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1. Mitä on ura-autoilu? 

Nimensä mukaisesti näitä autoja ajetaan urassa. Autossa on sähkömoottori ja ajajalla käsisäädin, 
jolla uran vierellä kulkeviin virtakiskoihin menevää jännitettä muutetaan. Ajetaan vain "kaasulla" 
(siis sähköllä), ura hoitaa ohjauksen, jos vauhti on sopiva. Radat ovat puurakenteisia ja isoja. 
Olohuoneen lattialle näitä ratoja on turha kuvitella rakennettavan, vaikka samaa sukua kotiradoille 
ovatkin. Tyypillinen ratapaikka on seurakunnan kerhohuone. 
 
Ura-autot on rakennettu yleisimmin mittakaavaan 1/24, eli autot ovat noin 10-15 cm pitkiä. 
Kotiradoilla käytetään pienempiä 1/32 autoja, mutta tämän kokoisten autojen virallinen 
kisatoiminta on viriämässä myös isoilla kerhoradoilla. Aikaisemmin laji tunnettiin myös nimellä 
pienoissähköautot (PSA) mutta nykyään, kun sähköllä ajetaan radio-ohjattaviakin, käytetään 
nimeä ura-autot tai slotracing. 
 
Radat ovat yli 30m pitkiä ja 6-8 kaistaisia. Radan virtalähteenä on iso 12 V akku tai 
hakkurivirtalähde. Radoilla on useimmiten valokenno- tietokone kierroslaskenta ja ajanotto. 
Tuhannesosien tarkkuutta tarvitaan, sillä kierrosajat ovat tyypillisesti 2-6 sekunnin luokkaa. 
 
Ura-autoilusta läytyy varsin edullisia ja helppoja luokkia aloittelijoillekin , mutta toisaalta ratoja ei 
ole suinkaan "joka kylässä", varsinkin suuret kaupungit (tilavuokrien takia) ovat usein ilman 
ajomahdollisuuksia. 

1.1 Wing Car Racing (siipiautoilu) 

 

Siipiautorata, 47,3m pitkä ”Blue King”. Ajosuunta vastapäivään. 
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Siipiautojen SM-finaali 2009 ARH:n radalla. 

Näissä autoissa on sivuilla siivet ja takana spoileri. Ne ovat vuosien kehityksen myötä 
kasvaneet sellaisiin mittasuhteisiin, että nimitys siipiauto (engl. wing car) on oikeutettu. 
Siipiautot edustavat sitä minkälaiseksi ura-autoilu on vuosikymmenien varrella äärimmillään 
kehittynyt, kun autojen kehitystä ei ole rajoitettu lukuunottamatta auton ulkomittoja… 

Autojen ajaminen eroaa merkittävästi muuntyyppisistä ura-autoista. Ajo-ominaisuudet ovat 
niin hyvät että suurin osa kaarteista mennään ”pultti pohjassa” ja jarrutetaan vain tiukimpiin 
mutkiin. Kilpailuissa menestyminen edellyttää hyvää rytmitajua, nopeita reaktioita, taktista 
älyä, hermojen hallintaa ja autonviritystaitoa. 
Autojen rungot ovat yksinkertaisia alumiinisia 
tai teräksisiä kehikoita, joiden tarkoituksena 
on pitää osat yhdessä, toimia 
jousituselementtinä ja kestää kolarien iskuja. 
Moottorit ovat äärimmäisen tehokkaita 
paketteja. Siivet ovat kaksi kertaa auton 
koria korkemmat. Näillä mennään "kovaa ja 
matalalla" isoilla yli 45-metrisillä radoilla, 
joissa kaikki kaarteet ovat jonkin verran 
kallistettuja. Autojen pito-ominaisuudet ovat 
huippuluokkaa, johtuen siivistä, jotka antavat 
50g painavalle autolle huiman yli 500g 
downforcen, ja pitoaineesta, jota käytetään 
säästelemättä radan kaarteissa antamaan 
paremman pidon. 

 

Siipiauto. Huomaa suuret läpinäkyvät 
siivet ja takaspoileri. 
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G7-24 (Group 7) luokan nimitys juontaa 60-70 lukujen CanAm-sarjasta ja Interseriestä, 
mutta esikuvia ei juurikaan enää tunnista. Rungot ja pitkälle viritetyt moottorit ovat 
äärimmäisen kevyitä. Koko auto painaa alle 50 grammaa, ja koska teho-painosuhde on 
kiihdytysauton luokkaa se myös voittaa oikean Formula-1 auton lähtökiihtyvyydessä 0-100 
km/h (n.0,5 sek.). SM-luokka jossa ajetaan 40 minuutin mittaisia loppukilpailuja, ei mitään 
lyhyitä pyrähdyksiä. Tässä ajassa kilpailun voittaja-auto ehtii kiertää radan noin 1100 
kertaa… Kierrosajat ARH:n radalla ovat aika-ajossa noin 1,5 sekuntia ja kilpailussa noin 1,9 
sekuntia. 

G27-24 (Group 27) luokan nimitys on sekin vanhaa perua. Aikoinaan tämän viritykseltään 
rajoitetumman auton piti maksaa alle 27 USD. Auto on saman näköinen kuin 
vapaaviritteinen G7-24, mutta moottori on jonkinverran viritykseltään rajoitettu. Kierrosajat 
kilpailuissa ovat noin 2,2 sekuntia. 

I15-24 (Boxstock-12) on aloittelevillekin kuljettajille sopiva todella nopea luokka, jossa on 
kaikki siipiautoilun elementit mutta kustannukset pysyvät kurissa. Auto on varsin helppo 
rakentaa ja ylläpitää. Ulkoisesti samannäköinen kuin muutkin siipiautot mutta moottori on 
hieman isompi ja sen viritys on rajoitettu. High-tech-materiaalien käyttö on kielletty eli 
vanhempikin kalusto on melko kilpailukykyistä. Näillä autoilla ARH:n rata kierretään 
parhaimmillaan noin 2,5 sekunnissa. 
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1.2 Scale Racing (skaala-autoilu) 

 
ARH:n 42m pitkä skaalarata, jolla ajettiin 2009 MM-kilpailut. Rata kierretään nopeimmillaan noin reiluun 4 sekuntiin ES-24 

autolla. Ajosuunta vastapäivään. 

Esikuvan mallia seurataan aika tarkasti korin muodon ja värityksen osalta, mutta rungot 
ovat ihan muuta, ne ovat vapaaviritteisiä, teräksestä ja messingistä rakennettuja ja niissä 
on erilaisia liikkeitä ja joustoja, jotka antavat autolle uskomattomat ajo-ominaisuudet ilman 
siipiä ajettaessa. Radat ovat yleensä täysin tasaisia, mutta myös vauhtikaarteellisilla 
nopeilla radoilla (siipiautoradoilla) ajetaan silloin tällöin. Skaala-autoissa on erilliset nuorten 
luokat. Näillä on hyvä aloittaa ura-autoilu. 

Kilpailuissa menestyminen edellyttää hyvää rytmitajua, hermojen hallintaa ja 
autonviritystaitoa. 
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Eurosport (ES-24) auto. 

EM-24 (EuroMini) luokassa ajetaan mm.vuosittaiset ns. kerrasta poikki, Nuorten 
Mestaruus-kilpailut alle 14 vuotiaitten sarjassa ja muitakin kilpailuja. Autossa on sportti- 
prototyypin (LeMans tms.) kori. Sallitut korimallit ja runkotyypit on luokiteltu ja moottorinkin 
viritys on tarkoin rajoitettua. Lopputuloksena on edullinen (auto- nopeudensäädin- osat alle 
200€) ja helposti ylläpidettävä kilpa-auto. EM-luokassa on luokiteltu kolme erilaista autoa, 
joissa on jonkin verran eroja tehoissa ja ajettavuudessa (nopeampi ja haastavampi auto, 
hitaampi ja helpompi auto sekä yksi auto näiden väliltä). Nuorimmat kuljettajat (tyypillisesti 
5-8v) saavuttavat parhaimmat tulokset helpoimmalla autotyypillä, nopein auto soveltuu 
parhaiten kokeneemmille kuljettajille (10v tai yli). Kierrosajat ARH:n skaalaradalla ovat noin 
5-6 sekuntia (autotyyppien välillä tämän verran eroja). 

EJ-24 (EuroJuniori) on vastaava, hieman viritetympi ja rungoltaan vapaa, Nuorten 
Mestaruus-luokka alle 18 vuotiaille kuljettajille. Vastaava kansainvälinen luokka on ns. 
Open G12. 

ES-24 (EuroSport) on avoin SM-luokka, jossa kilpaillaan maailmanmestaruuksista. ES-24 
luokassa auton runko on vapaa, samoin kuin moottorin virityskin. Korit on luokiteltu ja 
rungon pituus sekä auton ulkomitat rajoitettu. Kierrosajat ARH:n skaalaradalla ovat noin 4,5 
sekuntia.  

TS-24 (TouringSaloon) autoissa on henkilöautomainen kori, sekä runko että moottori on 
tarkoin rajoitettu - samat kuin EM-24 luokassa. Aerodynamiikan ansiosta nämä ovat 
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hieman hitaampia ja näitä ajavat kaikki kuljettajat ikään ja kokemukseen katsomatta 
samoissa kilpailuissa. Mestaruuksia ei ole Suomessa jaossa, ainoastaan sarjakilpailu. 
ISRA MM-kisoissa vastaava autoluokka on Production-24 ja siinä ajetaan joukkuekilpailu. 
Luokka on suosituin suomalainen kilpailuluokka. Kierrosajat ARH:n skaalaradalla ovat noin 
5,5 sekuntia. 

F1-32 (Formula) ja ES-32 ovat pienempään 1/32 "kotiratojen mittakaavaan" rakennettuja, 
mutta isoilla radoilla ajettavia, ja isompien tekniikalla varustettuja, luokkia. Teknisesti 
erittäin vaativissa luokissa ei ole kotimaan arvokisoja, mutta menestystä maailmalta on 
tullut MM tasolla asti. Luokkia ajetaan Suomessa ja ne ovat koko ajan kasvattaneet 
suosiotaan. 

