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Ammattitasoista vaatetusta maailman suurimman purjehdustapahtuman osallistujille 
 
OSLO, NORJA (2020) – Maailman johtaviin teknisten purjehdusvaatteiden valmistajiin lukeutuva Helly Hansen on 
ammattilaisten luottomerkki kautta maailman ja nyt myös The Ocean Race -tapahtuman virallinen vaatetoimittaja. 
Kyseessä on maailman haastavin joukkuekilpailu. Norjalaisella Helly Hansenilla on yli 140 vuoden kokemus, tietämys 
ja asiantuntemus suoritusta tehostavien vaatteiden kehittämisestä.  
 
The Ocean Racea sanotaan usein maailman pisimmäksi ja rankimmaksi ammattimaiseksi urheilutapahtumaksi. 
Maailman parhaat purjehtijat ovat asettaneet siinä kykynsä koetukselle kaikkein haastavimmilla vesillä jo 
vuodesta 1973. Kilpailu on säälimätön; joukkueet antavat kaikkensa ympäri vuorokauden pyrkiessään voittamaan 
uransa kovimman ammattilaistason kilpailun. Helly Hansen on ollut The Ocean Race -joukkueiden virallinen 
vaatesponsori aina ensimmäisestä tapahtumasta alkaen eli lähes 50 vuoden ajan. Se on yksi maailman johtavia 
teknisten purjehdusvaatteiden valmistajia, pitkäkestoisissa kumppanuuksissa lajin huippujen kanssa.  
 
The Ocean Racen monet kasvot 
The Ocean Race -tapahtumassa on kyse kilpailusta ja seikkailusta, mutta samalla se on omistautunut edistämään 
valtamerten suojelua ja merten tilan parantamista. Koska Helly Hansenin tausta, juuret ja kokemus ovat tiukasti 
sidoksissa mereen, sen on helppo jakaa tapahtuman tavoitteet maailman merten suojelemiseksi. 
 
- Vuodesta 1973 The Ocean Race on pakottanut osallistujat antamaan kaikkensa. Purjehtijoina edistämme paitsi 
huipputason kilpailua valtamerillä, osallistumme myös merien kunnon parantamiseen pyrkivien ratkaisujen 
tukemiseen ja toteuttamiseen. Kumppaninamme Helly Hansen on vastaavasti sitoutunut huippusuorituksiin sekä 
merien tilan parantamiseen, sanoo tapahtuman johtaja Richard Brisius. 
 
- The Ocean Racen ainutlaatuinen haastavuus ja rankkuus houkuttelee lajin huippunimiä venymään äärirajoille 
ankarissa olosuhteissa, Helly Hansenin toimitusjohtaja Paul Stoneham kiteyttää.  
- Helly Hansen tahtoo tehdä tiivistä yhteistyötä ammattilaisten kanssa kehittäessään purjehtijoille luotettavia 
varusteita kaikkiin olosuhteisiin. Meille on kunnia tehdä yhteistyötä The Ocean Racen kanssa, jolle kestävyys ja 
valtamerten tilan parantaminen ovat myös ydinarvoja. 
 
Vaatetukselta vaaditaan paljon 
Ensimmäinen täysin norjalainen joukkue osallistui kilpailuun vuonna 1981. Helly Hansen toimitti sen viralliset 
varusteet, joista tuttua lippukuviota käytetään tämänkin päivän mallistoissa. Seuraavina vuosikymmeninä The Ocean 
Race innoitti edelleen lajiin liittyviä innovaatioita, ja Helly Hansen kehitti huippulaatuisia suoritusta tehostavia 
teknologioita ja malleja. Se toimitti muun muassa vuosien 2008–09 kilpailun voittaneen Ericsson-joukkueen 
vaatetuksen.  
 
Kun entistä modernimmat kilpaveneet nostivat teknisten purjehdusvarusteiden rimaa, myös vaatteiden oli 
kestettävä kasvavat nopeudet ja paineet. Helly Hansen valmistikin HELLY TECH® -kankaasta vedenpitävät ja 
hengittävät takit, joihin kuuluivat lisäsuojaa tuovat kasvomaskit. Vuosien 2014–15 kilpailussa brändi toimitti vaatteet 
kokonaan naisista koostuneelle SCA-joukkueelle. Näitä naisille suunnattuja malleja käytetään edelleen useissa 
mallistoissa.  
 
Helly Hansenin uusin offshore-purjehdukseen suunniteltu Ægir-mallisto on syntynyt vuosien mittaan yhteistyössä 
The Ocean Race -joukkueiden kanssa. Mallistossa kulminoituu viiden sukupolven kehitystyö, joka on kehitetty 



kestämään ankarimmissakin olosuhteissa purjehtijoiden palautteen pohjalta. Työn tuloksia hiottiin viimeisimpänä 
MAPFRE-joukkueen kanssa vuosien 2017–18 kilpailussa.  
 
