyvaiheessa aikaisemmat luonnokset saatetaan lopulliseen muotoonsa ja mahdolli-

nen tuotteen prototyyppi rakennetaan. Prototyypin testauksen perusteella tehdään arvio, 

onko kehitystyössä onnistuttu ja onko tuotteessa potentiaalia kannattavaan liiketoimintaan. 

Mikäli tavoitteisiin päästiin, tuotteen tuotanto käynnistetään ja suunnitellaan mahdollinen 

jatkokehitys. Muussa tapauksessa prosessi aloitetaan alusta tai hanke hylätään. (45) 

Tässä opinnäytetyössä keskityttiin prosessin kahteen ensimmäiseen vaiheeseen eli projek-

tiehdotusten löytämiseen sekä laitteiston luonnosteluun. Luonnostelussa päähuomio oli ko-

konaistoiminnon hahmottamisessa. Osatoimintojen ratkaisujen hakeminen painottui opin-

näytetyötä seuranneisiin jatkokehityshankkeisiin. Muutamien osatoimintojen suhteen tehtiin 

tutkimustyötä tarkemmin jo kokonaistoiminnon luonnosteluvaiheessa. 

4.2 Aalto Design Factory 

Opinnäytetyö suoritettiin Aalto Design Factoryn puitteissa. Näin ollen käytetty kehitysme-

todiikka perustui keskeisellä tavalla sen vaalimiin arvoihin ja tarjoamiin työvälineisiin. 

Aalto Design Factoryn ”kymmeneksi käskyksi” ovat vapaasti tulkiten seuraavat teesit (47): 

1. Inspiroi esimerkillä: intohimoinen uuden kehittäminen ruokkii ympäristön jokaisen 

toimijan energiaa tehdä samoin. 

2. Innosta ihmisiä avuliaisuudella ja proaktiivisella asenteella: muita kehittäjiä tulee 

auttaa can-do -hengessä ja pyytää apua tarvittaessa. Avoimuuden ympäristö antaa 

tilaa eri toimijoiden kehityshankkeille. 

3. Pidä yhteisö tiiviinä, mutta varmista avoin tiedonjakaminen: tehokas ideoista kom-

munikointi johtaa ketterään jatkokehitykseen ja uusiin ideoihin. 

4. Pyri epämuodollisuuteen, vältä byrokratiaa ja hierarkioita: oleellista on pitää yllä ke-

hitystyön nopeus ja työtä tekevien tiimihenki hyvänä. 

5. Rohkaise ja anna käytännön tukea kehitystyölle: rohkea toiminta rohkaisee myös 

muita. Pienet käytännön vinkit voivat tuottaa suurta hyötyä kehityshankkeen toteu-

tukselle. 

6. Siirry nopeasti ideasta toimintaan: nopea tarttuminen käytännön kehitystyöhön ja 

konkreettisiin demonstraatioihin on edistää kehityshankkeen tuloksiin pääsemistä 

7. Ole proaktiivinen ja aloitteellinen: ympäristöä on mahdollista muuttaa, mikäli se 

edistää tehokkuutta 

8. Salli työskentelyn vapaus: tekijä motivoituu parhaiten, voidessaan itse määrittää 

työnsä suunnan 

9. Luo fyysinen tukikohta: Aalto Design Factoryn tulee olla yhteiskäyttöinen ja luoda 

toimijoille oman tuntuinen tukikohta 
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10. Suosi näytteitä, vältä esimerkkejä: tilan joustavuus ja hiomattomuus rohkaisee sen 

uudenlaiseen käyttöön 

Näiden teesien tarkoituksena on luoda kehitystyötä tukeva ympäristö. Se luo yhteisön, jossa 

tieto ja taito ovat vapaasti jaossa, rohkaistaan toimimaan sekä poistetaan onnistumisen es-

teet. Se luo ympäristön, jossa kehitysprosessilla on parhaimmat mahdollisuudet toimia. (47) 

Edellä mainitut teesit olivat avainasemassa kaikkien tämän hankkeen vaiheiden onnistumi-

sessa. Se nosti projektin henkiin ja tuki onnistumista kaikin mahdollisin tavoin. Erityisen 

suuri hyöty syntyi avoimesta kommunikaatiosta sekä yhteisön sisällä että sieltä ulospäin. Se 

innosti hankkeesta keskusteluun surffauksen harrastajien kanssa alkuvaiheesta alkaen. Siitä 

syntyi pohja käyttäjälähtöiselle suunnittelulle sekä myöhemmässä vaiheessa potentiaaliselle 

tukiverkostolle. 

Ilman joustavia toimitiloja ei hanketta olisi voitu saattaa koskaan päätökseen. Työssä vaa-

dittiin hyvin monipuolisesti tiloja aina verstaskäytöstä seminaareihin. Vaihtoehtoiset kon-

septit voitiin testata ketterästi, koska työtilat olivat jatkuvasti tarjolla. Hankkeen jatkovai-

heissa työtilojen vaatimukset kasvoivat aina kokonaisiin tuotantohalleihin saakka. Aalto De-

sign Factoryn onnistui muuntautua niihinkin tarpeisiin lähes kaikissa tapauksissa. 

4.3 Suunnittelua ohjaavat määräykset ja ohjeistukset 

Surffausaaltolaite suunniteltiin ensisijaisesti Suomen markkinoilla käytettäväksi. Siten eu-

rooppalaiset standardit ja lait ohjaavat suunnittelutyötä. Surffauslaitteiston suunnittelua ei 

säädellä erityisillä laitetason standardeilla. Suunnittelua ohjaavat ensisijaisesti Konedirek-

tiivi (48) sekä tekniikkakohtaiset turvallisuusmääräykset. Huvipuistolaitteita ohjaa standardi 

SFS-EN 13814 ”Tivolialueiden ja huvipuistojen laitteet ja rakenteet. Turvallisuus.” (49) Sen 

merkitsevyys tulee arvioida varsinaisen laitteen tuotantoversion suunnittelussa. 

Koska täsmällistä laitteistoon liittyvää sääntelyä ei ole, ei säädöksillä ole roolia konseptivai-

heen työssä. Kuluttajapalveluja koskevat turvallisuusmääräykset edellyttävät palvelun ris-

kien hallintaa ja turvallisuutta loppukäyttäjälle. Näin ollen selkeästi vaaralliset konseptit oli 

jätettävä tarkastelun ulkopuolelle. 

4.4 Käyttäjäkokemuksen määrittäminen ja arviointi 

Jotta ymmärrettiin, mitä ratkaisulta vaadittiin, selvitettiin mahdollisilta loppukäyttäjiltä, mil-

laiset asiat ovat oleellisia osia hänen kokemustaan surffausta harrastaessa. Tässä kappaleessa 

esitetään, mitkä asiat havaittiin keskeisiksi lajin käyttäjäkokemuksen osa-alueiksi. 

Kirjallisuuden ja erilaisten muiden medialähteiden perusteella surffaukseen todettiin liitty-

vän seuraavia elämyksiä ja tunteita: 

A. Tunne veden kannattelevasta voimasta 

B. Matkan teon tunnelma surffatessa, eteneminen 

C. Pienuuden tunne (vesimassa suuren energian rinnalla) 

D. Vallan tunne (hyödyntäessään osaa edellä mainitusta energiasta) 

E. Kastuminen 

F. Veden kylmyys 

G. Veden lämpö 

H. Aistimus ilman virtauksesta 

I. Fyysinen rasitus 
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J. Vaaran tunne 

K. Epävarmuus aaltojen löytymisestä 

L. Matkustaminen kaukaiseen paikkaan surffatakseen 

Paitsi tuntemuksia, surffaukseen ajateltiin kuuluvan myös seuraavia haasteita: 

A. Sopivan aallon löytäminen ja havaitseminen 

B. Riittävän nopeuden saavuttaminen ja siten aallon saaminen 

C. Aallolla pysyminen 

D. Käännösten tekeminen 

E. Temppujen tekeminen 

F. Vedessä uiminen 

Surffauksen käyttäjäkokemuksen ajateltiin koostuvan näistä elämyksistä ja haasteista. Ol-

lakseen lajissaan onnistunut, suunniteltavan surffaussimulaattorin pitäisi pystyä tuottamaan 

käyttäjäkokemus, joka koostuisi kattavasti edellä mainituista osasista. Koska kehitteillä oli 

lajin simulaatio, sallittiin joidenkin osa-alueiden jäävän pois toteutuksen lopullisista piir-

teistä. Siksi pidettiin tärkeänä arvioida osakokemusten relevanssi kokonaisuuden kannalta, 

jolloin saatiin valittua tärkeimmät tekijät surffauselämyksen synnyttämiseksi. 

Arviointi tehtiin perustuen surffausta harrastavien ihmisten mielipiteisiin sekä muutoin saa-

tavilla olevan tiedon perusteella päättelyyn. Arvioinnin lähtökohtana oli löytää käyttäjäko-

kemuksesta toisaalta surffaamisen kannalta ainutlaatuiset ja leimaa antavat puolet ja toisaalta 

arvioida, kuinka mieluisia nämä kokemuksen eri puolet ovat. Projektin resurssien puitteissa 

ei ollut mahdollista suorittaa tutkimusta, josta olisi voitu tehdä tilastollisesti päteviä johto-

päätöksiä. Kuitenkin haluttiin, että potentiaalisen kohderyhmän ja alaa tuntevien henkilöiden 

näkemykset tulisivat huomioiduiksi. Siten pienennettiin riskiä, että surffauselämystä kehi-

tettäisiin väärällä lähestymistavalla. 