1.3 Model Car Racing (malliautoilu) 

  

Model car racing on lähinnä sitä mitä kaikki ura-autoilu oli 60-luvulla. Autojen tekniikka on 
melko vastaavanlaista, tosin kehittyneempää. Kuitenkin samat peruselementit, eli 
kovamuovinen esikuvan mukainen kori, sarjatuotantorunko, umpikumirenkaat ja 
sarjavalmisteiset virittämättömät moottorit, ovat olemassa. Model car racing onkin 
”retrohenkistä” kisaa hienoilla autoilla joiden ajo-ominaisuudet ovat tehoihin nähden erittäin 
hyvät. Näillä autoilla voi ajaa lähes kaikentyyppisillä radoilla. Myös vanhat ja pienet ura-
autoradat jotka eivät enää sovellu siipi- tai skaala-autoiluun sopivat hyvin malliautoille. 

Kierrosajat ARH:n skaalaradalla ovat luokasta riippuen n. 7-9 sekuntia. 

Finnish Slot Classic Cup on uusi ura-autoilla ajettava kilpailusarja Suomessa. Vaikka 
perusperiaatteet ovat samat kuin normaaleilla kotiautoradoilla eroavaisuuksia löytyy:  

 Autot ovat isommassa 1/24-mittakaavassa. Tämä tuo kilpailemiseen huomattavasti lisää 
näyttävyyttä verrattuna perinteiseen kotiratakokoon 1/32. Yleisesti maailmalla käytetään 
näistä autoista nimitystä 'Model Cars' eli yksinkertaisesti malliautot. Tyypillisesti 
muovirakennussarjan kori kootaan ja detailjoidaan ns. viimeisen päälle ja asennetaan 
erikoisvalmisteiselle metallialustalle.  



 

Touring Saloon-auton rakennusohje ja viritysniksit 

28.11.2011 Kimmo Rautama 

  

 

 9

 Autojen ajo-ominaisuudet ovat erittäin hyvät johtuen isommasta koosta ja 
erikoisalustasta. 1/24-malliautoissa ei käytetä pitoa parantavaa magneettia. Tämä 
seikka tekee niistä ajokäytökseltään erittäin realistisen näköisiä radalla.  

 Radat joilla kilpaillaan ovat isoja 20-50 m pitkiä ja niissä on yleensä 6 tai 8 uraa. Ratoina 
käytetään sekä muovisia kotiratapohjaisia ratoja että varsinaiseen slot racingiin 
suunniteltuja puuratoja.  

Malliautoilu on erittäin suosittua Keski- ja Etelä Euroopassa. Harrastajia löytyy sieltä 
tuhansia. Mahtimaa on Saksa, mutta myös Belgiassa, Hollannissa ja Espanjassa on 
harrastajia valtavasti.  
 
Malliautoilua voi periaatteessa harrastaa millä tahansa kilpa-autolla ralliautosta formulaan 
ja historicista nykypäivään. FSC-Cupin säännöt on sovellettu suoraan Saksan DSC-Cupista 
ja tässä sarjassa kilpaillaan historic-autoilla joiden vuosimalli on 1974 tai vanhempi. Autot 
jaetaan kahteen luokkaan joista hitaammassa kilpailevat erilaiset touring- ja GT-autot. 
Nopeammassa luokassa nähdään sitten erityyppisiä urheiluautojen prototyyppejä.  
 
FSC-kilpailu koostuu kahdesta osasta. Varsinaisen radalla tapahtuvan kilpailun lisäksi 
kilpailja saa ns. concourse-pisteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että kilpailijan auton maalaus, 
detaljointi yms. seikat arvioidaan ja ne pisteytetään säännöissä määritellyllä tavalla. Näin 
ollen hyvä mallinrakentaja voi menestyä FSC-cupissa aivan yhtä hyvin kuin 
maksimaaliseen suorituskykyyn tähtäävä kisaaja.  
 
FSC-Cupiin osallistuvalta kilpailijalla tulee olla jompikumpi voimassaoleva ajajalisenssi:  
 

 AKK:n myöntämä pienoisautoilulisenssi (tai ylemmän tason lisenssi) 
 Suomen Scalextric Harrastajat ry:n myöntämä ajajalisenssi  

FSC-kilpailutoimintaa pyörittää Suomessa kotirata-autoilun kattojärjestö Suomen Scalextric 
Harrastajat ry. Lajiyhteyshenkilönä toimii Pekka Nurkkanen Turusta. Häneen voi ottaa 
yhteyttä kaikkiin aiheeseen liittyvissä kysymyksissä. 
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1.4 Home Slot Racing (kotirata-autoilu) 

 
ARH:n kotirata (Fleischmann), 4 uraa, pituus 48m. 

Autot ovat pääsääntöisesti 1/32 mittakaavan autoja. Merkit: Scalextric, SCX, Fly, 
Fleischmann, Ninco, Polistil sekä Carrera ovat niitä tunnetuimpia kotiratojen ja –autojen 
valmistajia. Suomen Scalextric Harrastajat ry on organisaatio, joka organisoi tämän 

 

lajin kilpailuja ympäri Suomea. Suurin ja 
tunnetuin kilpailusarja on FinCup, jossa 
ajetaan usealla eri radalla sarja ympäri 
Suomea eri luokkien mestaruudesta 
unohtamatta Historic Race kilpailuja. Vaikka 
nämä autot ostetaan ”paketissa”, on autojen 
virittämisellä suuri merkitys kilpailutasolla. 

Myös autojen keräily on yksi tämänkin lajin 
suola. 

Kotirata-autot on helpoin tapa aloittaa ura-autoilu, helpoimpien autojen ajettavuus ja teho on 
mitoitettu niin että nuorimmatkin harrastajat pystyvät niitä mielekkäästi ajamaan. Kierrosajat 
ARH:n kotiradalla ovat luokasta riippuen n. 11-18 sekuntia. 
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1.5 Slot Drag Racing (kiihdytysautoilu) 

 
1/24-mittakaavainen kiihdytysauto. 

Myös kiihdytysautoja on olemassa 1/24 mittakaavassa. Niillä ajetaan esikuvan mukaisesti 
mittakaavaan skaalattua varttimailia (16,75m) tai hieman lyhyempää (n. 12m) suoraa. 

Autoja on useassa eri luokassa, joista ”hitaimmat” painottavat enemmän auton rakentelua ja 
ulkonäköä, kun taas nopeimpien luokkien (mm. Funny Car) autot ovat täysverisiä kilpureita ja 
tehot uskomattomia. Nopeimmat ajat varttimaililla ovat jo alle 0,5 sekuntia ja loppunopeus 
lähentelee 200 km/h! Moottoritekniikka on osittain samaa kuin siipiautoissa. 
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2 Autonrakennuskurssi ja autovaihtoehdot 

Autonrakennuskurssilla tutustutaan ura-autoiluharrasteen tekniseen puoleen. Kurssilla 
rakennetaan itse oma auto käyttäen kaupallisesti saatavia komponentteja. Kurssilla rakennettavat 
autovaihtoehdot on valittu sellaisiksi että ne ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja edullisia. Ne 
tarjoavat silti riittävästi haasteita niin ajamisessa kuin rakentamisessakin. Jokainen kurssille tulija 
voi valita sen auton minkä haluaa rakentaa. Autoja on saatavilla myös ajovalmiiksi rakennettuina. 

Tällä hetkellä vaihtoehdot rakennettaviksi autoiksi ovat 

 Flexi5  Edullisin ja yksinkertaisin autosarja joka helppo koota ja ajaa 
 TS-24   Edullisin ja yksinkertaisin virallisen kilpailuluokan skaala-auto 
 Boxstock Edullisin ja yksinkertaisin virallisen kilpailuluokan siipiauto 

Nuorimmille harrastajille (alle 10v) suositellaan Flexi5-autoa, tätä vanhemmat voivat hyvin valita 
minkä auton tahansa mieltymyksen mukaan. 

 
TS-24-auto ja sen osat ilman koria. 
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Flexi5-auto ilman koria. 

2.1 Kurssilla rakennettavaan autoon kuuluvat osat ja tarvikkeet 

Oheiset osaluettelot ovat ohjeellisia ja niissä saattaa olla pieniä eräkohtaisia poikkeamia. 

2.1.1 Autosarja A, ”Flexi5” (helppo): 
 1 kpl Runkosarja (Parma Flexi-5) 
 1 kpl Ajovalmis Parma 16-D- moottori 
 1 kpl Valmiiksi maalattu ja leikattu kori 
 1 kpl Pinjoni (8t tai 9t, 64p) 
 4 kpl Etupyörän holkki (.032” 0.8mm langalle/ .047” 1.3mm langalle) 
 1 kpl  Etuakseli 
 2 kpl Koriklipsi 

2.1.2 Autosarja B ”Touring Saloon/ Turbo-Flex” (haastava): 
 1 kpl Runkosarja (Champion Turbo-Flex, Parma Flexi-5) 
 2 kpl Takalaakerit (liukulaakerit) 
 1 kpl Set-up (moottorin rakennussarja, sis. magneetit & laakerit, esim.    

 Mura tai Koford) 
 1 kpl G-12 ankkuri (Koford, ProSlot) 
 1 pr Mura-hiilet 
 1 pr Hiilenjouset (Mura, Koford, ym.) 
 1 kpl Pinjoni (7t, 64p) 
 4 kpl Etupyörän holkki (.032” 0.8mm langalle/ .047” 1.3mm langalle) 
 1 kpl  Etuakseli 
 4 kpl Neulaputki (esim. Koford, n. 2 cm pitkiä, messinkiä) 
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 1 kpl TS-24 koriaihio (Betta Calibra, BPA Volvo, ym.) 
 4 kpl Korineula 

2.1.3 Yleiset osat (sisältyvät kaikkiin autosarjoihin) 
 2 kpl Eturenkaat 
 1 kpl Ohjuri (korkea/ matala) 
 1 kpl Ohjurin mutteri 
 2 kpl Ohjurin prikka .010” 
 1 kpl Taka-akseli 
 1 pr Takarenkaat (Alpha Supernatural/ Koford WX) 
 1 pr Virtaklipsit 
 1 pr Virtaharjat 
 1 kpl Takaratas (36t…38t, 64p) 

 
Lisäksi tarvitaan seuraavia tarvikkeita ja työkaluja (saatavilla kerholta): 