The Ocean Race on yli 70 000 km pitkä kilpailu, jonka kuluessa purjehditaan maailman ympäri. Reitti käy kuudella 
mantereella yhteensä kymmenessä isäntäkaupungissa. Tulevassa kilpailussa on mukana kaksi veneluokkaa: VO65-
yksityyppiluokan lisäksi mukana ovat huipputekniset IMOCA 60 -luokan veneet.  
 
Kilpailu käynnistyy sen kotisatamasta Espanjan Alicantesta syksyllä 2022, ja se päättyy Italian Genovaan kesällä 2023. 
Isäntäkaupunkeja ovat Kapkaupunki Etelä-Afrikassa, Shenzhen Kiinassa, Auckland Uudessa-Seelannissa, Itajaí 
Brasiliassa, Newport Yhdysvaltojen Rhode Islandin osavaltiossa, Århus Tanskassa ja Haag Alankomaissa sekä Kap 
Verde, josta tulee kilpailun historian ensimmäinen pysähdyspaikka läntisessä Afrikassa. 
 
Lisätietoa Helly Hansenin ja The Ocean Racen yhteistyöstä osoitteissa hellyhansen.com ja theoceanrace.com.  
 
Tietoja Helly Hansenista 
Norjassa vuonna 1877 perustettu Helly Hansen kehittää ammattilaistason vaatetusta, jonka ansiosta ihmiset paitsi pysyvät 
hengissä, myös kokevat elävänsä.  Kokemukset maailman haastavimmissa ympäristöissä työskentelystä ovat auttaneet 
yhtiötä tuomaan markkinoille useita innovaatioita ensimmäisenä koko maailmassa. Esimerkkinä voidaan mainita yli 
140 vuotta sitten kehitetyt ensimmäiset taipuisat vedenpitävät kankaat. Muita läpimurtoja olivat ensimmäiset 
fleecekankaat 1960-luvulla, 1970-luvulla kehitetyt ensimmäiset tekniset alusasut, joissa käytettiin Lifa® Stay 
Dry -teknologiaa, ja tämän hetken palkittu ja patentoitu H2Flow™-lämmönsäätöjärjestelmä.  
Helly Hansen on yksi johtavista teknisten purjehdusasujen, huippuluokan hiihtoasujen ja laadukkaiden työvaatteiden 
valmistajista. Yli 55 000 ammattiurheilijaa käyttää Helly Hansenin hiihtopukuja, joita voikin nähdä olympia- ja 
maajoukkueurheilijoilla sekä yli 200 hiihtokeskuksessa ja vuoristo-opastusta tarjoavassa yrityksessä eri puolilla maailmaa. 
Helly Hansenin ulkovaatteita, alusvaatteita, urheiluvaatteita ja jalkineita myydään yli 40 maassa, ja niihin luottavat niin ulkolajien 
ammattilaiset kuin harrastajatkin kaikkialla maailmassa. Tutustu tarkemmin Helly Hansenin uusimpiin mallistoihin 
osoitteessa www.hellyhansen.com. 
 
Tietoa The Ocean Racesta 
Vuodesta 1973 The Ocean Race on asettanut joukkueille äärimmäisen haasteen ja tarjonnut osallistujille vertaansa vailla olevan 
seikkailun. Se on pitänyt maailman parhaita purjehtijoita lähes mystisessä otteessaan yli neljän vuosikymmenen ajan tarjoten 
heille tilaisuuden kohota legendoiksi. 
Viimeisin kilpailu oli historian tiukin, kun kolme joukkuetta lähestyi maaliviivaa lähes tasoissa. Charles Caudrelierin johtama 
Dongfeng Race Team voitti vain 16 minuutin erolla, kun takana oli 126 kilpailupäivää ja 11 osuutta. Kolme parasta joukkuetta 
mahtuivat neljän pisteen sisään. 
Seuraava kilpailu käynnistyy Espanjan Alicantesta syksyllä 2022 ja päättyy Italian Genovaan kesällä 2023.  
Kestävä kehitys osana The Ocean Racea 
Olemme osoittaneet sitoutumisemme kestävään kehitykseen. The Ocean Race sekä 11th Hour Racing, joka on kilpailujen 
kestävän kehityksen ohjelman perustajajäsen ja yksi The Ocean Racen pääkumppaneista, tekevät yhteistyötä, joka kannustaa 
toimintaan ja tuottaa konkreettisia tuloksia. 
Kestävää kehitystä koskevaa, palkittua työtämme jatkaa innovatiivinen Racing With Purpose -ohjelmamme, joka edistää 
myönteistä muutosta ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöä merten tilan parantamisessa. 
 
Lisätiedot ja median yhteydenotot 
Helly Hansen: Chellsey Ersdal 
chellsey.ersdal@hellyhansen.com 
 
The Ocean Race: Peter Rusch 
peter.rusch@theoceanrace.com 