Kyselyn perustana käytettiin edellä mainittuja havaittuja surffauskokemuksen osia. Niiden 

perusteella laadittiin kyselykaavake. Haastateltaviksi pyrittiin löytämään sekä surffausta tai 

vastaavia lajeja harrastaneita henkilöitä että heitä, jotka eivät ole surffausta kokeilleet. Tut-

kimuksen materiaali on esitetty tämän diplomityön liitteessä 1. 

Kyselyn tuloksista tehtiin seuraavat johtopäätökset: 

 Surffauksen miellyttävimmiksi elämyksen osa-alueeksi koettiin tunne veden kannat-

televasta voimasta (elämys A) sekä matkan teon tunne aallolla edetessä (elämys B). 

Nämä tulisi sisällyttää ratkaisuun, jotta tuotettaisiin houkutteleva surffauselämys. 

 Epämieluisaksi koettiin veden kylmyys (elämys F). Jotta elämys olisi houkutteleva, 

tulisi tästä piirteestä pyrkiä eroon. 

 Surffauksen haasteissa ei ole erityisen epätoivottuja piirteitä. Näin ollen simulaatioon 

voidaan sisällyttää monipuolisesti edellä mainitut haasteet. 

 Vähemmän lajia harrastaneille aallon löytäminen (haaste A) ja sen saaminen (haaste 

B) eivät ole erityisen mieluisia. Harrastamisen aloituksen kynnystä voitaisiin madal-

taa vähentämällä näiden haasteiden roolia. 

Kyselyn vapaista kommenteista välittyi kiinnostusta ja intohimoa lajia kohtaan. Suurim-

miksi haasteiksi koettiin, että lajin harrastaminen oli suomalaiselle hankalaa, koska soveltu-

vat olosuhteet ovat harvinaisia. Keskeinen viesti oli, että surffaajat kiinnostuisivat heti, kun-

han aaltoja olisi tarjolla.  
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4.5 Projektille asetetut reunaehdot 

Tämän työn tuotokselle ja projektin laajuudelle oli asetettu muutamia reunaehtoja, jotka vai-

kuttivat siihen, millainen tuote todellisuudessa voitiin suunnitella. Tavoitteena oli löytää me-

netelmä, joka tuottaisi kaupallisesti kannattavasti keinotekoista surffauskokemusta. Projek-

tin alusta alkaen oli selvää, että sekä aikarajoite että budjetin raamit rajoittaisivat tämän pro-

jektin tuotoksen ominaisuuksia ja viimeistelyn laatua. Sitä ei pidetty kovin keskeisenä on-

gelmana, koska projektin tavoitteena oli tuottaa ainoastaan demonstraatio prototyypin 

avulla. 

Projektin lähtökohtana olivat seuraavat määritteet ja rajoitteet. 

4.5.1 Liikuteltavuus 

Projektin keskeinen tavoite oli suunnitella tuote, joka olisi liikuteltavissa paikasta toiseen. 

Liikuteltavuus määritettiin siten, että laite voitaisiin pakata ja liikutella kuorma-autolla. 

Asennusaikatavoite oli yksi vuorokausi. Liikuteltavuutta sai tässä tapauksessa tulkita varsin 

vapaasti. Laite voi esimerkiksi vaatia soveltuvan sähköliitännän ja luonnollisen vesialueen 

toimiakseen. 

4.5.2 Kohdeympäristö ja kohdeyleisö 

Tuotteen varsinainen käyttöympäristöksi määritettiin projektin alkuvaiheessa jokin tapah-

tuma, jonne ihmiset saapuvat viettämään vapaa-aikaansa ja jonne surffaus olisi luonteeltaan 

sopiva lisäelämys. Tämä tarkoitti esimerkiksi huvipuistoja, kylpylähotelleja ja musiikkifes-

tivaaleja. Laitteelle ei alkuvaiheessa asetettu vaatimusta olla niin houkutteleva, että se hou-

kuttelisi itsessään yleisön puoleensa, vaan riittäisi, että tietyntyyppistä huvitteluelämystä ha-

kevat henkilöt kokisivat sen tuovan sopivan lisän suurempaan kokonaisuuteen. 

Projektin käynnistyttyä ympäristön valinta tarkentui siten, että projektin laite suunniteltaisiin 

soveltumaan käytettäväksi Ikaalisten kylpylän ympäristössä. Alueen puitteet ja läheisen, 

mahdollisesti hyödynnettävän vesialueen ominaisuudet asettivat suunniteltavalle laitteelle 

ympäristöstä tulevat fyysiset rajoitteet. Näiden rajoitteiden arvioitiin edustavan tyypillistä 

kohdetta Suomessa. Siten niiden ei arvioitu vaikuttavan oleellisesti tuotteen käytettävyyteen 

muissa kohteissa. 

Laitteen kohdeyleisön monimuotoisuus loi oman haasteensa laitteen suunnittelulle. Tavoit-

teena oli, että laite houkuttelisi sekä surffausta kokeilleita ja harrastavia ihmisiä että täysin 

ensikertalaisia lajista kiinnostuneita. Sen haluttiin siis pystyä luomaan uskottava elämys 

surffaustaitoisille, mutta toisaalta pitää vaativuustaso riittävän matalalla kokemattomammil-

lekin henkilöille. 

4.5.3 Aikaresurssi 

Projektin käytössä oleva aika asetti oman rajoitteensa sille, millaista tulosta projektista voi-

tiin odottaa. Tässä tapauksessa koko kehitysprosessiin prototyypin rakentamisineen oli aikaa 

kuusi kuukautta. Oli siis selvää, että ratkaisun pitää olla varsin kevyesti toteutettavissa ja 

koostua mahdollisimman suurelta osin helposti saatavilla olevista komponenteista. 
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4.5.4 Budjetti 

Koko projektin lähtökohtana oli suunnitella tuote, joka on merkittävästi olemassa olevia 

vaihtoehtoisratkaisuja edullisempi valmistaa ja käyttää. Tyypillisesti vastaavia elämyksiä 

tarjoavien laitteiden rakentamiskustannusten havaittiin olevan jopa miljoonia euroja. Tässä 

projektissa kustannustaso oli tavoitteena laskea noin sadan tuhannen euron luokkaan. Se 

mahdollistaisi yhtäältä prototyypin rakentamisen projektin kehyksissä ja toisaalta antaisi hy-

vän lähtökohdan tuotteen kaupalliselle hyödyntämiselle. 



40 

 

5 Konseptinkehitys 

Käynnistysvaiheen konseptien suunnittelun tueksi suoritettiin kirjallisuustutkimustyö. Tut-

kimusten tulokset on esitetty pääpiirteittään tämän opinnäytetyön luvuissa 2 ja 3. Kootun 

tiedon ja ymmärryksen pohjalta suunniteltiin erilaisia lähestymistapoja keinotekoisen surf-

faamisen toteuttamiseksi. Patenttien luomia rajoitteita ei tässä yhteydessä huomioitu, vaan 

ne tultaisiin arvioimaan myöhemmin. Tässä kappaleessa on esitetty työn tuloksena löydet-

tyjä vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. 

5.1 Luonnollisiin ilmiöihin perustuvat ratkaisut 

Jotta surffausta simuloitaisiin mahdollisimman luonnollisesti, olisi aaltojen oltava mahdol-

lisimman luonnollisia. Tämän ajatuksen perusteella kehitettiin keinoja aallon muodosta-

miseksi kappaleessa 2.3 esitettyjä ilmiöitä hyödyntäen. 

5.1.1 Tuulen simulointi 

Ensimmäinen luonnollisen aallokon simulointi-idea syntyi ajatuksesta, että valtaosa merien 

aalloista muodostuvat tuulen vaikutuksesta. Siksi voisi olla mahdollista kehittää aaltoja luo-

malla ensin keinotekoisesti riittävän voimakkaita tuulia. 

5.1.2 Pohjan liikuttaminen aallon muodostamiseksi 

Konsepteja etsittäessä pääteltiin, että keinotekoisten surffausaaltojen ei tarvitsisi esiintyä ko-

vin tiheästi. Sen sijaan olisi tärkeämpää, että ne olisivat riittävän suuria. Tästä ajatuksesta 

lähtien kehitettiin laitteistoja, jotka synnyttäisivät aaltoja hieman samalla tavalla kuin maan-

järistykset eli liikuttamalla altaan pohjaa. 

5.1.3 Kappaleiden pudottaminen veteen 

On tunnettua, että nesteeseen putoavat kappaleet aiheuttavat siihen ympyrämäisesti etenevän 

aaltorintaman. Näin ollen pääteltiin, että surffausaaltoja voisi muodostaa pudottamalla suu-

rimassaisia kappaleita vesialtaaseen. 

5.2 Tunnettuihin keksintöihin perustuvat ratkaisut 

Patenttien arvioitiin olevan yksi potentiaalinen tiedonlähde sopivan laitteiston löytymiseksi. 

Niiden perusteella potentiaalisin konsepteihin valittiin muutamia niissä esitettyjä ratkaisuja. 

5.2.1 Sheet wave 

Sheet wave -laitteistojen havaittiin kasvattaneen voimakkaasti suosiota 2000-luvun alussa. 

Näin ollen ajateltiin, että kyseistä toimintaperiaatetta hyödyntäen voisi olla mahdollista ke-

hittää myös Suomen oloissa. Jo projektin taustalla olleessa ajatustyössä nimenomaan tämä 

ratkaisumalli oli ollut keskeisesti esillä. Siten se oli luontevaa huomioida edelleen tässä vai-

heessa. 



   41 

 

5.2.2 Aaltoaltaat 

Patenteissa havaittiin esitetyn useita erilaisia ratkaisuja surffausaaltojen muodostamiseksi 

keinotekoisiin altaisiin. Samoja toimintaperiaatteita voisi olla mahdollista hyödyntää myös 

luonnollisissa vesistöissä. 