 Virtajohtoa (n. 35 cm) 
 1.3-1.6 mm pianolankaa takatueksi (n. 6 cm), sarjat A ja B 
 Hopeatinaa 
 Shunttilankaa n. 5cm 
 Hiilenjouseneristettä n. 1cm 
 Lasikuituteippiä ja/ tai purjeteippiä neulanreikien vahvikkeeksi 
 Askartelumaalia korin maalaamiseen (lexan-maali) 
 Maalarinteippiä korin teippaamiseen maalausta varten 
 Kuusiokoloavain 
 Juotoskolvi 
 Pienoisporakone ja katkaisulaikka 
 Ohjurin kierteytystyökalu 
 Magneettien ja laakerin kiinnitysjigi (.530”) 
 Hiilikanavien kohdistustyökalu 
 Hiilien hiontatyökalu 
 Juotosnestettä 
 Sakset 
 Työntömitta 
 Puhdistettua bensiiniä 
 Käsipyyhepaperia tai rätti 
 Hammasharja 
 Pesuainetta rungon puhdistamiseen (Cif tai muu hankausjauhe suosit.) 
 Ohut tussi mahdollisia korileikkauksen merkintöjä ja koristelua varten 
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3 Rakennusohjeet 

Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka Flexi5/ TS-24 auto rakennetaan. Ohjeet on tehty niin että 
niiden perusteella voidaan rakentaa kilpailukykyinen auto joka noudattaa sekä Suomen (AKK) että 
maailman (ISRA) sääntöjä eli autolla voi osallistua kaikkiin kilpailuihin. Ohjeissa on erikseen 
merkitty ns. PRO-kikat, eli niillä autosta saadaan kaikki ominaisuudet irti, mutta ne saattavat 
aloittelevalle mekaanikolle olla hankalia ja lisäksi aloittelevalle kuljettajalle niistä saatavalla 
marginaalisella hyödyllä ei ole juurikaan merkitystä. Huipputasolla auton viritys on kuitenkin 
todella pitkälle vietyä ja jokainen sadasosa kierrosajasta yritetään viilata pois.  

Boxstock-auton rakentaminen moottorin osalta noudattaa samoja ohjeita, samoin kuin auton 
kokoaminen. Rungon rakentaminen poikkeaa näistä ohjeista samoin kuin korin rakentaminen. 
Nämä ohjeet annetaan toistaiseksi vain suullisesti. 

3.1 Parma Flexi-5- rungon rakentaminen (autosarja A) 

3.1.1 Rungon oikaisu 

 
Parma Flexi5-runko valmiiksi rakennettuna. 

Parma Flexi5- rungon rakentaminen ei vaadi suuria toimenpiteitä, vaan runko on varsin 
käyttövalmis suoraan paketista.  
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Ensimmäinen vaihe on rungon purkaminen osiin. Irrota poikittainen pianolanka 
tarttumalla sitä pihdeistä toisesta päästä, sitten taivuta lankaa varovasti kunnes se 
nousee sivulevyn reunan päälle. Vedä lanka pois. Älä taivuta lankaa pysyvästi – 
kevyesti taivutettuna lanka palautuu suoraksi. Nyt runko purkautuu sivulevyt ja keskiö 
erilleen. 

 
Nosta pianolanka pihdeillä ja vedä pois paikaltaan. 

Seuraavana on vuorossa keskiölevyn ja sivulevyjen terävien särmien poisto. Poista 
kaikki terävät särmät ettet satuta itseäsi niihin. Tämä toimenpide helpottaa myös rungon 
oikaisua sekä tekee rungon liikkeistä jouheampia. 
Poista terävät särmät huolellisesti myös rungon niistä raoista joihin sivulevyt tulevat. 
Tämä parantaa rungon toimintaa huomattavasti. Jos tarkoituksena on joskus käyttää 
runkoa kilpailemiseen, huomaa, että säännöt kieltävät rakojen ja reikien suurentamisen!  

 

Ainoana poikkeuksena sallitaan oheisessa kuvassa merkityn reiän 
suurentaminen, koska siinä on valmistusvirhe mikä tekee siitä hieman 
liian pienen. Tämän reiän saa suurentaa, mutta vain niin vähän kuin on 
tarpeen että lanka liikkuu vapaasti. Tämä parantaa rungon toimintaa. 

 

PRO 
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Sallittua on merkityn reiän suurentaminen, koska se on hieman liian pieni (sijaitsee liian alhaalla, jolloin pianolanka ei pääse 
liikkumaan vapaasti). 

Kun terävät särmät on poistettu, on vuorossa rungon oikaisu. Ensin tarkastetaan 
jigilevyllä keskiön suoruus. Jos puskurin kärjet ja takalaakeripukit ottavat kaikki kiinni 
jigilevyyn, on runko periaatteessa suora. Mikäli jokin näistä on ilmassa, kannattaa runko 
oikaista. Tämä tehdään taivuttamalla runkoa valituista kohdista käsin tai pihtien avulla 
(vältä teräviä taitoksia).  

 
Rungon suoruuden kannalta kriittisin kohta on moottorintuen ja laakeripukin välinen taitos, jonka kohdalla rungon alla on pieni 

patti. 

Rungon ohjurinkielen suoruus kannattaa tarkastaa. Mikäli se osoittaa kuvan mukaan 
yläviistoon, sen voi varovasti oikaista käyttäen leveäleukaisia pihtejä. Lievä yläviisto ei 
ole vaarallista, alaviistoon osoittava ohjurinkieli tulee ehdottomasti oikaista. 

 
Ohjurinkieli on usein hieman yläviistossa, se kannattaa oikaista pihdeillä laskemalla se kuvan mukaisesti suoraan. 

Kun keskiö on oikaistu, tehdään sama sivulevyille. Kun nekin on oikaistu, koekasataan 
runko ja tarkastetaan, että sivulevyt liikkuvat vapaasti eivätkä ole ilmassa tai roiku 
keskiön alapuolella. 

Kun runko on riittävän suora, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. 

3.1.2 Takalaakereiden ja etuakselin juottaminen 
Toimenpiteet jotka tulee tehdä ovat takalaakereiden juottaminen, takatuen lisääminen, 
neulaputkien juottaminen sekä etuakselin ja eturenkaiden juottaminen. Näiden kohtien 
teko sujuu seuraamalla Turbo-Flex-rungon rakennusohjetta näiltä osin. 
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Flexi5- rungon laakereita juotettaessa on syytä huomata, että laakerit voi asettaa eri 
tavoin runkoon. Koska laakeri on neliömäinen eikä reikä ole keskellä, voi sen asentaa 
neljään eri asentoon. Näistä suositellaan käytettäväksi asentoa jossa reikä on takana 
alhaalla. Muista juottaa molemmat laakeri samaan asentoon että akseli sopii läpi! 
Muuten juottaminen tapahtuu noudattamalla Turbo-Flex- rungon rakennusohjetta 
soveltuvin osin. 

Tarvittavat toimenpiteet ovat rungon oikaisu ja purseiden poisto, takatuen juottaminen 
sekä etuakselin ja renkaiden kiinnitys. 

 
Parma Flexi-5- rungon takapää. Huomaa laakerit, ne voi juottaa neljään eri asentoon (reikä edessä ylhäällä, edessä alhaalla, 

takana ylhäällä tai takana alhaalla). 

Ota etuakseli (1) ja lyhyt holkki (2). Juota ne yhteen niin että holkki tulee akselin 
päähän. Aseta etupyörä (3) paikalleen ja sen perään pitkä holkki (4) ja lyhyt holkki (5). 
Työnnä etuakseli rungossa olevien ylempien reikien läpi niin että se tulee keskelle 
runkoa. Toista sama rungon toisella puolella käänteisessä järjestyksessä ja lopuksi 
juota sen puolen holkki akselin päähän. Juota akseli (ja sisimmät holkit) runkoon niin 
että akseli ei pääse pyörimään runkoa vasten. 
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Etuakselin juottaminen ja osat. 

Kun kaikki rungon osat on juotettu, ota hammasharja ja pesuainetta (Cif suositeltavaa, 
mutta astianpesuaine tai saippua käyvät jos sitä ei ole) ja pese runko harjaten se 
puhtaaksi kauttaaltaan. Erityisen huolellisesti harjaa kaikki juotokset ja eturenkaiden 
sisäpuolet. Huuhtele kuumalla vedellä ja kuivaa. Öljyä etupyörät sekä sivulevyjen ja 
keskiön saumakohdat. Runko on valmis. 
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3.2 Champion Turbo-Flex- rungon rakentaminen (autosarja B) 

3.2.1 Rungon oikaisu 

 
Champion Turbo-Flex runkoaihio (sivulevyt, keskiö, klipsi). 

Ensimmäinen vaihe auton rakentamisessa on rungon oikaisu ja viimeistely. Vaikka 
runko tulee periaatteessa valmiina, on siinä valmistusteknisistä syistä (stanssaus) aina 
pientä korjattavaa, koska runko ei ole täysin suora ja siinä on levyn reunoissa pieniä 
stanssauksen aiheuttamia jäysteitä. Säännöt sallivat rungon oikaisun ja jäysteiden 
poiston särmiä kevyesti viilaamalla. Sallittua ei kuitenkaan ole rungon viilaaminen, 
leikkaaminen tai poraaminen keventämismielessä tai niin että se muuttaa rungon 
ominaisuuksia (jouston lisääminen). Sallittua on siis vain valmistusvirheiden ja 
vaarallisten jäysteiden poisto. 
Rungon oikaisu aloitetaan irrottamalla varovasti osia yhdessä pitävä klipsi (purista 
kärkipihdeillä klipsin siivet yhteen ja työnnä ulos). Tämän jälkeen rungon osat irtoavat 
toisistaan. 
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Klipsin poistaminen rungosta pihtien avulla. Tämän jälkeen sivulevyt voi nostaa pois paikaltaan. 

 
Särmien viilaus on ensimmäinen toimenpide joka tulee suorittaa, jotta 
rungosta saadaan pois kaikki epätasaisuudet. Periaatteessa kaikki keskiön 
ja sivulevyjen särmät kannattaa käydä viilalla läpi ja poistaa terävyydet. 
Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää etupyörähyllyjen alareunassa oleviin 
koloihin, joissa sivulevyn etureuna liikkuu. Samoin sivulevyn takaosassa 
oleva hahlo, johon klipsi tulee, kannattaa viilata huolella. 

Ensin oikaistaan keskiössä olevat muotovirheet. Tavoite on, että keskiö istuu joka 
kohdasta samalla tasolla, eli siinä ei ole kieroutumaa eikä kohoumia. Pihtejä käyttäen 
suurin osa epätasaisuuksista voidaan poistaa sääntöjen puitteissa.  

