
 

Ammattilaisten luottama – Helly Hansen mukana America’s Cupissa 
 

 

Harva yritys voi osoittaa yli 140 vuoden kokemuksen teknisten vaatteiden kehittäjänä ja 

suunnittelijana kuten norjalainen Helly Hansen. Yhtiö on suunnitellut kankaita ja vaatteita 

merenkulun ammattilaisille vuodesta 1877 lähtien. Ensi kesänä Helly Hansen tuo markkinoille 

uuden kilpapurjehtijoille tarkoitetun malliston, joka on suunniteltu käytettäväksi myös maailman 

arvostetuimmassa purjehduskilpailussa America's Cupissa. 

Helly Hansen on American Magic -veneen virallinen vaatettaja. Vene 

osallistuu haastajana 36. America’s Cupiin, jota pidetään yhtenä 

maailman arvostetuimmista purjehduskilpailuista. Kilpailua varten 

erityisesti suunnitellut Helly Hansen Foil Pro -asut mahdollistavat 

ennennäkemättömän liikkuvuuden, suojaavuudesta tinkimättä. 

Kestävyyttä ja toiminnallisuutta lisäävät ainutlaatuisella tekniikalla 

hitsatut saumat sekä erittäin tekninen Helly Tech® Professional -

kangas.  

 



 

Uuden sukupolven Helly Hansen HP Foil -purjehdusasu 

Lokakuussa 2018 julkistettiin Helly Hansenin ja 36. 

America's Cupiin osallistuvan American Magic -veneen 

yhteistyösopimus. Helly Hansenin suunnittelijat 

yhdistivät vuosien kokemuksensa purjehdusvaatteiden 

toteuttamisesta kilpapurjehtijoiden toiveisiin. Takin 

hitsatut saumat mahdollistavat vedeltä suojaavan 

kauluksen ja hupun. Lyhyessä ja aerodynaamisessa 

takissa kykenee tehokkaasti reagoimaan 

kilpapurjehduksen vaatimiin nopeisiin liikkeisiin.  

- Takin leikkauksia voi verrata kilpapurjeveneen 

linjoihin, kertoo Øyvind Vedvik, Helly Hansenin 

purjehdusvaatekategorian johtaja.  

- Mallisto on saanut innoituksensa nopeista purje- ja moottoriveneistä ja niiden teknisestä 

rakentamisesta. Suunnittelutiimi lähti rikkomaan rajoja ilman valmistamiseen tai 

materiaaleihin liittyviä rajoitteita.  

HP Foil Pro -takissa on kolmikerrosrakenne eli hengittävä Helly Tech® Professional -kangas, joka on 

veden- ja tuulenpitävä. Ultraäänihitsatut ja kaksinkertaisesti suljetut saumat pitävät veden loitolla, 

ja myös kädet pysyvät kuivina uuden hihansuurakenteen ansiosta. Selkeä muotoilu tarjoaa helpon 

liikkuvuuden ja hyvän näkyvyyden alaspäin matalamman kauluksen ansiosta.  

 

Helly Hansen kehitti kaksi lisävaatetta tukemaan American Magicin menestystavoitteita. HP Foil 

Pro Smock Topissa on kaikki HP Foil Pro -takin ominaisuudet. Lisäksi siinä on pitkiä treeni- ja 

kisapäiviä ajatellen säädettävä neopreenivyötärö, säädettävä PU-kaulus sekä hihansuut. HP Foil 

Pro -housuissa on kolmikerroskangas, suuret ulkonevat taskut ja vedenpitävät istuinvahvikkeet. 

Muotoon leikkaus lisää käytännöllisyyttä sekä mukavuutta päivittäisessä käytössä.    

 

Uusi HP Foil Pro -mallisto sekä American Magicin lifestyle-mallisto ovat saatavilla verkkokaupasta 

ja valtuutetuilta jälleenmyyjiltä keväällä 2020.   



 

 

Helly Hansen tukea Ari Huusela maailman vaativimpaan purjehduskilpailuun  

Maailman vaativimmassa purjehduskisassa Vendée Globessa purjehditaan maailman ympäri yksin 

ilman ulkopuolista apua. Helly Hansen vaatettaa elokuussa lähtölaukauksensa saavassa kilpailussa 

lukuisia purjehtijoita – mukana on myös suomalaista purjehdushistoriaa tekevä Ari Huusela. 

Ensimmäisenä suomalaisena ja pohjoismaalaisena kipparina Vendée Globe -kisaan tähtäävä Ari 

Huusela tietää, miten merkittävässä roolissa varusteet ovat. Siinä, missä vahvat hiilikuiturakenteet 

varmistavat veneen turvallisuuden, on vaatteiden tehtävä suojata kipparia. 

— Tärkeintä on aina turvallisuus. Tavoitteeni on ollut kisaan valmistavilla Atlantin ylityksillä sekä 

tietysti myös itse Vendée Globessa suoriutua kilpailusta kunnialla läpi ja saapua maaliin turhia 

riskejä välttäen. Tähän saakka olemme tiimini kanssa suoriutuneet siinä hyvin, Huusela kertoo.  

Sekä Huusela että hänen taustatiiminsä pukeutuvat Helly Hansenin purjehdusvaatteisiin.  

 
Lisää tuotteita Helly Hansenin uutishuoneessa. 
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Kai Kantanen, Helly Hansen Suomen ja Baltian myyntijohtaja, puh. 0400 687 336, 

kai.kantanen@hellyhansen.com 
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Viestintätoimisto Akvamariini Porter Novelli, puh. 040 5241718, Hanna-Liisa.Erkheikki@akvamariini.fi  
 

Helly Hansen lyhyesti 

Vuonna 1877 perustettu Helly Hansen on tunnettu taidostaan yhdistää tekniset ominaisuudet ja 
ulkonäkö tuotteiksi, jotka vastaavat olosuhteiden haasteisiin eri puolilla maapalloa vuonojen rinteiltä 
merille. He jatkavat kehitystyötään, jonka ansiosta ammattilaiset voivat sekä säilyä hengissä että tuntea 
elävänsä täysillä! 
Helly Hansen kehitti ensimmäisenä fleece-kankaan 1960-luvulla, ensimmäisen teknisen 
kerrastomateriaalin Lifa® Stay Dryn 1970-luvulla ja hiljattain palkitun sekä patentoidun H2Flow-
teknologian, joka säätää lämpöä. Helly Hansen on maailmanlaajuinen markkinajohtaja 
purjehdusvaatteissa ja heidän lasketteluvaatteitaan käyttää yli 55 000 ammattilaista yli 200 
hiihtokeskuksessa. Lisäksi Helly Hansen tekee yhteistyötä vuoristo-oppaiden kanssa ja vaatettaa 
hiihtolajien maajoukkueita ja olympiatason urheilijoita.  Helly Hansenin vaatteita ja kenkiä myydään yli 
40 maassa. Helly Hansen on myös Suomen alppimaajoukkueen virallinen vaatettaja kaudella 2017–2021. 
Lisätietoa www.hellyhansen.com. 