Tunnettuihin aaltotekniikkoihin perustuvista ratkaisuista erotettiin keinotekoisiin altaisiin ja 

luonnon vesialueisiin perustuvat vaihtoehdot. Tällä ajateltiin olevan merkitystä toimintamal-

lin valintaa tehtäessä, koska valinta voi vaikuttaa oleellisesti esimerkiksi laitteiston kustan-

nuksiin ja rakentamismahdollisuuksiin. 

5.2.3 Mekaaniset surffauslautasimulaattorit 

Patenteista löydettiin hahmotelmia laitteistoista, joissa laudan liikkeitä simuloidaan sopi-

valla käyttölaitteella ja käyttäjän on tarkoitus yrittää pysytellä laudan päällä. Kyseisen kon-

septin todettiin myös täyttävän tässä projektissa tavoitteeksi asetetut lähtökohdat, vaikka se 

erosikin muista vaihtoehdoista poistamalla vesielementin mahdollisesti täysin. Tekniikka on 

kuvailtu tämän opinnäytetyön kohdissa 3.1.3 ja 3.2.8. 

Mekaanisesta simulaattorista esille tuli idea laitteesta, jossa puuttuva elementti, vesi lisättäisi 

laitteen yhteyteen. Idea olisi, että käyttäjä tasapainoilisi edelleen surffauslaudan päällä, 

mutta sen sijaan esimerkiksi ilmapatjan sijasta ympärillä olisi vettä, johon surffaaja laudan 

päältä putoaa. 

5.3 Uudet innovaatiot 

Tunnettujen ilmiöiden rinnalle haluttiin kehittää myös kokonaan uudella tavalla ongelmaa 

lähestyviä tuotteita. Tuotteelle toivottiin aitoa uutuusarvoa, jotta se erottuisi edukseen tun-

netuista tekniikoista. Tässä kappaleessa esitetään luonnosasteelle jalostetut ajatukset pääpiir-

teissään. Ratkaisuissa on piirteitä jo tunnetuista tuotteista. Täsmälleen vastaavia keksintöjä 

ei kuitenkaan tämän projektin tutkimuksissa löydetty. 

5.3.1 Puolisukeltaja 

Kun keinoaaltosurffauksen toimialaa kartoitettiin, tehtiin päätelmä, että keskeinen osa lait-

teistojen rakentamiskustannuksista syntyy soveltuvien altaiden rakentamisesta. Näin ollen 

ideointi suunnattiin ratkaisuihin, jotka voisivat hyödyntää luonnollisia vesialueita ilman tar-

vetta rakentaa tai muokata niitä. Näin ajateltiin saavutettavan huomattavat säästöt verrattuna 

useisiin toteutettuihin keinotekoisen surffaamisen malleihin. 

Markku Jussila yhteistyötahoineen oli käyttänyt tätä ideaa ajatuksissaan niin kutsutun puo-

lisukeltajan hyödyntämisestä surffauksen mahdollistamiseksi. Ideana olisi, että luonnolli-

sella vesialueella liikutettaisiin soveltuvaa profiilia, joka pinnan lähellä uidessaan nostaisi 

päälleen ylitseen kulkevan vesikerroksen. Oikein muotoiltuna tämä vesikerros voisi mah-

dollistaa sen päällä surffaamisen. Ajatuksena oli, että synnytettävä surffausalusta olisi sa-

mankaltainen sheet wave -tekniikkaan perustuvien ratkaisujen kanssa. 

Konseptionnissa tehtyjen päätelmien mukaan puolisukeltaja mahdollistaisi lähtökohtaisesti 

hyvin aidon surffauselämyksen. Surffaamiseen voisi käyttää normaaleja surffausvälineitä. 

Se saattaisi poistaa jossain määrin myös nykyisissä ratkaisuissa olevia maisema- ja paikka-
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sidonnaisuuksia. Keskeinen etu nähtiin heti myös siinä, että laitteistosta voisi olla mahdol-

lista suunnitella helposti liikuteltava. Tällöin toivottu ominaisuus sijoituspaikan vaihtami-

sesta täyttyisi. 

5.3.2 Suihkulähdeidean hyödyntäminen 

Surffaamisen fysikaalista perustaa selvitettäessä havaittiin, että se perustuu oleellisesti nos-

teen lisäksi veden liikemäärän muutokseen. Tästä ajatuksesta jalostettiin toimintaperiaate 

laitteistosta, jossa surffauksen kaltainen elämys muodostetaan kohdistamalla käyttäjän surf-

fauslautaan vesisuihku alhaalta päin. Tämän suihkun pysäyttäminen muodostaisi lautaan im-

pulssin, joka edelleen synnyttäisi käyttäjälle tuntemuksen veden kannattelevasta voimasta. 

Konsepti olisi periaatteiltaan jonkinlainen sekoitus suihkulähdettä ja ilmakiekkopöytää. 

Tämä toimintamalli ei välttämättä olisi hyödynnettävissä normaalia surffauslautaa käyttäen. 

Veden virtauksen arvioitiin olevan mahdollisesti niin epätasaista, että laitteisto vaatisi jonkin 

uudentyyppisen lautaratkaisun. Toisaalta todettiin, että laitteisto saattaisi olla käytettävissä 

jopa siten, että käyttäjä joko istuisi tai olisi makuulla soveltuvalla alustalla, joka liikkuisi 

vesisuihkujen päällä. Kyseessä ei siis välttämättä olisi erityisen aito surffauselämys. 

 

Kuva 29 Toiminnallisuusmalli suihkulähdeideaan perustuvasta surffauslaitteistosta 

Laitteistosta tehtiin yksinkertainen malliasetelma konseptin toimivuuden testaamiseksi 

(Kuva 29). Mallin perusteella todettiin, että ilmiö saattaisi olla hyödynnettävissä tämän pro-

jektin tuotteessa. Se edellyttäisi useiden teknisten yksityiskohtien ratkaisemista. 

5.4 Kehitettävän vaihtoehdon valinta 

Löydetyistä vaihtoehtoisista ratkaisuperiaatteista valittiin potentiaalisin arvioimalla ne kerä-

tyn surffauselämystiedon ja projektin raamien perusteella. 
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5.4.1 Arviointi surffauselämyksen kannalta 

Löydetyt ratkaisuvaihtoehdot pyrittiin arvioimaan sen perusteella, miten ne voisivat toteut-

taa suoritetuissa tutkimuksissa havaitut surffauskokemuksen osa-alueet. Arviointi tehtiin 

workshop-hengessä. 

Keskeisimmäksi kriteeriksi valittiin kyky tuottaa todellista surffausta vastaava elämys mah-

dollisimman monella osa-alueella. Kyselytutkimus antoi signaaleja, että surffaus aitona elä-

myksenä paketti osa-alueita, jotka kiehtovat erimäärissä lajin harrastajia. Elämyksen saavu-

tettavuushaasteen poisto lukeutuu jo itsessään projektin tavoitteisiin. Sen lisäksi päätettiin, 

että vaaran tunteesta on mahdollista myös tinkiä. Muut surffauksen osa-alueet tulisi säilyttää 

mahdollisimman hyvin. Tämän perusteella kappaleen 3.2 ideat arvioitiin seuraavan taulukon 

(Taulukko 1) mukaisesti: 

Taulukko 1 Konseptien arviointi surffauselämyksen aitouden näkökulmasta 

Konsepti Kyllä/Ei Kommentti 

Tuulen simulointi Kyllä Luonnollinen aalto luon-
nollisessa ympäristössä 

Aallon muodostaminen pohjaa liikuttamalla Kyllä Luonnollinen aalto mah-
dollisesti luonnollisessa 
ympäristössä 

Aallon muodostaminen suurimassaisen kappa-
leen energialla 

Kyllä Luonnollinen aalto mah-
dollisesti luonnollisessa 
ympäristössä 

Sheet wave Ei Erityyppistä lautailua 
kuin surffaus 

Perinteiset aaltoaltaat Kyllä Mahdollisesti luonnolli-
nen aalto luonnollisen 
kaltaisessa ympäristössä 

Mekaaniset surffaussimulaattorit Ei Useat surffauksen ele-
mentit karsittu pois 

Aallon muodostaminen puolisukeltajalla Kyllä Luonnollinen surffauksen 
tunne. Ympäristö luon-
nollinen 

Surffauksen simulointi vesisuihkukentällä Ei Erityyppistä lautailua 
kuin surffaus 

5.4.2 Arviointi projektin reunaehtojen kannalta 

Tutkimusprojektin keskeinen tavoite oli, että surffauskonseptin perusteella voitaisiin raken-

taa toimiva prototyyppi. Tästä johtuvat projektin reunaehdot on esitetty tämän opinnäytetyön 

kappaleessa 4.5. Siksi koettiin tarpeelliseksi, että kehitetyt konseptit arvioitaisiin myös näi-

den tekijöiden perusteella. Myös mahdollisen innovaation kaupallistaminen helpottuisi, mitä 

lähemmäksi projektin reunaehtoja päästäisiin. 
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Edellisen arvioinnin läpäisseet konseptit arvioitiin edelleen seuraavan taulukon mukaisesti: 

Taulukko 2 Konseptien arviointi projektin reunaehtojen näkökulmasta 

Konsepti Kyllä/Ei Kommentti 

Tuulen simulointi Ei Vaatii kontrolloidun al-
taanpohjan = kallis tai 
paikkaan sidonnainen. 
Tuulen tuottaminen vai-
keaa. 

Aallon muodostaminen pohjaa liikuttamalla Ei Vaatii raskaan rakenteen, 
kontrolloidun altaan 
pohjan, eikä ole liikutel-
tavissa 

Aallon muodostaminen suurimassaisen kappa-
leen energialla 

Ei Vaatii kontrolloidun al-
taanpohjan = kallis tai 
paikkaan sidonnainen 

Perinteiset aaltoaltaat Ei Vaatii kontrolloidun al-
taanpohjan = kallis tai 
paikkaan sidonnainen. 