Seuraavaksi oikaistaan sivulevyt samalla periaatteella, eli sivulevyjen tulee olla 
kauttaaltaan samassa tasossa (poislukien tietysti pannat (keskiön ylittävä osa), joiden 
tulee olla ilmassa suunnilleen vaakatasossa). 
 

 
Huipputasolla kilpailijat taivuttavat pantoja varovasti niin että ne varmasti 
ovat vaakatasossa. Tällä varmistetaan sivulevyjen liikkeiden symmetrisyys. 

Kun keskiö on varmasti suora, lisätään runkoon takatuki. Sen voi taivuttaa 1.3-1.6mm 
pianolangasta tai sellaisen saattaa saada valmiina. Mikäli takatuesta tulee aavistuksen 
liian leveä, sitä voi kaventaa jonkin verran katkaisulaikalla. Liian kapea takatuki ei tue 
laakeripukkeja kunnolla. Oikeanlevyisen takatuen taivuttaminen vaatii hieman taitoa, 
pianolangan taivuttamisessa on omat niksinsä. Kun lanka on taivutettu sopivaksi, se 
juotetaan paikalleen juotosnesteen ja hopeatinan kanssa. Sääntöjen mukaan takatuki 
tulee juottaa rungon sisäpuolelle, eli se ei saa näkyä auton alta katsottaessa. Takatuki 
saa ylettyä korkeussuunnassa taka-akselin keskiviivaan, se ei saa tulla sen yläpuolelle. 
Juota takatuki niin, että ensin asetat takatuen paikalleen ja levität hieman juotosnestettä 
takatuen ja rungon väliin, ja sitten puhdista kolvin kärki pyyhkäisemällä sieneen, ota 
hieman tinaa kolvin kärkeen ja aseta kolvin kärki takatuen ja rungon saumaan 
(samansuuntaisesti). Liikuttele kolvia sauman suunnassa ja levitä tina saumaan. Ota 
lisää juotosnestettä ja tinaa jos on tarvetta. Liikaa tinaa ei kannata käyttää, kunhan 
varmistetaan että sitä on koko saumassa. 

PRO 

PRO 
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Takatuen sijoittaminen runkoon. Takatuki juotetaan runkoon koko pituudeltaan. 

Seuraavaksi on vuorossa takalaakerien kiinnitys. Siihen tarvitaan kaksi samankokoista 
ratasta jigipyöriksi, taka-akseli sekä takalaakerit. Takalaakerit asetetaan rungossa 
oleviin reikiin, akseli työnnetään niiden läpi ja jigipyörät asetetaan laakereiden 
molemmin puolin. Varmistetaan, että jigipyörät (rattaat) ottavat jigilevyyn. Jos näin ei 
ole, pitää valita joko suuremmat jigipyörät tai sitten rungossa olevia reikiä tulee 
suurentaa niin että laakerit saadaan oikealle ja samalle korkeudelle. Laakerinreikien 
maltillinen suurentaminen on sääntöjen sallima toimenpide (sen avulla runko tulee voida 
rakentaa suoraksi aihion virheistä huolimatta), kunhan muistetaan sääntöjen 
edellyttämä 8.6 mm minimietäisyys rungon pohjan ja akselin yläpinnan välillä. Reikien 
suurentaminen käy parhaiten joko rotanhäntäviilalla (pyöreä) tai pienoisporakoneella 
jossa on pieni n. 4-5 mm halkaisijainen puikkomainen hiomakivi. Reikiä ei kannata 
suurentaa liikaa, koska silloin laakerien juottaminen vaikeutuu. 

Kun jigipyörät ja runko molemmat osuvat jigilevyyn, voidaan laakerit juottaa. 
Suositeltava rataskoko jolla runko kannattaa rakentaa on 38t (64p). 
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Taka-akselin laakerien juottaminen paikoilleen. 

Laakereiden juottaminen aloitetaan siitä, että rattaiden avulla asetetaan laakerit runkoon 
paikoilleen niin, että ne pääsevät kevyesti liikkumaan laakerinrei’issä. Öljyä laakerin ja 
akselin liitoskohta molemmilta puolilta. Tämä estää akselin juottumisen kiinni laakeriin, 
jos juottaessa ote lipsahtaa. Öljyä ei saa kuitenkaan valua laakerin ja rungon väliseen 
rakoon. Tähän rakoon levitetään varovasti juotosnestettä (pensselillä tai hammastikulla, 
tms.). Tämän jälkeen puhdistetaan juotoskolvin kärki märkään sieneen ja sulatetaan 
kolvin kärkeen pieni nokare tinaa rullalta (n. 2-3 mm verran). Kolvi työnnetään viistosti 
laakerin ja rungon saumaan laakeripukin sisäpuolelta ja lämmitetään niin että 
juotosneste sihahtaa ja tina leviää rakoon. Kolvia liikuttelemalla levitetään tina 
mahdollisimman täydellisesti laakerin ympäri. Jos tina ei leviä kunnolla, otetaan lisää 
juotosnestettä, puhdistetaan kolvin kärki, otetaan tinaa ja yritetään uudelleen. Lopuksi 
laakerin voi varovasti juottaa myös rungon ulkopuolelta. 
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Laakerit juotetaan niin, että ratas ja runko ovat alareunasta samalla tasolla. Paina sormilla rattaita alaspäin ja pidä samalla 

runkoa jigilevyä vasten, niin osat tulevat varmimmin oikealle tasalle. 

 
Laakerien juottamisen jälkeen on syytä työntömitan avulla varmistaa, että 
akseli on runkoon nähden suorassa. Akselin ja jigilevyn välinen korkeusero 
mitataan molemmilta puolilta autoa. Korkeuseroa ei saisi olla muutamaa 
millimetrin sadasosaa enempää. Jo 0,1 mm korkeusero heikentää auton 
symmetristä käyttäytymistä ja aiheuttaa ongelmia kiihdytyksissä. 
Samoin kannattaa tarkastaa, onko akseli kohtisuorassa auton 
pituusakseliin. Tämä käy helpoiten mittaamalla työntömitalla etäisyys 
akselin ja puskurin takareunan välillä. 

 

 
Laakerien oikaisu tehdään niin, että otetaan taka-akseli ja työnnetään se 
toisen takalaakerin läpi ja lähelle toista. Akseli painetaan laakerissa niin 
vinoon kuin se kevyesti painamalla menee ja silmämääräisesti katsotaan, 
kuinka paljon se on sivussa reiästä. Sama toistetaan vastakkaiseen 
suuntaan ja sitten kohtisuorassa molempiin suuntiin kuvan esittämällä 
tavalla. Sen jälkeen voidaan päätellä, mihin suuntaan laakeria tulee 
vääntää, jotta se on mahdollisimman suorassa. Laakeria voi kohtuullisesti 
vääntää käsin akselin avulla. Mikäli laakeri on todella pahasti vinossa, 
suositellaan sen juottamista uudelleen. Sama toistetaan toiselle laakerille. 
Tällä toimenpiteellä taka-akselin kitka saadaan minimoitua, jolloin auton 
nopeus ja käyttäytyminen saadaan parhaaksi mahdolliseksi. 

PRO 

PRO 
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Laakerien suoruuden toteaminen taka-akselia käyttäen. Akselia keikutetaan laakerissa ja katsotaan, liikkuuko se toisen laakerin 
kohdalla suunnilleen saman verran eri suuntiin (laakereiden välys sallii pienen liikkeen). Jos ei, laakeria voi varovasti kääntää 

akselin avulla. 

Seuraavassa vaiheessa juotetaan neulaputket sivulevyjen sivuissa oleviin reikiin. 
Neulaputkien tulisi olla kohtuullisen suorassa. Neulaputkien ulkoreunojen tulee olla 
suunnilleen rungon ulkoreunojen tasalla tai vähän sen ulkopuolella, ei kuitenkaan sen 
sisäpuolella. Näin saavutetaan varmasti tukeva juotos. Muista käyttää juotosnestettä. 
Seuraavaksi asennetaan etuakseli ja etupyörät. Sen voi tehdä kahdella tavalla: 

Tapa 1: Otetaan n. 75 mm pitkä pätkä 0.8 mm pianolankaa. Tästä tulee autoon 
etuakseli. Se juotetaan rungon keskiössä oleviin reikiin, joko suoraan tai käyttäen 
etupyörän holkkeja tukena. Akselin tulisi olla suunnilleen keskellä autoa. Seuraavaksi 
kiinnitetään etupyörät akselin päihin etupyörän holkkien avulla. Tämä voi olla hieman 
hankalaa, koska holkit sulavat irti helposti.  
Tapa 2: Etuakseli tehdään n. 75 mm pitkästä pätkästä teräksistä neulaputkea (esim. 
Koford) jonka ulkohalkaisija on noin 1.2 mm. Tällöin etupyörän holkkeja ei välttämättä 
tarvita, vaan etupyörät lukitaan paikoilleen korineuloilla, jotka taivutetaan kevyesti ja 
työnnetään putken sisään. Holkit voi silti laittaa tukemaan juotosta runkoon ja pyörien 
sisäpuolille niin että pyörät pysyvät oikeissa kohdissa. 
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Rungon osien sijoittelu. Huomaa etuakselin pituus. 

 
Suositellaan ns. ”korvakorun” käyttöä, eli keskiöön juotetaan teline johon 
virtajohdot tuetaan. Tällaisen voi joko ostaa valmiina tai sen voi tehdä esim. 
käytetyn virtaharjan klipsistä taivuttamalla. Tämän avulla johdot saa tuettua 
paremmin, jolloin ne palauttavat ohjurin paremmin eivätkä katkea käytössä 
niin helposti. 

Kun kaikki juotokset on tehty, suositellaan osien pesemistä Cifiä ja hammasharjaa 
käyttäen, jotta juotoksista levinnyt happo ei ruostuta autoa. Vähintään huuhtelu 
saippuavedellä on välttämätön! 

3.2.2 Rungon kokoaminen 
Kun osat on viimeistelty ja pesty, koekasataan runko niin, että sivulevyt asetetaan 
oikealle paikalle ilman klipsiä.  
Kun sivulevyt ovat paikallaan, kokeillaan ensin, ottavatko sivulevyt edelleen 
kauttaaltaan jigilevyyn. Jos näin ei ole, tulee tarkastaa sivulevyjen taitokset. 
Seuraavaksi kokeillaan, liikkuvatko sivulevyt joka suuntaan ilman kitkaa.  