Aallon muodostaminen puolisukeltajalla Kyllä Mahdollista kehittää lait-
teisto siten, että paikka-
sidonnaisuus ja tarve 
kontrolloidulle altaalle 
poistuvat. 

 

5.4.3 Valinta projektiehdotukseksi 

Edellä mainittujen arviointien perusteella valittiin projektin varsinaiseksi kehityspoluksi 

”puolisukeltajakonsepti”. Se läpäisi molemmat arviointi kehykset ainoana projektissa löy-

detyistä vaihtoehdoista. Näin ollen tehtiin kehityspäätös, jossa kyseistä konseptia tutkittiin 

ensisijaisena vaihtoehtona. 

Vaikka varsinainen tekninen ratkaisu ei ollut päätöstä tehtäessä tiedossa, havaittiin ideassa 

potentiaalia. Oli loogista, että aalto olisi mahdollista saada kyseisellä menetelmällä aikaan. 

Vastaavaa ilmiötä havaitaan esimerkiksi sukellusveneiden liikkuessa, joten oli syytä olettaa 

sen olevan mahdollista tuottaa myös keinotekoisesti tarkoitusta varten optimoidulla laitteis-

tolla. 
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6 Puolisukeltajan alkuvaiheen kehitystyö 

Valittu tekniikka oli täysin uutta, joten ensimmäinen askel tuotteen kehittämisessä oli var-

mistaa sen toimivuus soveltuvalla tavalla. Kokeista toivottiin saatavan myös oppia siitä, mil-

lainen rakenteen todellisuudessa pitäisi olla. Tähän tarkoitukseen sopivaksi tutkimusmene-

telmäksi todettiin pienoismalleilla suoritettavat kokeet.  

Tässä kappaleessa kuvailtu testaaminen tapahtui kappaleessa 4.1 kuvaillussa projektin käyn-

nistysvaiheessa. Näin saatiin tietoa kehityspäätöksen tueksi ja toisaalta pienoismallilla saa-

tiin käsitys laitteen toimintaperiaatteesta luonnosteluvaihetta varten. 

6.1 Testausympäristöt ja -laitteistot 

Jotta valittua uutta konseptia päästiin testaamaan, oli projektin käyttöön saatava testaustoi-

mintaan soveltuvat puitteet. Tässä kappaleessa on esitelty käytetyt puitteet pääpiirteissään. 

6.1.1 Pienoisallas 

Toiminnallisuusmalleja kehitettiin niiden rakentamisen yhteydessä. Tämän vuoksi oli tär-

keää, että mallityöpajan läheisyydessä oli mahdollisuus mallin pienimuotoiseen nopeaan tes-

taamiseen. Tässä hyödynnettiin lasten kahluuallasta (Kuva 30), joka oli helppo ottaa tarvit-

taessa käyttöön rajallisissa tiloissa. 

 

Kuva 30 Rakentamisen aikana pienoismallien uittamiseen käytetty allas 

6.1.2 Uittoallas 

Alusta saakka oli selvää, mallia tuli voida kuljettaa vedessä pidempi matka kuin kahluuallas 

mahdollistaisi. Tämän vuoksi projektille etsittiin yhteistyötaho, joka voisi tarjota pienois-

mallin uittokokeisiin soveltuvan altaan. Espoonlahden uimahalli tarjosi tähän tarkoitukseen 

lastenaltaansa käyttömahdollisuutta. Altaan syvyys oli suurimmillaan 90 cm madaltuen pi-

tuussuunnassa aina pintaan saakka. Pituutta altaalla oli 10 metriä ja leveyttä 20 metriä.  
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Allas osoittautui erittäin hyväksi testausympäristöksi pienoismalleille. Veden ja ympäristön 

häiriötekijät saatiin minimoitua ja testaukset siten jokseenkin toistettaviksi. 

6.1.3 Mallinvetolaite 

Jo ensimmäisissä testeissä havaittiin, että mallin vetämisen keskeinen ongelma on vetovoi-

man tasaisuus ja vetokokeiden heikko toistettavuus mallia käsin vedettäessä. Tämän ongel-

man poistamiseksi pienoismallin vetämiseksi rakennettiin akkuporakoneella toimiva veto-

laite (Kuva 31). 

 

Kuva 31 Vetolaite pienoismallin vetämiseksi uittokokeissa 

Vetolaitteen pääkomponentit olivat laitteiston alustaan kiinnitetty hyrräkela sekä lukitus sal-

vasta tehty painike. Oheisessa kuvassa esitetyn kokoonpanon lisäksi laitteistoon kuuluu ke-

lan käyttöakseliin kiinnitettävä akkuporakone, jonka virtapainiketta salpa painaa. Salpa on 

kiinnitetty liukuvalle alustalle, joka mahdollistaa sen etäisyyden säätämisen suhteessa pora-

koneen virtapainikkeeseen. Porakoneen käyttöpainikkeen tuli olla sellainen, että sen paina-

missyvyys vaikutti laitteen tehoon. Näin vetovoima voitiin säätää halutuksi ja vakioida tes-

tikertojen välillä. 

6.2 Toiminnallisuusmallit 

Kehitystyön aikana puolisukeltajan toimintaan tutustuttiin useilla erilaisilla pienoismalleilla. 

Tässä kappaleessa on kuvailtu lyhyesti niiden oleellisimmat piirteet, niillä suoritetut testit 

sekä testeistä tehdyt havainnot. 

6.2.1 Pieni malli ilmiön hahmottamiseksi 

Puolisukeltajan toimintaperiaatteeseen tutustuminen aloitettiin rakentamalla vaahtomuo-

vista pieni malli (Kuva 32). Mallin ajatuksena oli näyttää, miten haluttu aaltoilmiö käytän-

nössä muodostuisi. 
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Kuva 32 Ensimmäinen malli puolisukeltajan toiminnallisuuden havainnollistamiseksi 

Mallia uitettiin ensin lavuaarissa. Tässä uitossa näytti siltä, että halutun ilmiön synnyttä-

miseksi mallia pitäisi kuljettaa varsin suurella nopeudella. Myös käytetty allas todettiin liian 

pieneksi halutun ilmiön aikaan saamiseksi. Mallilla vaikutti olevan taipumus pikemmin 

työntää vettä ja aaltoa edellään kuin muodostaa varsinaisesti haluttu surffauspinta päällensä. 

Tämän ajateltiin johtuvan liian alhaisesta nopeudesta perustuen sheet wave -laitteistojen suu-

reen veden virtausnopeuteen. 

Mallilla suoritettiin kokeita myös kohdassa 6.1.1 esitellyssä altaassa. Näissä uitoissa havait-

tiin, että alustavasti kaavaillun tyylinen virtaus on tekniikalla mahdollista tuottaa. Toisaalta 

havaittiin, että laitteen kontrollointi on varsin hankalaa ja aallon stabiilius surffausta ajatel-

leen heikko. Koska tutkimus tehtiin lukuisia kertaluokkia pienemmässä skaalassa kuin var-

sinainen tuote tulisi olemaan, esiin nousi runsaasti kysymyksiä eri ilmiöiden muutoksista 

skaalaa suurennettaessa. 

6.2.2 Ensimmäiset uitettavat mallit ilmiön tutkimiseksi 

Ensimmäinen puolisukeltajamalli perustui seuraaviin laitteiston piirteisiin: 

 Tasomainen pohja 

 Reunat rajoittamaan veden pääsyä surffausalueen ulkopuolelle 

 Laitteen tasopinta lähtötilassa juuri veden pinnan alla 

 Liikkeen aikana vesi virtaisi laitteen yli 

 Liikkeessä laitteisto uppoaisi hieman, mutta sen suuri kelluvuus stabiloisi sen 

 Mahdollisuus edestakaiseen liikkeeseen ilman kääntymistä 

Näiden periaatteiden perusteella rakennettiin ensimmäinen pienoismalli (Kuva 33). Mallin 

leveys laidasta laitaan oli noin 60 cm. Runko valmistettiin muovilla pinnoitetusta vanerista 

ja profiilit polystyreenilevyistä. Malli suunniteltiin niin, että profiileja oli mahdollista vaih-

taa erilaisiin ja näin testata erityyppisiä vaihtoehtoja rakentamatta täysin uutta laitteistoa. 
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Kuva 33 Puolisukeltajamalli kaksisuuntaisella aaltoprofiililla 

Ensimmäisessä mallissa veden virtausta ohjaava profiili muotoiltiin kaksipuoleiseksi. Puo-

lista tehtiin hieman erilaiset, jotta voitiin havaita profiilin vaikutus veden virtaamiseen. 

Koska erilaiset profiilit aiheuttivat mallin kääntymistä vedettäessä, mallin reunoihin valmis-

tettiin runsaasti reikiä, jotta stabiiliutta voitiin säätää vetopisteitä vaihtamalla. 

Malliin valmistettiin myös lähtökohtaisesti yhteen suuntaan vedettävä, leveys suunnassa 

poikkileikkaukseltaan vakio profiili (Kuva 34). Näin pyrittiin muodostamaan vakioprofiili-

nen keinoaalto. 

 

Kuva 34 Puolisukeltajamalli suoralla aaltoprofiililla 

Liiallisen kelluvuuden ajateltiin olevan mallin toimivuuden kannalta oleellinen haaste. Tä-

män vuoksi se suunniteltiin niin, että siihen oli mahdollista lisätä painoja, joilla syväystä 

voitiin säätää. Kelluvuutta ja aallon muodostumista testattiin rakentamisvaiheessa kohdassa 
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6.1.1 esitellyssä pienoisaltaassa. Mallin varsinaiset testit suoritettiin kohdassa 6.1.2 esitel-

lyssä uittoaltaassa. 