Paina sormilla sivulevyjä niin että ne pysyvät jigilevyssä kiinni. Nostele keskiötä 
ohjurinkielestä ja takapukeista. Näin kokeillaan, onko sivulevyjen ja keskiön välillä 

PRO 



 

Touring Saloon-auton rakennusohje ja viritysniksit 

28.11.2011 Kimmo Rautama 

  

 

 27

pystysuuntaista klappia, eli nouseeko keskiö joka kohdaltaan hieman ylöspäin ennen 
kuin sivulevyt tulevat vastaan. Luultavasti näin on, eli väliin tarvitaan jonkin verran 
teippiä jolla runko asetetaan lopulliseen säätöön. 
Keskiöön tai sivulevyjen pantojen alle (neljään nurkkaan) asetetaan niin paljon 
teipinpaloja, että sivulevyjen ja keskiön alapinnat jäävät samalle tasolle. Tällöin auton 
maavara voidaan säätää mahdollisimman alas ilman että mikään kohta autosta roikkuu 
alempana ja heikentää pito-ominaisuuksia maavaran pienentyessä. 
Kun teipit on aseteltu, sijoitetaan sivulevyt paikalleen ja klipsi työnnetään pihdeillä 
takaisin reikään ja sitä taivutetaan varovasti auki niin ettei se putoa pois. 

 
Teipinpalojen sijoittelu rungossa – keskiöön sivulevyjen molempien pantojen molempen reunojen alle. 

 
Teippiä lisätään pantojen alle niin paljon että sivulevyn ja keskiön pohjat ovat samalla tasalla. Näin auton maavara saadaan 

samaksi auton joka puolella. 
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Valmis Turbo-Flex-runko. 

3.3 16-D moottorin rakentaminen (autosarja A) 

16-D moottori toimitetaan ajovalmiina, eikä siihen ole tarpeen tehdä muutoksia ennen 
käyttöönottoa. Moottori on kuitenkin hyvä ajaa sisään virtalähteessä.(katso kappale 3.4.6). 

Sisäänajon lisäksi moottoriin tulee juottaa pinjoni kiinni, (katso kappale 3.4.5). Ennen pinjonin 
juottamista tulee moottorin mukana tuleva 48p pinjoni poistaa. Pinjonin poistaminen käy parhaiten 
pinjonin ulosvetäjällä (48p pinjonia ei ole juotettu vaan se on puristussovitteella), mutta jos 
sellaista ei ole käytettävissä, pinjonin voi poistaa halkaisemalla se hyvillä sivuleikkureilla (leuat 
hampaiden suuntaisesti) tai leikkaamalla sen halki porakoneella ja laikalla. Pinjonilla ei ole mitään 
käyttöä, koska siihen sopivia rattaita ei käytetä Suomessa, joten sen rikkoutuminen tässä 
yhteydessä ei haittaa. 

Muuten 16-D moottorin voi huoltaa G-12 moottorin tapaan. Erona voi olla päädyn kiinnitys 
kannuun, joka tapahtuu joissakin moottoreissa taivutettavilla kynsillä ruuvien sijaan. Tällaisen 
moottorin purkaminen voi tapahtua vain pari kertaa ennen kuin kynnet menevät poikki.  

3.4 G-12 moottorin rakentaminen (autosarja B) 

Tämä rakennusohje on suunniteltu moottorille, joka koostuu Mura-setupista (setup = moottori 
ilman ankkuria, hiiliä ja jousia) ja Koford-ankkurista.  
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Ohje soveltuu täysin muunkinmerkkisille osille, mutta niiden ulkonäkö ja mitat voivat 
hieman poiketa esitetystä. 

3.4.1 Kannun valmistelu 
Moottorin rakentaminen aloitetaan hiomalla kannun sisältä pois kaikki purseet ja 
kohoumat. Seuraavaksi asetetaan magneetit kannun sisään. Magneetit lukitaan 
paikoilleen jousilla, jotka puristavat magneetit oikeaan paikkaan. On suositeltavaa, että 
magneetit liimataan paikoilleen, eli ennen magneettien työntämistä kannuun magneetin 
ja kannun väliin asetetaan epoksiliimaa (kaksikomponenttista, pikaepoksi käy hyvin). 
Sitten magneetit asetetaan paikoilleen ja puristetaan jousilla kannua vasten. Huomaa, 
että takamagneetti on se jossa on merkittynä värillinen piste. Magneettien päät tulee 
asettaa tarkasti samaan kohtaan (suunnilleen kaarevan seinämän laakerinpuoleiseen 
päähän), jolloin ankkuri saadaan kannussa oikeaan kohtaan ja magneettikentästä tulee 
vahvin mahdollinen. 

 
Magneetit voidaan liimata paikoilleen ns. shimmaamalla, eli magneetin ja 
kannun väliin asetetaan riittävä määrä shimmilevyjä (ohutta teräspeltiä), 
joiden avulla ilmarako magneetin ja ankkurin välillä saadaan halutuksi. 
Oikea ilmarako ei ole aina sama, vaan voi vaihdella ankkurin halkaisijan ja 
sen ennakon mukaan. Tyypillisesti Koford-ankkurille (halkaisija .518”) 
käytetään ilmarakoa .530” ja ankkureille joiden halkaisija on .513” (mm. 
Mura, ProSlot) käytetään usein ilmarakoa .525”. Ilmarakotyökalu on tarpeen 
oikean ilmaraon saavuttamisessa. On myös mahdollista saada sopiva 
ilmarako kiertämällä ankkurin ympäri ohut kerros teippiä niin että em. mitta 
saavutetaan. 

 

PRO 
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Laakerin ja magneettien asettaminen paikalleen moottorissa jigiä käyttäen. Levitä liimaa magneetin takapintaan ja kannun 

sisäpintaan ja työnnä magneetit paikoilleen. Aseta jouset paikoilleen ja työnnä jigi vielä tukemaan liimausta.Kun magneetit on 
liimattu, voit juottaa laakerin paikalleen. 

 
Huipputasolla magneetit shimmataan hieman pienempään ilmarakoon kuin 
edellä on mainittu, ja sitten magneetit hoonataan eli hiotaan 
timanttipinnoitetulla ilmarakotyökalulla oikeaan sisähalkaisijaan porakonetta 
käyttäen. Näin saavutetaan tarkasti haluttu ilmarako. 

Kun magneetit on liimattu, suurennetaan kannussa olevaa laakerinreikää sen verran, 
että laakeri menee siihen kevyesti. Pieni välys on toivottavaa, koska silloin ankkuri 
saadaan varmasti keskitettyä keskelle magneettien ilmarakoa. 
Kannun laakeri juotetaan paikalleen käyttäen siihen tarkoitettua työkalua tai ankkuria, 
jonka ympärille on kierretty teippiä. Laakeri asetetaan ankkurin akselille ja työnnetään 
paikalleen. Tämän jälkeen laakeri öljytään molemmin puolin ettei ankkuri tartu siihen 
kiinni juotettaessa. Laakerin ja kannun väliseen rakoon laitetaan hieman juotosnestettä 
jonka jälkeen laakeri juotetaan kannuun kiinni ympäriinsä. Juottamisen jälkeen ankkuri 
poistetaan ja kannu voidaan pestä saippualla tai pyyhkäistä vedellä tai puhdistetulla 
bensiinillä. 

PRO 
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3.4.2 Päädyn valmistelu 
Moottorin pääty tarkastetaan seuraavaksi. Pääty tulee yleensä valmiiksi koottuna, mutta 
usein se kannattaa purkaa ja kasata uudelleen. Vähintäänkin suositellaan hiilikanavien 
kohdistamista uudelleen.  
Avataan päädyn ruuvit, tarkastetaan että hiilikanavat on taivutettu oikein (ei 
muotovirheitä, ne voi korjata varovasti pihdeillä) eli ne ovat suorakulmaisesti 
taivutettuja. Sen jälkeen kasataan pääty uudelleen ja asetetaan hiilikanaviin työkalu jolla 
ne saa kohdistettua. Tässä vaiheessa ruuvit kannattaa pitää hieman löysällä. 
Asetetaan ankkuri tai magneettien kiinnitystyökalun akseli hiilikanavatyökalussa olevan 
reiän läpi niin että akseli menee myös päädynlaakerin läpi. Seuraavaksi kannu 
asetetaan paikalleen, niin että akseli menee myös kannunlaakerin läpi ja pääty ja kannu 
asettuvat yhteen. 
Nyt voi päädyn ruuvit kiristää. Tämän toimenpiteen seurauksena hiilikanavien tulisi 
asettua oikeaan asentoon. Joissain tapauksissa voi myöhemmin olla tarvetta korjata 
hiilikanavien asentoa taivuttamalla kanavaa työkalun avulla. Tällä saadaan 
hienosäädettyä pieniä asentovirheitä jotka käsitellään myöhemmin. 

 
Hiilikanavien kohdistaminen. 

3.4.3 Hiilien hionta ja merkkaus 
Ensimmäinen vaihe moottorin kokoamisessa on hiilien hionta. Otetaan pari hiiliä ja 
merkitään ne niin että ne erottaa. Merkitse vain yhdeltä puolelta! Merkin avulla on 
mahdollista tietää, mikä hiili tulee etu- ja mikä takakanavaan ja miten päin. Kun moottori 
puretaan, tämän avulla voidaan valvoa, ovatko hiilet olleet suorassa (symmetrinen 
kuluminen) vai pitääkö hiilikanavia oikaista. 
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Aseta hiilenhiontatyökalu ankkurin paikalle ja sulje moottori. Ruuveja ei tarvita. Aseta 
hiilet kanaviin ja jouset paikoilleen. Pyöritä hiontatyökalua sormilla edestakaisin 
muutamia kierroksia. Näin hiilet saadaan muotoutumaan oikein kollektoria vasten. 
Kun hiilet on hiottu, ota ne pois koneesta ja puhalla hiilipöly pois päädyn sisältä. Viilaa 
hiilien uritetun pään ura suuremmaksi shunttilankaa varten ohuella viilalla. 

 
Hiilen uran viilaus shunttilankaa varten. 

  
Hiilien hionta. Ennen hiilien asettamista kanaviin ne kannattaa merkitä (kuva vasemmalla), niin tietää kumpi tulee kummallekin 
puolelle ja miten päin. Tämä on tärkeää, jotta hiilikanavien oikeaa asentoa voidaan valvoa ja hiilet voi huollon jälkeen asentaa 

takaisin oikeaan asentoon. 