Ensimmäisissä testeissä 1.3.2012 huomattiin, että liiallinen kelluvuus ei ollut ongelma, vaan 

laite pyrki liikkuessaan vajoamaan pohjaan. Näin voitiin hylätä tarve lisäpainojen käytölle. 

Testeissä havaittiin, että vajoamisen estämiseksi mallin pitäisi tuottaa impulssi, jolla on ve-

den pinnan suhteen kohtisuora komponentti. Impulssin tulisi säätyä niin, että vetonopeuden 

muuttuessa se muuttuisi saman määrän kuin laitteen yli menevän veden liikemäärä muuttuu. 

Näin voitaisiin mahdollistaa erikokoisten ja eri nopeudella etenevien keinoaaltojen muodos-

taminen. 

Sheet wave -tyyppisen ilmiön aikaan saaminen mallin pintojen yli vaikutti vaikealta. Malli 

ei ollut niin stabiili, että uintisyvyys ja siten yli menevän vesikerroksen paksuus olisi pysynyt 

vakiona. Havaittiin myös, että tämän ilmiön syntyminen vaatisi hyvin suuren nopeuden. Se 

osaltaan vähensi luottamusta konseptin toimivuuteen, koska nopeuden kasvaessa vastusvoi-

mat kasvavat hyvin voimakkaasti. 

Kun todettiin, ettei malli toiminut halutulla tavalla, sitä päätettiin uittaa käsin työntämällä ja 

vetämällä eri asennoissa. Näissä uitoissa havaittiin muun muassa, että hyvin jyrkällä koh-

tauskulmalla kokonaan pinnan alla uidessaan mallin päälle syntyi aallon pohja ilman havait-

tavan huipun muodostumista sen etureunalle. Profiilin muodolla ei näyttänyt olevan tähän 

kovin suurta merkitystä. Kun yksipuoliseksi suunniteltua profiilia uitettiin suunniteltua ve-

tosuuntaa vastaan, havaittiin pystysuoran seinämän synnyttävän eteensä lupaavan oloisen 

aaltorintaman. 

Laitojen vaikutuksen havaittiin olevan halutun virtauksen kannalta haitallinen. Ne aiheutti-

vat veden pakkautumisen etenkin profiilin jyrkän osuuden kohdalla, jolloin sekä haluttu aal-

toilu että virtaus katosi kyseiseltä profiilin osalta. Kirjallisuustutkimuksen perusteella oli 

saatu viitteitä tämän tyyppisestä ilmiöstä, sillä muun muassa yksi Waveloch-yhtiön panteista 

[contairnerless flowrider patentti] liittyy nimenomaan laitojen poistamiseen Flow Rider -

laitteistosta ja siten virtauskerroksen ominaisuuksien parantamiseen. 

 

Kuva 35 Puolisukeltajamallin muunnoksena lisätyt vakaajat 



50 

 

Tutkimusmielessä mallin pohjaan rakennettiin säädettävät siivekkeet (Kuva 35) Siivekkeillä 

pyrittiin tuottamaan tarvittava impulssi ja säätämään syntyvän tukivoiman vaikutuspistettä 

ja suuntaa. Siivekkeidenkään avulla ei löydetty toimivaa aallonmuodostusmenetelmää. 

Tämän mallin kehityksen kanssa rinnakkain rakennettu kaksisiipinen malli antoi lupaavia 

tuloksia, joten jatkotutkimukset päätettiin keskittää sen ympärille. 

6.2.3 Kaksisiipisen puolisukeltajan ensimmäinen malli 

Ensimmäisen puolisukeltajamallin koeuitoissa havaittiin, että laitteella oli taipumus painaa 

etureunaansa liian jyrkästi veden pinnan alle. Tästä syntyi ajatus, jossa tukireaktio saataisiin 

aikaan laitteiston etuosaan kiinnitetyllä toisella profiililla, joka suuntaisi veden virtauksen 

pinnallaan alaspäin. Tätä seuraisi sitten toinen profiili, joka suuntaisi virtauksen ylöspäin ja 

synnyttäisi päälleen surffaukselle soveltuvan virtauksen. 

Oli selvää, että tässä asetelmassa tulisi esiintymään leveyssuuntainen momentti, joka pyrkisi 

kiertämään laitteen etureunaa ylöspäin ja takareunaa alaspäin. Ratkaisuksi tähän malliin pe-

rään rakennettiin vakaaja, jolla saataisiin syntymään kontrolloitava kompensoiva momentti. 

Näistä lähtökohdista kehitettiin ensimmäisen malli kaksisiipisestä puolisukeltajasta (Kuva 

36). 

Rakennetun pienoismallin profiilin leveys oli noin 40 cm ja laitteiston kokonaispituus noin 

130 cm riippuen asetetusta siipien etäisyydestä. Mittasuhteissa ei pyritty noudattamaan var-

sinaista täysikokoista laitteistoa, vaan tavoitteena oli tehdä kapeampia ja siten helpommin 

testattava malli. Mikäli haluttu ilmiö syntyisi laitteen keskelle, ajateltiin sen olevan skaalat-

tavissa myös leveämpään versioon. 

 

Kuva 36 Kaksisiipisen puolisukeltajan pienoismalli 

Mallin pinnat valmistettiin alumiinipellistä. Peräsimen tuennan materiaalina käytettiin puu-

rimoitusta. Profiilien keskinäistä etäisyyttä ja asentokulmaa haluttiin pystyä säätelemään. 

Siksi niiden yhdistämisessä päätettiin käyttää reikäpeltiä erilaisten kiinnityskombinaatioiden 

mahdollistamiseksi. Etusiipi rakennettiin avonaiseksi, jolloin siihen voitiin tarvittaessa lisätä 

painoa. Takasiiven alle valmistettiin polystyreenistä kelluke. Kellukkeita valmistettiin eri-

kokoisia, jolloin nosteen suuruutta voitiin säätää. 
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Kuva 37 Kaksisiipisen puolisukeltajan pienoismallin sivuprofiili ja siivistön kiinnitys suh-

teessa toisiinsa 

Lähtökohtaisena ajatuksena oli, että ensimmäinen siiveke olisi korkeammalla kuin toinen 

(Kuva 37). Se kulkisi jatkuvasti veden pinnalla ja toinen siiveke pinnan alla. Toisen siivek-

keen päälle pyrittiin synnyttämään sheet wave -periaatteen mukainen surffauspinta. 

 

 

Kuva 38 Kaksisiipisen puolisukeltajan pienoismallin vakaaja 

Laitteen vakaajan tuennasta tehtiin säädettävä (Kuva 38). Tuenta toteutettiin kierretangoilla, 

jolloin vakaajan asentoa voitiin muuttaa helposti testauksia suoritettaessa. 

Kaksisiipisen mallin testauksessa käytettiin kohdassa 6.1.3 esiteltyä vetolaitteistoa ja ensim-

mäiset testauksen suoritettiin 15.3.2012 kohdassa 6.1.2 esitellyssä uittoaltaassa altaan sy-

vässä päässä leveyssuunnassa. 
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Mallia testattiin aluksi niin, että se ui suunnitellulla tavalla veden pinnalla. Siivet asemoitiin 

lähelle toisiaan, jolloin leveyssuuntaisen momentin ajateltiin minimoituvan ja siten vakaajan 

aiheuttaman vastusvoiman olevan pieni. Testeissä havaittiin sama haaste kuin aikaisemmin 

eli halutun virtauskerroksen muodostaminen pinnan yli vaati hyvin suuren nopeuden. Käy-

tetyllä laitteistolla tätä nopeutta ei saavutettu. Kokeissa siipien väliin huomattiin muodostu-

van etenemissuunnassa edestakaisin etenevä aaltorintama. 

Kun laitteiston säätöjä muunneltiin, havaittiin sillä olevan taipumus vajota uidessaan koko-

naan pinnan alle tietyillä siipien asemoinneilla. Tämä tapahtui muun muassa oheisessa ku-

vassa (Kuva 37) havaittavalla asetelmalla. Kun vetämistä jatkettiin sukeltamisen tapahdut-

tua, havaittiin laitteen muodostavan päälleen aidon aallon. Näin ollen huomio testaamisessa 

kohdistui tämän ilmiön jalostamiseen ja toistamiseen. 

Vakaajan kulmaa, vetonopeutta sekä siipien asentoa hienosäätämällä löydettiin asetelma, 

jolla laitteisto muodosti päälleen noin kymmenen metrin matkalla stabiilin aallon. Tämän 

katsottiin olevan keskeinen läpimurto ja antavan halutut vakuudet konseptin toimivuudesta. 

Tähän tulokseen pääsemisessä sattumalla oli merkittävä rooli. Laitteistolla ei saatu aikaan 

ilmiötä, jota alun perin haettiin. Sen sijaan se muodosti aallon, jonka todettiin olevan todel-

lisuudessa surffauksen käyttäjäkokemuksen kannalta jopa parempi. 

6.3 Johtopäätökset 

Kuten ensimmäisen uitettavan mallin kokeissa oli havaittu, aallon muodostuminen voi alkaa 

ohjaamalla vettä alaspäin. Ajateltiin, että surffauksen kannalta ei ole oleellista, muodoste-

taanko keino aalto kokonaan normaalin veden pinnan tason päälle vai sijaitseeko sen profiili 

etuosastaan normaalin pinnantason alapuolella. Kaksisiipisen mallin koeuiton videomateri-

aalia tutkimalla havaittiin, että asetettujen siipien välinen etäisyys oli hyvin lähellä syntyvien 

aaltojen aallonpituuden puolikasta. Näistä lähtökohdista löydettiin jatkokehitystä varten aja-

tus, että laitteisto pinnan alla uidessaan muodostaisi ensin aallon pohjan, minkä jälkeen ve-

den luonnollista liikettä ylöspäin vahvistettaisiin toisella siivellä ja näin molempien siipien 

energiankulutus saataisiin kohdennettua mahdollisimman hyvin surffausaaltoon. Mahdolli-

sen jatkokehityksen haasteeksi jäisi mahdollisimman hyvien pintojen muotojen löytäminen. 

Kaksisiipisen mallin koeuitossa havaittiin myös, että vakaajan tukirakenne vahvisti aaltoilua 

laitteen jälkeen. Tästä ilmiöstä ei nähty olevan hyötyä laitteen toiminnalle. Pääteltiin myös, 

että toisen siiven jättöreunan jyrkkä muoto (Kuva 37) oli yksi peräaallon voimistumisen ai-

heuttaja. Näin ollen mahdollisissa kehitysversioissa huomiota piti kohdistaa laitteiston vir-

taviivaisuuteen. Sen ajateltiin vähentävän myös tarvittavaa vakaajan tukireaktion suuruutta. 

Vakaajan toimintaa ajatellen pääteltiin, että sen tehoon voitaisiin vaikuttaa säätämällä sen 

sijainti syntyvien peräaaltojen aallonpituuden mukaan. Sen pääteltiin olevan suurimmillaan, 

kun vakaaja sijaitsisi kohdassa, jossa vesi liikkuisi alaspäin eli puolikkaan aallon pituuden 

alueella aallon huipun jälkeen. 

Kaksisiipisen mallin uintisyvyydessä havaittiin tapahtuvan muutoksia edetyn matkan funk-

tiona. Pian vedon alettua laite ui selkeästi syvemmällä kuin vedon loppupäässä. Tämän pää-

teltiin johtuvan vetovoiman kulman muuttumisesta laitteen edetessä. Päättely perustu siihen, 

että vetopiste sijaitsi poissa vedestä, altaan reunalla. Koska haluttu ilmiö esiintyi toistuvasti 

vasta matkan jälkimmäisellä puolikkaalla, nähtiin oleelliseksi, että voiman suunta saataisiin 

vakioitua. Ratkaisuksi vetosuunnan vakiointiin ajateltiin köyden ohjaamista veden pinnan 

alle taittopyörän avulla. 
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6.4 Kehityspäätös 

Opinnäytetyön kirjallisuustutkimuksessa ei havaittu patentteja tai tuotteita, jotka viittaisivat 

siihen, että tutkittua puolisukeltajalaitteisto olisi aikaisemmin toteutettu. Näin ollen sillä olisi 

huomattavasti uutuusarvoa. Yhdistettynä lupaaviin testituloksiin tällä konseptilla arvioitiin 

olevan runsaasti potentiaalia kehittyä menestyväksi tuotteeksi. Näin ollen tehtiin päätös tut-

kia konseptia lisää ja pyrkiä tuottamaan sillä toistuvasti ja kontrolloidusti aaltoja. 
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7 Ensimmäinen jatkokehitysvaihe 

Kaksisiipisellä puolisukeltajalla tehtyjen löydösten perusteella aloitettiin jatkokehitysvaihe. 

Sen suunnittelussa todettiin, että alkuperäinen budjettiraami ei tulisi riittämään täysimittai-

sen laitteiston valmistamiseksi. Sen vuoksi tavoitetta muutettiin. Diplomityöhankkeella ha-

vaittiin potentiaalia löytää rahoitus varsinaiselle jatkokehityshankkeelle. Näin ollen loppu-

vaiheen työpanos ohjattiin skaalautuvuuden todistamiseen ja aallon muodostavan ilmiön 

ymmärtämiseen. 

7.1 Tavoitemäärittely 

Jatkokehitysvaiheen tavoitteet määritettiin seuraavasti: 

- Havaitun aallon skaalaaminen noin yhden jalan (noin 30 cm) korkuiseksi 

- Aallon muodostumisen periaatteiden hahmottaminen 

Varsinaisten tavoitteiden lisäksi projektiin liitettiin seuraavan kehityshankkeen valmistelu. 

Prototyypillä kehitetty aalto oli syntynyt tavalla, jota ei ollut osattu täysin ennakoida. Sen 

vuoksi onnistuminen lisäsi hankkeen haasteita. Jotta varsinainen kokonaiskonseptin kehitys 

voisi alkaa, oli löydettävä näyttöä pienoismallin aallon soveltuvuudesta surffaukseen. Sen 

koon tulisi olla skaalattavissa ja aallon rintaman muodon kontrolloitavissa. 

Kokonaishankkeelle asetetut määritykset säilyivät projektin loppuosassa ennallaan. 

Alkuperäisen hankkeen aikataulu ja budjetti olivat jatkokehitysvaiheen alkaessa täytty-

mässä. Tämän vuoksi hanke esiteltiin Aalto-yliopiston innovaatioiden kaupallistamista hoi-

tavalle yksikölle Aalto Center for Entrepreneurshipille (ACE). Se hyväksyttiin mukaan kau-

pallistamisväylälle ja siten budjettiraameja saatiin kasvatettua. Hankkeen aikataulu jatkui 

noin 6 kuukaudella. 

7.2 Aallon skaalaus prototyypillä 

Aallon skaalautuvuuden tutkimiseksi valmistettiin kaksisiipisestä puolisukeltajasta suuren-

nettu versio. Myös tässä vaiheessa tahdottiin edetä nopeasti testaamaan ilmiötä prototyypillä, 

joten suunnittelusäännöksi otettiin skaalata pienoismallin piirteet suuremmiksi. 

Laitteiston toimintaperiaatetta hahmoteltiin oheisen kynäluonnoksen mukaisesti (Kuva 39). 

Laitteistoon ajateltiin kuuluvaksi kaksi pääprofiilia. Niiden poikkileikkaukset hahmoteltiin 

karkeasti sen mukaan, miten pienoismallin oli havaittu toimivan. Kuvan hahmotelmassa 

esiintyy looginen virhe laitteen tasapainoa ajatellen. Vakaajan aiheuttaman momentin suunta 

on luonnosteltu päinvastoin todelliseen tarpeeseen nähden. 

Surffauksen ajateltiin tapahtuvan verraten lähellä laitteiston pintaa ja laitteen uintisyvyyden 

olevan täysimittaisellakin laitteistolla vain kymmeniä senttimetrejä. Tämän vuoksi laitteis-

ton turvallisuudessa nähtiin riskejä käyttäjän loukkaantumiselle erityisesti kaatumisen yh-

teydessä. Tämän hallitsemiseksi kehitettiin ajatuksia, että siipien materiaali olisi joustavaa, 

kuten Flor rider -konseptissa oli havaittu käytettävän. Vaihtoehtoisesti profiilit voitaisiin 

pinnoittaa siten, että pintamateriaalin ja rungon väliin muodostuisi iskuja vaimentava vesi-

kerros. Nämä menetelmät vaatisivat jatkokehittämistä. Tässä projektin vaiheessa todettiin 

riittävän, että ymmärrettiin riski ja tiedettiin sen ratkaisemiseksi olevan erilaisia vaihtoeh-

toja. 
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Kuva 39 Hahmotelma kaksisiipisestä puolisukeltajasta (12.4.2012) 

Puolisukeltajan perään asennettavan vakaajan koettiin lisäävän laitteen kompleksisuutta. 

Jotta täysimittaisen laitteiston vaatima tila pienenisi ja kokonaiskustannukset laskisivat, ke-

hitettiin konsepti, jossa takaprofiili voisi tuottaa myös tasapainottavat reaktiot. Näin ollen 

ennen hahmoteltiin vaihtoehtoinen poikkileikkaus (Kuva 40). 

 

Kuva 40 Kehitysversio laitteiston takaprofiilista 

Skaalattu prototyyppi päätettiin rakentaa takaprofiilin kehitysversiota hyödyntäen, koska sen 

todettiin yksinkertaistavan laitteistokokonaisuutta ja testaaminen olisi siten mahdollista 

aloittaa nopeammin. Luonnosten mukainen prototyyppi rakennettiin alumiinilevystä ja -pro-

fiilista. Laitteen pääprofiilin on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 41). 
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Kuva 41 Skaalatun prototyypin pääprofiili 

Vetolaitteistona käytettiin aluksi moottorivenettä. Ensimmäiset kokeet osoittivat, että se ei 

kuitenkaan sovellu testaamiseen. Veneiden potkurit ja moottorit on optimoitu toimimaan eri 

nopeusalueella kuin tämän hankkeen testaukset vaativat. Lisäksi sivuttaissuuntainen liike 

aiheutti vedettävän laitteiston sivuttaisen heilumisen, jolloin sen uinti ei stabiloitunut. 

Testausten perusteella tehtiin päätös rakentaa alkuperäistä pienoismallia vastaava vetolait-

teisto. Tällöin saavutettaisiin jälleen kokeiden toistettavuus ja asetelma saataisiin vastaa-

maan varsinaiseksi käyttötavaksi hahmoteltua kokonaisuutta. Uuden vetolaitteen käyttö-

moottoriksi valittiin kulmahiomakone. Näin laitteisto voitiin jälleen rakentaa nopeasti ja 

saada siten testitulokset heti hyödynnettäviksi. 

Uudella vetolaitteella laitteiston uinti saatiin vakaantumaan. Aallon muodostumisen havait-

tiin alkavan muutamissa kokeissa, mutta laitteistolla ei saatu nostettua riittävästi hinausno-

peutta. Vetovastuksen havaittiin olevan hyvin suuri verrattuna tuloksena saatavaan aaltoon. 

Oli selvää, että nopealla prototyyppitestauksella oli saavutettu korkein mahdollinen kehitys-

taso. Näin ollen syntyi päätös sen kehitystavan pysäyttämisestä ja ratkaisun hakemisesta eri-

tyisosaamisen hyödyntämisen kautta. Työn painopiste siirrettiin aallonmuodostuksen teo-

reettiseen tarkasteluun sekä simulointiin. 