3.4.4 Moottorin kokoaminen 
Moottorin kokoaminen aloitetaan kokeilemalla ankkuria moottorin sisään. Ankkurin pitää 
päästä vapaasti pyörimään ja molemmissa päissä olisi hyvä olla akseli näkyvissä 
laakerien välissä. Tällöin ankkuri saadaan asetettua keskelle magneettikenttää (tämä on 
se kohta johon ankkuri asettuu itsestään kun sitä pyöräyttää). Prikkoja asetetaan 
silmämääräisesti sopiva määrä molempiin päihin, ja kokeillaan pyöräyttämällä, vieläkö 
prikkoja tarvitaan. Samalla varmistetaan että ankkuri on edelleen keskellä 
magneettikenttää. Kun prikkoja on sopivasti, on ankkurin ja laakerien välissä 
minimaalinen välys (tai ei välystä ollenkaan mutta ankkuri ei saa puristua laakerien 
väliin!). Välys kannattaa pitää pienenä, koska laakerit, prikat ja ankkuri kuluvat aina 
hieman ajossa ja välys lisääntyy hiljalleen. Mitä pienempi välys on (sitä siis pitää 
kuitenkin olla hieman), sitä paremmin ja pidempään moottori toimii. 
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On mahdollista nopeuttaa moottorin sisäänajoa (ja säästää kollektoria), kun 
hiilet esihiotaan sopiviksi käyttäen hiilenhiontatyökalua. Sen avulla hiilet saa 
hiottua moottoriin sopiviksi. Tällainen työkalu kannattaa hankkia, mikäli 
kilpailee aktiivisesti.. 

 
Ankkuri sovitetaan moottorissa oikeaan kohtaan ja välykseen prikoilla. 

Kun välys on sormilla kokeillen pienin mahdollinen, voidaan kannu ja pääty ruuvata 
yhteen. Tarkasta vielä ruuvauksen jälkeen että välys on edelleen sopiva, joskus reiät 
eivät ole aivan kohdillaan ja välys muuttuu ruuvattaessa. 

 
Jotta välys saadaan tarkalleen kohdalleen, on mahdollista käyttää myös 
ohuempia (.003”) prikkoja viimeistelemään välys. 

 
Seuraavaksi hiilet asetetaan takaisin kanaviin (oikein päin) ja jouset asetetaan 
paikoilleen. Lisää jousien lyhyempiin päihin eriste (lyhyen pään mittainen) ennen 
paikalleen laittoa. Huomaa jousien eri kätisyydet. 

 
Huipputasolla kilpailijat mittaavat hiilenjousien jousipaineen. Sen tulee olla 
moottoriin sopiva (on erilaisia jousia ja jousia voi taivuttaa). Lisäksi 
paineiden tulee olla molemmin puolin samat. 

 
Seuraavaksi juotetaan moottoriin shunttilangat. Shunttilangat kannattaa asentaa 
oheisen kuvan mukaan niin, että shuntin toinen pää työnnetään hiilessä olevaan uraan 
hiilen ja jousen väliin niin, että se tulee ulos jousen puolelta. Shunttilankaan tehdään 
pieni lenkki ja toinen pää katkaistaan sopivasta kohtaa niin, että sen voi juottaa 
busbariin kiinni. 

Huomaa, että tämä juotos pitää tehdä ilman juotosnestettä! Hopeatinassa on 
mukana juotoshartsia joka riittää tässä juotoksessa. Jos tässä käyttää juotosnestettä, 
moottori kärsii ja shunttilanka saattaa hapettua pilalle. Lisäksi shuntti jäykistyy, jolloin se 
estää jousta painamasta hiiltä kollektoria vasten. 

PRO 

PRO 

PRO 
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Shunttilankojen oikea asennus koneeseen. 

3.4.5 Pinjonin juottaminen 
Viimeisenä vaiheena on pinjonin kiinnitys. Sitä varten kannattaa karhentaa ankkurin 
akselin pää siltä kohtaa mihin pinjoni tulee, esim. timanttiviilalla. Tämä parantaa 
juotoksen lujuutta koska juotos tarttuu paremmin akseliin. Kevyt karhennus riittää. 

 
Akselin karhennus ankkurissa ja jousien kätisyys – jousen pidempi pää tulee olla busbarin juuressa jolloin lyhyempi pää asettuu 

hyvin hiilen uraan. 

Kokeile pinjonia akselille että se varmasti menee paikalleen. Jos ei mene, katso onko 
akselissa rosoja. Jos on, hio pois. Todennäköisemmin vika on pinjonin reiässä johon on 
voinut jäädä jäysteitä tai purseita. Hio nämä viilalla pois. 
Seuraavaksi suojaa koneen laakeri esim. paperinpalalla joka pistetään akseliin. Levitä 
juotosnestettä akselin päähän sille alalle johon pinjoni tulee. Pyyhkäise kolvin kärki 
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puhtaaksi (tämä on erittäin tärkeää!) ja ota nokare tinaa kolviin. Levitä tinaa akselin 
päähän karhennetulle alueelle ja varmista että se leviää kaikkialle. Jos ei levinnyt, lisää 
juotosnestettä ja toista käsittely. 
Kun akselinpää on juotettu, levitetään pinjonin reikään varovasti juotosnestettä. Tämän 
jälkeen aseta pinjoni akselin päähän. Sen pitäisi asettua siihen niin että se pysyy siinä 
itsestään. 

Puhdista kolvin kärki taas huolellisesti ja ota nokare tinaa. Kuvan mukaisessa 
asennossa työnnä kolvin kärjen kulma pinjonin reikään, odota että tina sulaa ja työnnä 
pinjoni akselille. TS-24 autossa pinjoni tulee varsin lähelle laakeria, välystä voi jättää n. 
0.5mm. 

Lopuksi ruiskauta öljyä pinjonin päälle ja pyyhkäise se kuivaksi rätillä. 

 
Pinjonin juottaminen. Paina kolvinkärjellä pinjonia päästä niin että kolvin kulma on reiässä. Tällöin tina leviää kolvista reikään 

ja pinjoni painuu paikalleen tinan sulaessa. 

 
Huipputasolla kilpailijat ”kellottavat” pinjonin niin että se asettuu keskeisesti 
akselille (ei säteisheittoa), tyypillisesti hyväksytään korkeintaan 0,02mm 
heitto. Tällaisia työkaluja voi ostaa tai lainata toisilta. PRO 
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TS-moottorin osat. 
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Valmis moottori. Huomaa moottorin napaisuus. Jos magneetit on asetettu väärin päin (takamagneetti edessä), napaisuus tulee 

toisin päin. 

3.4.6 Moottorin sisäänajo 
Kun moottori on kasassa, pitää sille suorittaa sisäänajo. On kaksi tapaa ajaa moottori 
sisään, perinteinen tapa ja pikasisäänajo.  
Perinteisessä sisäänajossa moottorin laakerit öljytään ja moottori ajetaan sisään n. 
3.5V tasajännitteellä (2.5-4V) kytkemällä moottorin navat jännitelähteeseen. 
Etummainen napa on plusnapa ja taempi on miinusnapa (kts. ed. kuva). Tällöin 
sisäänajo kestää n. 15-30 minuuttia jonka jälkeen moottori on valmis ajoon. 
Pikasisäänajo tapahtuu niin, että moottoria ei öljytä, vaan se kytketään jännitelähteen 
johtoihin (johto irti jännitelähteestä) ja upotetaan esim. vesilasiin (korkea, vähintään 10-
15 cm korkea lasi, myös esim. limsatölkki josta kansi on poistettu käy hyvin) joka on 
täytetty 2/3 täyteen vettä niin että moottori uppoaa kokonaan veteen. Kun moottori on 
vedessä, pidetään siitä tukevasti kiinni esim. johdoista, ja jännite kytketään johtoihin 
(sama jännite). Moottorin annetaan pyöriä vedessä n. 30-50s jonka jälkeen se tulee 
huuhdella esim. puhdistetulla bensiinillä ja kuivata, että se ei ruostu. Tämän jälkeen 
laakerit öljytään ja moottori on valmis ajoon. Huomaa, että jos lasi on liian matala tai 
vettä on liian vähän, roiskuu sitä rajusti ympäriinsä! Varaa siis tarpeeksi suuri lasi ja 
tarpeeksi vettä! 
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3.5 Auton kokoaminen (autosarjat A ja B) 

Kun runko ja moottori on koottu, voidaan auton kokoaminen aloittaa.  

Ensimmäinen vaihe on ohjurin asentaminen runkoon. Ohjurin alle kannattaa aluksi laittaa 
kaksi pronssista prikkaa (á .010”). Tämän jälkeen ohjurin mutteri kiristetään ohjuriin (esim. 
joissakin kuusiokoloavaimissa olevalla mutteriavaimella). Mutteri tulee kiristää niin tiukalle 
kuin mahdollista, mutta ohjurin tulee päästä kääntymään vapaasti. Mikäli ohjuri ei käänny 
kunnolla, se ei palauta jolloin ohjurin joutuu aina suoristamaan ennen auton laittoa radalle. 
Liian löysälle kiristetty ohjuri heikentää auton ajo-ominaisuuksia. 

Asenna klipsit ohjuriin kuvan mukaan ja sen jälkeen virtaharjat. 

 
Prikkojen, mutterin ja klipsien sekä virtaharjojen asennus ohjuriin. 

Seuraavaksi asennetaan autoon taka-akseli, rattaat ja renkaat. 

Aseta taka-akseli kuvan osoittamalla tavalla laakereiden läpi. Sen jälkeen aseta molempien 
laakereiden ulkopuolelle yksi taka-akselin prikka. Sen jälkeen ota takaratas ja kiristä se 
kuvan osoittamalla tavalla paikalleen (ruuvin tulee tulla akselissa olevan tasauksen 
kohdalle) ja kiristä ruuvi. Asenna seuraavaksi renkaat paikoilleen. Taka-akselille tulee jättää 
suunnilleen saman verran klappia kuin moottoriinkin, eli mahdollisimman vähän mutta 
kuitenkin selvästi. 
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Taka-akselin osien kiinnittäminen. 

Ennen moottorin kiinnittämistä on syytä tehdä pieni lovi kannun takaosaan, jotta 
moottori saadaan mahdollisimman suoraan. Säännöt sallivat 3x4mm kolon, joten pieni 
lovi kannattaa tehdä. Se on helpoin tehdä porakoneella ja katkaisulaikalla tai sitten 
viilalla. Lovi voi tarvittaessa ulottua magneetteihin saakka, eli myös magneetin saa 
loveta. Poista metalli- ja magneettijauho moottorista sinitarralla töpöttämällä. 