7.3 Profiilin poikkileikkauksen valinta 

Projektin haasteisiin etsittiin Aalto-yliopiston osaamispaletista kommentteja, jotka osaisivat 

selvittää käsillä olevaa ilmiötä. Aallossa on pitkät perinteet laivanrakennustekniikassa ja si-

ten aallon muodostumista on myös tutkittu pitkään. 

Opinnäytetyöprojektin kannalta käänteentekevä keskustelu käytiin laivarakennustekniikan 

tutkijan Tommi Mikkolan kanssa. Hänellä oli aikaisempaa kokemusta pinta-aaltojen simu-

lointityökalujen kehityksestä. Mikkola oli käyttänyt työssään standardeja siipiprofiileja ja 
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ehdotti, että siirtyisimme hankkeessa tutkimaan mahdollisuutta niiden hyödyntämiseen. Eh-

dotus oli looginen, joten varsinainen vedettävän profiilin kehitys lopetettiin. Sen sijaan tut-

kittaviksi poikkileikkauksiksi valittiin NACA-profiileja. 

Siipiprofiilien tietokantaan airfoiltools.com tutustumalla ymmärrettiin, että jo tutkittuja pro-

fiileja olisi runsaasti käytettävissä. Jotta tutkimushaaste pysyisi yksinkertaisena, valittiin en-

sisijaisiksi testauksen kohteiksi symmetrisiä nelinumeroisia NACA-profiileja (Kuva 42). 

Valikoimaan kuului NACA0010-, NACA0015- ja NACA0020 -profiilit. Selvitystyön perus-

teella ne ovat laajasti käytettyjä profiileja. Lisäksi niiden noste- ja vastusvoimat (Kuva 43) 

muuttuvat lähes lineaarisesti kohtauskulman funktiona. Siten laitteen käyttäytymistä voitiin 

ennustaa paremmin. 

 

Kuva 42 NACA0015 profiili (Airfoiltools) 

 

Kuva 43 NACA0015 profiilin nostekerroin kohtauskulman funktiona Reynoldsin luvulla 

500000 (Airfoiltools) 
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Kirjallisuusselvityksessä oli havaittu aallon syntyvän, kun nestettä joko painetaan tai koho-

tetaan. Aaltorintaman edetessä vesipartikkeli on liikkeessä vuoroin ylös ja alaspäin. Tähän 

perustuen tehtiin johtopäätös, että siipien keskeinen tehtävä olisi tuottaa nesteeseen juuri 

jommankumman suunnan liikemäärää. Koska kohtauskulma vaikuttaisi lineaarisesti siiven 

normaalinsuuntaiseen voimaan, olisi järjestelmän tuottaman aallon korkeutta mahdollista 

säätää sitä muuttamalla. 

Lopullisen tuotteen poikkileikkauksen suhteen todettiin, että se voi muuttua tässä hank-

keessa tutkittavasta. Silloin voitaisiin hyödyntää tässä hankkeessa yksinkertaistuksen kautta 

kartutettua tietoa ja laskentamenetelmiä. 

7.4 Aallon muodostuksen simulointi 

Hankkeessa haluttiin selvittää periaatteet, miten laite muodostaa aallon sekä miten sitä voi-

daan säätää surffaukselle sopivaksi. Laitteen optimaalisen toiminnan kannalta oli löydettävä 

parametrit, joilla sen vaatima vetovoima saataisiin minimoitua suhteessa syntyvän aallon 

kokoon. Tämän vuoksi hankkeessa ryhdyttiin kehittämään soveltuvaa simulointimenetel-

mää. 

Koska projektiryhmän jäsenten ydinosaamiseen ei sisältynyt nestevirtauslaskentaa (CFD), 

sitä hankittiin Seeinside Oy:n Ville Tossavaiselta. Hänen toimestaan kehitettiin laskentaym-

päristö, jolla kyettiin simuloimaan useiden vedessä liikkuvien kappaleiden yhteisvaikutus 

pinta-aaltoon. Laskentatyökaluna käytettiin avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Open-

FOAM-ohjelmistoa. 

Aaltoilmiön tutkimiseen käytettiin iteratiivista menetelmää. Tämän vuoksi laskentatyöka-

luun kehitettiin ominaisuus syöttää runsaasti taulukkomuotoista tietoa siipien asetelmista ja 

tuottaa laskentatulosten perusteella animaatiot syntyneestä aallosta. Geometrian muuttujina 

käytettiin kahden siiven kohtauskulmaa, niiden keskinäistä etäisyyttä sekä asetussyvyyttä 

suhteessa veden pintaan. Lisäksi veden virtausnopeutta varioitiin. 

Simuloinnissa käytettyjen siipien valittiin siten, että tulokseksi saatiin hankkeen tavoitteena 

olevaa surffaamiseen soveltuvaa aaltoa. Aallon korkeustavoitteeksi asetettiin kolme jalkaa 

eli noin yksi metri. Sitä pienemmällä aallolla surffaus olisi hankalaa eikä olisi projektin ta-

voitteisiin nähden vakuuttavaa. Suurempien aaltojen havaittiin vaativan resursseihin nähden 

liian suuria investointeja. 

Simuloinnit tuottivat oheisen kuvan (Kuva 44) kaltaista poikkileikkauskuvaa animaationa. 

Niitä arvioitiin pääasiassa visuaalisesti aallon stabiiliuden, korkeuden ja jyrkkyyden mu-

kaan. Siipien etenemissuunta on kuvassa oikealta vasemmalle eli simuloinnissa virtaus tuli 

laskentatilaan kuvan vasemmasta laidasta. Kuvan leikkeen lisäksi simulointiin sisältyi myös 

jättövirtausalue, josta voitiin arvioida, tekikö laitteisto ei-toivottuja ”ylimääräisiä” aaltoja. 



   59 

 

 

Kuva 44 Aaltosimulaation esimerkkikuva 

Animaatioiden lisäksi tulosdata sisälsi myös siipien vetovastusvoiman, nostevoiman sekä 

vääntömomentin ajan funktiona. Myöhemmin laskentatyökaluun lisättiin ominaisuus, joka 

analysoi myös aallon korkeutta ja stabiliteettia. 

Simulointien perusteella löydettiin laitteen siiville parametrit, joilla aallon muodostus toden-

näköisimmin tapahtuisi. Aaltorintama oli optimaalisimmillaan surffauksen kannalta, kun 

laite kulki samaa nopeutta, kuin millä luonnollinen aalto etenisi. Tällöin aallon rintama jyrk-

keni ja siten surffaus oletettiin tulevan mahdolliseksi. Simuloinnit osoittivat aallon voivan 

hetkittäin murtua. Niissä tilanteissa päästäisiin erittäin lähelle luonnollista surffauselämystä.  

Laitteen oikea uintisyvyys löydettiin ensimmäisen kerran simuloinnilla. Iteroimalla siipien 

etäisyyttä nesteen pinnasta voitiin testata, milloin aalto olisi suurimmillaan ja siivet kaikkein 

syvimmällä. 

Esimerkkikuvassa (Kuva 44) aalto muodostuu noin 1,5 metrin syvyydellä uivalla laitteis-

tolla. Käytettyjen siipien jänne oli 1,5 metriä ja simulaatio osoitti muodostuvan aallon kooksi 

noin yhden metrin. Näin ollen tämä esimerkki toteutti hankkeen aallolle asetetut tavoitteet. 

Sen perusteella voitiin olettaa, että tavoiteisiin on mahdollista päästä, mikäli simuloinnin 

virtaustila toteutetaan reaalimaaliman siivistöllä. 

7.5 Siivistön stabiilius 

Simulointien voimadataa analysoitiin ja pyrittiin selvittämään, olisiko siipien asetelma mah-

dollista toteuttaa ilman jäykkää tuentaa. Laitteisto olisi tasapainossa, jos voimaresultantti 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 0 

ja momenttiresultantti 

𝑀𝑡𝑜𝑡 = 0 

Järjestelmästä tunnistettiin seuraavat vaikuttavat voimat: 

- Hydrodynaamiset noste- ja vastusvoimat 

- Hydrostaattiset nosteet 

- Siipien hinausvoima 

- Painovoima 
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Voimien lisäksi järjestelmään tuli momentteja siipien hydrodynaamisista momenteista. 

Kun simulaatioiden tuottamat ja geometrioista määritetyt voimat sekä momentit summattiin, 

havaittiin summien olevan optimaalisissa aaltotapauksissa erisuuria kuin nolla. Näin ollen 

oli löydettävä keinot, joilla laitteiston uinti saataisiin stabiloitua haluttuun asemaan. 

Ongelma pyrittiin ratkaisemaan seuraavina keinoin: 

- Siipien hinaussuunta vakioitiin ajan funktiona. Vetopisteen tulee olla veden alla, ha-

lutussa uintisyvyydessä 

- Järjestelmään lisättiin kolmas siipi tuottamaan tarvittavat tasapainottavat reaktiot. 

Laskelmien perusteella näillä keinoilla olisi mahdollista löytää tasapainotila, jossa aallon 

muodostavat siivet uisivat halutussa asennossa. Koska simulaation tulosten perusteella sii-

pien voimissa tapahtuu ajasta riippuvia muutoksia, oli syytä olettaa varsinaisen laitteen uin-

tiasennon poikkeavan optimaalisesta. Kolmisiipisen laitteen simulointien ja voimatasapai-

nolaskennan perusteella oli todennäköistä, että riittävän hyvä tasapaino olisi mahdollista löy-

tää säästämällä laitteistoa empiirisisten kokeissa perusteella. Tämän vuoksi varsinaisen lait-

teen vaatimuksiin liitettiin mahdollisuus jokaisen siiven kohtauskulman säädölle. 

Simulointien perusteella tehtiin jatkuvaa pienoismallitestausta. Näin ollen voitiin todentaa, 

että ennusteet pitäisivät paikkaansa ja että oli mahdollista löytää aallon muodostava säätö-

parametrien arvojoukko. Hankkeen edetessä pienoismallilaitteistolle löydettiin konfiguraa-

tio, jolla voitiin toistuvasti tuottaa noin 20 cm korkea, profiililtaan surffaukseen soveltuva 

aalto. 

Siipien jänteen soveltuva pituus etsittiin iteratiivisesti simuloimalla. Laskennassa havait-

tiin, että aallon korkeudeksi muodostui noin 2/3 NACA0015 profiilin jänteenpituudesta. 

Laitteen optimaalinen uintisyvyys määräytyi myös karkeasti siiven jänteen pituudesta. Aal-

lonkorkeuden maksimi saavutettiin, kun uintisyvyys oli jokseenkin sama kuin siiven jän-

teen pituus. Näille valinnoille ei etsitty tässä hankkeessa teoreettista pohjaa, koska se ei 

kuulunut varsinaisiin tavoitteisiin. 

7.6 Aaltoparametrien teoria 

Jotta simuloinneissa voitiin rajata testattavien parametrien joukkoa, oli työtä tukemaan löy-

dettävä teorioita, joilla parametreja voitiin liittää toisiinsa. Laskentatulosten tulkitseminen 

tehtiin manuaalisesti, joten se muodosti iteroinnille pullonkaulan. Siksi parametrien kombi-

naatioita oli vähennettävä. 

Laivan kulkuvastuksen aaltovastuksen komponentti määritetään yhtälöllä 

𝑅𝑤 = 𝜌𝑔𝑎2𝑠𝑖𝑛2 (
1

2𝐹𝑛2
) 

jossa ρ = nesteen tiheys, g = putoamiskiihtyvyys, a = aallon amplitudi ja Fn = Frouden luku. 

(50) Frouden luku saadaan kaavalla 

𝐹𝑛 =
𝑉

√𝑔𝐿
 

jossa V = virtausnopeus ja L = aluksen pituus. (50) 
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Toisin kuin laivatekniikassa, tässä hankkeessa oli tavoitteena maksimoida laitteen aaltovas-

tus. Tällöin sen ”keula” eli ensimmäinen siipi ja ”perä” eli toinen siipi muodostaisivat aaltoa 

yhdessä mahdollisimman tehokkaasti. 

Aaltovastuksen maksikohta on siten, kun  

𝑠𝑖𝑛2 (
1

2𝐹𝑛2
) = 1 

eli 

1

2𝐹𝑛2
=
𝜋

2
+ 𝑛 ∗ 𝜋 

jossa n on kokonaisluku. Ensimmäinen vastuskäyrän maksimi saadaan siten yhtälöllä 

1

2𝐹𝑛2
=

𝑔𝐿

2𝑉2
=
𝜋

2
 

mistä saadaan siipien väli laitteen nopeuden funktiona 

𝐿 =
𝑉2𝜋

𝑔
 

Näin ollen siipien etäisyys ja nopeus voitiin liittää toisiinsa ja siten poistaa simuloinneista 

niiden kombinaatioiden iterointi. 

Frouden luku voidaan määrittää myös kanavavirtaukselle. Tällöin määräävänä pituutena 

käytetään kanavan syvyyttä. Kanavavirtauksen yhteydessä Frouden luku määrittää, voiko 

häiriön aiheuttama aalto edetä vastavirtaan vai ei. Mallikokeiden perusteella oli havaittu, että 

aaltorintamista muodostui surffauksen kannalta lupaava, kun laitteen hinausnopeus oli sel-

lainen, että aalto alkoi murtumaan. Frouden luvun näkökulmasta tällöin puhutaan niin sano-

tusta kriittisestä virtauksesta eli häiriön aiheuttama aalto pysyy kanavassa paikoillaan. (51) 

Frouden luku kanavavirtauksessa saadaan yhtälöstä  

𝐹𝑛 =
𝑉

√𝑔𝐷
 

jossa D = nesteen lepopinnan syvyys. Kun Fn < 1, voi aalto edetä vastavirtaan. Kun Fn > 1, 

se ei voi edetä vastavirtaan. Kriittisessä virtauksessa Fn = 1. (51) Asettamalla nesteen sy-

vyydeksi siipien uintisyvyys ja yhtälön arvoksi yksi, voitiin siipien hinausnopeus ja takasii-

ven uintisyvyys sitoa toisiinsa yhtälöllä  

𝐷 =
𝑉2

𝑔
 

Simulaatioiden perusteella esitetyt yhtälöt eivät aina tarjonneet optimaalista aallon muotoa. 

Kuitenkin sen lähelle päästiin, jolloin arvoja tarvitsi iteroida vain hyvin rajallisella vaihte-

luvälillä. Epätarkkuuden pääteltiin johtuvan muun muassa siitä, että kaltevien siipien joh-

dosta virtaus kääntyy ja virtaviivaa pitkin laskettuna etäisyys ei ole sama kuin siipien si-

jaintien nimelliset arvot. Tätä ei kuitenkaan selvitetty tarkemmin, koska alkuvaiheen kehi-

tyshankkeessa se ei ollut varsinaisena tavoitteena. 
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8 Tulosten arviointi 

Opinnäytetyöhanke tuotti lupauksen surffausaallosta. Alkuperäisissä kaavailuissa hank-

keelta odotettiin valmis täysikokoinen laitteisto surffauselämyksen tuottamiseksi. Se osoit-

tautui kuitenkin epärealistiseksi siinä vaiheessa, kun tunnettu tekniikan taso ei riittänyt tar-

joamaan riittävän laadukasta ratkaisua. Laitteistokokonaisuus muodostui myös suunnittelu-

mielessä kompleksiseksi, joten annetussa aikataulussa ei voitu saattaa kaikkia osa-alueita 

prototyyppikelpoiselle asteelle. 

Varsinaisiksi tuloksiksi jäi pienoismalli, joka kykeni tuottamaan toistuvasti halutun ilmiön. 

Projektissa kehitetyn laskentatyökalun oli todettu tuottavan pienoismallikoossa oikeita tu-

loksia, joten sen voitiin olettaa antavan realistisia tuloksia myös suurempien aaltojen simu-

loinnissa. Simulointi oli osoittanut löydetyn aaltoilmiön olevan täysin skaalattavissa. Näin 

ollen löydetty uusi tekniikka oli todennettu toimivaksi ja täyttävän hankkeelle asetetut ta-

voitteet. 

Löydetty innovaatio todettiin patentoitavaksi. Aalto-yliopiston aloitti patentointi prosessin. 

Menetelmälle myönnettiin suomalainen patentti 15.10.2015. Vuosien 2016 ja 2017 patentin 

kattavuutta laajennettiin yli keskeisten surffauksen markkina-alueiden. (52) 

Opinnäytetyön tuloksia kuljetettiin edelleen läpi Aalto-yliopiston innovaatioiden kaupallis-

tamisputken. Työn jatkamiseksi suunniteltiin kaupallistamisprojekti, jonka tavoitteena olisi 

tuottaa proof-of-concept eli osoittaa tekniikan toimivuus ja toisaalta selvittää soveltuva kau-

pallistamispolku. Kaupallistamisputken malliin kuului rahoituksen hakeminen Tekesin oh-

jelmasta ”Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa” (Tutl). Kyseessä on akateemisten tut-

kimustulosten kaupallistamiseen perustettu, kilpailtu valtiollinen rahoitusinstrumentti.  

Aalto-yliopiston onnistui saada innovaatiolle rahoitus, joten opinnäytetyöprojektin seurauk-

sena käynnistyi Artwave-projekti. Nimi oli lyhenne artificial wavesta. Projektissa kehitettiin 

täysimittainen, pienen surffausaallon tuottava laitteisto. Hankkeessa laajennettiin työryhmää 

siten, että loppuvaiheessa projektissa työskenteli noin kymmenen hengen työryhmä. Hanke 

tuotti kolme diplomityötä tämän opinnäytetyön lisäksi. Ne käsittelivät laitteiston ympäristö-

vaikutuksia, siivistön rakennesuunnittelua sekä vetolaitteen rakennesuunnittelua. Kaupallis-

tamishanke päättyi Artwave Surf Oy -nimisen yhtiön perustamiseen. 

Aaltokoneen (Kuva 45) siipien jänne oli noin 1,5 metriä ja kärkiväli 8 metriä. Laitteisto pa-

kattiin kokonaisuudessaan 40 jalan rahtikonttiin. Se siis täytti lopulta opinnäytetyössä ta-

voitteeksi asetetun liikuteltavuuden vaatimuksen. 
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Kuva 45 Artwave-projektissa kehitetty surffausaallon muodostava siivistö 

Opinnäytetyön viimeistelyn aikaan vuonna 2017 horisontissa häämöttävät laitteiston ensim-

mäiset realisoituvat kaupalliset toteutukset. Epävarmuus on liiketoiminnan saralla päivit-

täistä, joten on liian aikaista sanoa tavoitteeksi asetetun kaupallisen kannattavuuden täytty-

vän. Laitteiston investointikustannukset onnistuttiin kuitenkin painamaan noin 10 prosent-

tiin kilpailevan tekniikan tasosta. 

Varmaa kuitenkin on, että lokakuussa vuonna 2014 Helsingin Kalasatamassa surffattiin 

maailman ensimmäisillä suljetun satama-altaan surffiaalloilla (Kuva 46). 
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Kuva 46 Surffausta hankkeessa kehitetyllä aallolla 
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