Rungossa olevan moottorituen reiän alareunasta voi joutua viilaamaan hieman pois, 
että moottorin laakeri ei osu siihen. Näin moottori saadaan varmasti rungon tasalle. 
Vaihtoehtoisesti voi viilata hieman moottorin kannunlaakerin alareunasta. 
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Kannun takareunaan tehtävä lovi. Mittaa loven paikka asettamalla kone ensin runkoon ja merkitse tussilla akselin paikka. 

 
Moottorituen reiän alareunasta voi joutua viilaamaan hieman pois että kannunlaakeri ei osu siihen. 
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Rattaat asetetaan vastakkain niin että väliin jätetään ohut paperi tai tinapaperi. 

Seuraava vaihe on moottorin asentaminen runkoon. Moottori asennetaan rungon päälle 
ja liu’utetaan niin lähelle taka-akselia kuin mahdollista. Akselin ja moottorin väliin 
kannattaa asettaa teippi tai ohut paperi, ettei moottori jää makaamaan akselia vasten.  
Sen jälkeen rattaat asetetaan vastakkain niin, että niiden väliin asennetaan esim. ohut 
paperi tai kaksinkertainen alumiinifolio. Tällä tavoin rattaille saadaan sopiva välys. 
Välyksen tulee jälleen olla sellainen että sitä on havaittavasti mutta niin vähän kuin 
mahdollista. Kun moottori on oikeassa kohdassa, juotetaan se´kiinni runkoon 
moottorituen päältä ja rungon pohjasta. 

 
Moottori juotetaan runkoon kahdesta kohdasta. 
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Kun moottori on paikallaan, tehdään autoon virtajohdot. Ota pitkä pätkä virtajohtoa ja 
kuori sen päästä eriste n. 5mm matkalta. Imeytä hieman tinaa johtoon. Älä käytä 
juotosnestettä. 
Työnnä johto korvakorun läpi ja aseta se ohjurin klipsille. Kuumenna klipsin takanurkkaa 
kolvilla ja tuo siihen vähän tinaa. Sen jälkeen aseta johto kuvan mukaiseen asentoon ja 
juota se kiinni klipsiin. 

 
Klipsien ja johtojen juottaminen. 

Sen jälkeen vedä johtoa korvakorusta eteenpäin ja tee kuvan mukainen mutka johtoon. 
Lopuksi vedä johto suoraan moottorin busbariin, katkaise sopivaksi ja kuori johdon pää. 
Levitä tinaa ja kiinnitä johto. 
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Johtojen asentaminen oikein. Mikäli johdonpidikettä ei käytetä, vedetään johdot ylemmän kuvan mukaan. 

3.6 Korin teko ja asennus (autosarja A) 

Kori toimitetaan maalaamattomana ja leikkaamattomana. Ensimmäinen tehtävä on maalata 
kori. Nämä korit maalataan aina alapuolelta, eli ensin maalataan näkyvät kuviot ja 
viimeiseksi tulee pohjamaali. Myös kannattaa muistaa että tummat värit kannattaa maalata 
ensin, vaaleat viimeiseksi. 

Ensin korista teipataan esim. maalarinteipillä peittoon ne pinnat, jotka halutaan jättää 
kirkkaiksi tai maalata jollain toisella värillä. Läpinäkyviksi pitää jättää etulokasuojat sivuilta 
(jos niitä ei leikkaa auki) ja tuulilasi. Myös sivuikkunat voi jättää läpinäkyviksi. 
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Etulokasuojat ja tuulilasi tulee jättää kirkkaiksi. Takalokasuojat leikataan auki. 

Kori maalataan Lexan-koreille soveltuvalla maalilla. Maalia ei kannata maalata kovin 
paksua kerrosta, koska se valuu ja vioittaa koria helposti (kori halkeilee ohuimmista 
kohdista jos maali on liian märkää). 

Kun kori on maalattu ja kuivunut, voidaan ryhtyä leikkaamaan. 

Korin leikkausta tehtäessä pitää miettiä, onko kori tarkoitettu kilpailukäyttöön. Jos on, tulee 
muistaa sääntöjen määräämät mitat ja leikkaussäännöt. Niissä sanotaan että puskuri ja 
valoaihiot tulee säilyttää, eli etu- ja takapuskurin yläreunan vekki tulee säilyttää koko 
leveydeltään ja pieni pätkä pystysuoraa sen alla. Tämän alapuolella leikkauksen määrittää 
korkeussäännöt (tuulilasin alareuna min. 23mm rungon pohjasta, takaspoilerin yläreuna 
max. 35mm rungon pohjasta). 

Korin leikkaus käy helpoimmin vanhaa, oikeisiin mittoihin leikattua samanmallista koria 
käyttäen (asetetaan vanha kori uuden sisäpuolelle ja leikataan sen reunoja myöten 
saksilla). Jos tällaista ei ole, tulee kori ensin leikata etu- ja takareunoista suunnilleen 
oikeisiin mittoihin (jos et tiedä kuinka matalaksi sen voi tehdä, jätä korkeammaksi, sitä voi 
madaltaa). Sen jälkeen työkaluja apuna käyttäen merkitään suunnilleen oikea korkeus 
taka-akselin kohdalle ja leikataan sivut niin että se yhtyy etupuskurin alareunaan. 

Kori sovitetaan rungon päälle. Auton voi asettaa esim. rakennusjigille (ilman renkaita ja 
virtaharjoja) ja sitten mitataan korin korkeus takaspoilerista ja tuulilasin alta. Mikäli 
takaspoileri tai tuulilasin alareuna on liian korkealla, madalletaan koria sopiva määrä 
sopivasta kohtaa. Kun korkeus on sopiva, voidaan kori asettaa oikeaan kohtaan. Korin 
optimaalisin paikka on mahdollisimman takana niin että ohjuri ei näy etupuskurin alta 
(sääntö). Kun kori on oikeassa kohdassa, merkitään neulojen paikat koriin (tussilla tai 
lävistämällä kori neulalla). Varmista että kori istuu suorassa auton päällä, eli se on yhtä 
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korkea molemmilta puolilta ja suorassa kulmassa runkoon nähden (kori tulee helposti 
vinoon!). 

 
Neulanreikien vahvistaminen purjeteipillä (ja kirkkaalla 

teipillä/ lasikuituteipillä) ja neulojen taivutus. 

Seuraavaksi vahvistetaan neulanreiät. 
Siihen on erilaisia tapoja, mm. 
purjeteippi, lasikuituteippi tai ”Ninja-
star” eli teräksestä tehty vahvike joka 
kiinnitetään teipillä. Suositeltavaa on 
käyttää esim. purjeteippiä alla ja 
palanen kirkasta teippiä tai 
lasikuituteippiä sen päällä. Liian 
heikosti vahvistetut reiät repeävät 
helposti ja kori voi irrota kolareissa! 

 

Kun reiät on vahvistettu, tehdään neuloilla reiät oikeisiin kohtiin. Tässä vaiheessa on jälleen 
tarpeen varmistaa, että kori on suorassa ja oikeassa kohdassa. Varmista myös että kori on 
edelleen oikean korkuinen (kilpailusäännöt). 

Vielä on syytä pihdeillä tehdä korineuloihin kevyt taivutus, että ne pysyvät neulaputkissa. Jo 
melko pieni taivutus riittää (sopiva kun sen saa sormin työnnettyä neulaputkeen mutta se ei 
irtoa kovin helposti. 

 

 
Korin heikko kohta renkaiden yläpuolella 

(riippuu korimallista). Tätä kohtaa voi 
joutua vahvistamaan teipillä. 

Kun kori on asetettu oikeaan kohtaan, on aika 
tehdä reiät takarenkaille. Tämä tapahtuu esim. 
kolikkoa tai ympyrämallinetta käyttäen, joka 
sijoitetaan renkaan kohdalle ja piirretään sillä 
sopiva aukko. Huomaa että aukon tulee olla 
reilusti rengasta suurempi (ainakin 3-4mm 
säteen suunnassa), koska kori joustaa ja voi 
leikata renkaasta viipaleita jos aukko on liian 
pieni. Suuremmankin aukon voi leikata, kunhan 
jättää renkaan yläpuolelle tarpeeksi pystysuoraa 
kylkeä että takaspoileri on riittävän vahva. Jos 
kyljen leikkaa kokonaan pois, takaspoileri 
saattaa vauhdissa taipua ja ”imeytyä” renkaiden 
ja rattaiden väliin! Koria voi joutua vahvistamaan 
tästä kohtaa. 
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Valmis auto altapäin. Huomaa virtaharjojen oikea taivutus ja pituus. 

3.7 Korin teko ja asennus (autosarja B) 

Flexi5-auton kori toimitetaan valmiiksi maalattuna ja leikattuna. Koriin voi kiinnittää mukana 
tulevan tarrasarjan haluamallaan tavalla. 

Kori kiinnitetään runkoon koriklipseillä. Sitä varten pitää koriin ensin tehdä reiät klipsiä 
varten.  

Aseta auto sellaiselle jigilevylle jossa renkaat pääsevät roikkumaan ilmassa niin että 
rungon pohja on jigilevyä vasten (tai ota renkaat pois). Takarenkaiden tulee olla 
rengasaukkojen kohdalla. Kori kannattaa asentaa niin taakse kuin mahdollista, kuitenkin 
niin, että ohjuri on kokonaan sen alla ja se pääsee vapaasti liikkumaan. Korin alareuna 
tulee rungon pohjan tasalle tai aavistuksen sen yläpuolelle, ei missään nimessä sen 
alapuolelle.  

Kun kori on oikeassa kohdassa, etsi yksi klipsin kiinnitysreikä sivulevystä ja paina sen 
kohdalle neulalla reikä. Työnnä koriklipsin pidempi pää reikään niin että kori pysyy 
kohdallaan. Etsi sitten koriklipsin avulla toinen reikä, merkitse paikka ja tee siihenkin 
neulalla reikä. Tarkasta että kori on oikealla korkeudella. Paina klipsi paikalleen. 

Toista sama korin toisella puolella. Tässä vaiheessa kannattaa tarkastaa, että kori on 
symmetrisesti rungon päällä eikä vinossa. 
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Korin asennus rungon päälle. 

Kun reiät on tehty, tarkasta taas että kori on suorassa eikä roiku rungon alla. Ota kori irti 
ja klipsit pois. Vahvista reiät lasikuituteipillä tai purjeteipillä (sisä- tai ulkopuolelta). 
Kiinnitä kori uudelleen. Klipsien päälle voi laittaa palat lasikuituteippiä niin ne eivät irtoa 
kolareissa. 

 
Asenna koriklipsi nuolen osoittama pää edellä (taempi reikä). 
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Valmis auto. 

4 Auton huoltaminen 

Autoa tulee huoltaa säännöllisesti. Erilaisia huoltotilanteita ovat mm. seuraavat: 
 Ajoa ennen kannattaa aina öljytä laakerit (moottorin laakerit vain ulkopuolelta), se 

pidentää niiden käyttöikää. 
 Virtaharjat tulee puhdistaa jos ne ovat likaiset. Ne pitää vaihtaa, kun ne ovat menneet 

huonoon kuntoon tai lyhentyneet selvästi. 
 Kori kannattaa vaihtaa, kun siihen on tullut suuria repeämiä tai se on erittäin ruttuinen. 

Silloin sen ajo-ominaisuudet ovat heikentyneet ja ennen kaikkea kolarikestävyys 
huonontunut, jolloin esim. takaspoileri taipuu helposti ja osuu renkaisiin. 

 Jos runko on vääntynyt kolarissa, se tulee purkaa ja oikaista rakennusohjeissa 
mainitulla tavalla. 

 Kulunut tai rikkoutunut ohjuri tulee vaihtaa. Ohjurin evä (urassa oleva osa) kuluu päistä. 
Kulunut ohjuri heikentää auton ajettavuutta. Ohjurin evä tai kierreosa voi myös katketa, 
jolloin auto on ajokelvoton. 

 Renkaat tulee vaihtaa kun maavara on liian pieni (auton ajettavuus huononee). 
 Takaratas pitää vaihtaa, jos siitä puuttuu hampaita. 
 Laakerit tulee vaihtaa kun ne ovat väljistyneet liikaa. Liian väljät laakerit heikentävät 

auton ajettavuutta (auto täristää) ja moottorin teho laskee jolloin auto kulkee myös 
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hitaammin. Samoin takaratas särkyy helpommin. Laakerien vaihtaminen tehdään 
rakennusohjeiden mukaan, mutta sitä ennen auto on purettava siinä määrin kuin 
tarvitsee ja laakeri(t) on irrotettava. 

 Kilpailujen välillä tai muutaman kuukauden välein tulee suorittaa perushuolto, jossa auto 
puretaan osiin ja kaikki osat tarkastetaan ja huolletaan. Tärkein huoltokohde on 
moottori. Moottori puretaan, osat pestään puhdistetulla bensiinillä tai Cifillä ja vedellä (ei 
ankkuria). Ankkurin kollektori kannattaa sorvauttaa, jolloin siihen tullut grafiittikarsta ja 
kulumat poistetaan ja ankkuri on kuin uusi. Sorvauspalveluista voi kysellä kerholta. Kun 
ankkuri on sorvattu ja osat pesty, vaihdetaan uudet hiilet (mikäli vanhat selkeästi 
kuluneet) ja moottori kasataan uudelleen rakennusohjeiden mukaisesti. 

 
Aktiivikilpailijoilla on usein oma ankkurisorvi jolla kollektorin sorvaus 
tehdään. Oma sorvi on tarpeellinen hankinta vasta kun moottoreita on 
paljon ja kilpailee aktiivisesti. 

 
Ankkurin rakenne. 

 
Huipputasolla kilpailijat lähettävät ankkurit silloin tällöin tasapainotukseen, 
jossa ankkurin epätasapaino poistetaan. Tämä on erityisen tärkeää 
ensimmäisen käytön jälkeen, mutta se kannattaa tehdä uudestaan myös 
myöhemmin, koska tasapaino muuttuu koko ajan, tosin alussa enemmän. 
Tasapainotuksesta voi kysyä kokeneemmilta harrastajilta. 

 

PRO 

PRO 
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5 Viritysniksit 

Auto ei koskaan toimi kaikissa olosuhteissa parhaalla tavalla. Siksi ajo-olosuhteet on aina 
huomioitava auton virityksessä jotta sen ominaisuuksista saadaan kaikki irti. Samoin kuljettajan 
ajotapa ja mieltymykset vaikuttavat auton säätöön. 

Pito-olosuhteet vaihtelevat aina. Pito paranee kun rataan lisätään pitoainetta joko ruiskuttamalla, 
pullosta levittämällä jarrutuskohtiin tai vain ajamalla. Olosuhteista riippuen pito yleensä paranee 
ajamalla, mutta voi joskus myös huonontua, kun kumipurua tulee lisää ja pitoaineen osuus 
pienenee (rata kuivuu). Myös lämpötila vaikuttaa pito-ominaisuuksiin.  

Pito huononee melko nopeasti jos radalla ei ajeta, koska huonepölyä laskeutuu radalle ja se 
kuivattaa pitoaineen. Niinpä normaalissa kerhokäytössä pito on yleensä huonompi kuin 
kilpailuissa, joita ennen rata aina pestään, pidotetaan ja ajetaan paljon. 

5.1 Auton käyttäytyminen 

Auton käyttäytyminen paljastaa usein varsin hyvin, minkälaista viritystä se kaipaa. 
Selkeimpiä havaintoja voi tehdä auton yli- ja aliohjautumisen perusteella. Samoin auton 
rungossa olevat jäljet paljastavat mm. maavaran oikeellisuuden. Seuraavassa on esitetty 
tyypillisimmät käytöksestä paljastuvat viat ja lääkkeet niiden korjaamiseen. Katso 
kappaleesta Auton säätäminen miten suositellut toimenpiteet suoritetaan. 

5.1.1 Auto lähtee urasta helpommin toiseen suuntaan käännyttäessä 
 Runko on kiero tai taka-akseli ei ole suorassa. Tarkasta ensin rungon suoruus 

(erityisesti ohjurin kielen suoruus) ja sitten maavara takapäässä. 
 Puskuri tai sivulevy voi olla vääntynyt toiselta puolelta. Oikaise. 

5.1.2 Auto kaatuu tai lähtee ulos keula edellä 
 Auton takapään maavara on liian suuri. Vaihda pienemmät renkaat. 
 Auton etupään maavara on liian suuri. Tarkasta hankaumajäljet rungosta ja sen 

perusteella tee korjaukset. Vaihda pienemmät renkaat ja/ tai pudota maavaraa 
ohjurin kohdalta  

 Autossa on liian pitävät renkaat. Vaihda liukkaammat renkaat tai kavenna renkaita. 
 Poista sivulevyjen takapäästä liikettä rajoittava teippi. 
 Lisää painoja sopiviin kohtiin. 
 Autossa on liian pitkä välitys. Vaihda pienempi pinjoni. 

5.1.3 Auto luistelee 
 Auton takapään maavara on liian pieni. Vaihda suuremmat renkaat. 
 Autossa on liian liukkaat renkaat. Vaihda pitävämmät tai leveämmät renkaat. 
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 Teippaa sivulevyt kiinni keskiöön. 

5.1.4 Auto saa huonosti virtaa, pysähtelee tai nykii 
 Auton etupään maavara on liian pieni. Rungossa on reilusti hankaumajälkiä. Lisää 

prikkoja ohjurin alle. 

5.1.5 Auto täristää ja pomppii 
 Takavanne voi olla vääntynyt. Oikaise vanne tai vaihda renkaat. 
 Takarengas voi olla epäkesko. Sorvaa rengas suoraksi tai jos vanne on epäkesko, 

vaihda renkaat. 
 Takalaakerit ovat kuluneet. Vaihda laakerit. 
 Taka-akseli voi olla kiero. Tarkasta ja vaihda. 
 Runko voi olla kiero. Oikaise runko. 

 

5.2 Auton säätäminen 

Auton säätäminen lähtee aina ensin siitä, että varmistetaan auton suoruus. Jos TS-auton 
runko on kiero, ei ole järkeä lähteä tekemään mitään muita toimenpiteitä auton toiminnan 
parantamiseksi kuin rungon suoristaminen. Rungon suoruus on ylivoimaisesti tärkein TS-
auton toimintaan vaikuttava asia. Pienetkin kieroudet heikentävät auton toimintaa 
oleellisesti. 

Myös taka-akselin suoruus kannattaa tarkastaa todella huolella. Jo muutaman 
sadasosamillimetrin ero korkeudessa voi heikentää auton ajettavuutta (auto on kallellaan) 
toisen puolen kaarteissa. Taka-akseli kannattaakin asentaa oikealle korkeudelle juottamalla 
laakerit paikoilleen käyttäen jigipyöriä tai sopivan kokoisia rattaita laakereiden läpi 
työnnetyn akselin päissä. 

Mikäli ohjurin kieli ei ole vaakasuorassa, kärsii auton ajettavuus välittömästi. Mikäli kieltä ei 
saa suoristettua (jos se vääntyy pahasti, oikaisu on hyvin hankalaa), kannattaa harkita 
rungon vaihtoa. 

5.2.1 Rungon suoristaminen 
Rungon suoristamiseksi tulee autosta poistaa kori, taka-akseli, moottori ja ohjuri. Lisäksi 
runkoa kasassa pitävä klipsi tulee varoen irrottaa (niin että sen saa takaisin). 
Rungon alta tulee raaputtaa kaikki tina pois ja varmistaa ettei pohjassa ole teräviä 
särmiä tai purseita. 
Kun runko on alta päin puhdistettu, aseta se varmasti suoralle jigilevylle (kaikki jigit eivät 
ole riittävän suoria) tai esim. lasilevylle. Kokeile sormella, keikkuuko runko jostain 
kohtaa. Kunnollinen runko on täysin suora eikä ole mistään kohden koholla eikä keiku. 
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Tyypillisiä kohtia jotka rungossa vääntyvät ovat etupuskurit ja taka-akselipukki päädyn 
puolella (oikean takarenkaan puoli). Nämä on suhteellisen helppo oikaista ottamalla 
pihdeillä kiinni taitoksen kohdalta ja vääntämällä runko suoraksi käsin. Runko on 
pehmeää materiaalia ja taipuu varsin helposti. 

Mikäli runko on jostain kohdin todella pahasti taipunut eikä sitä pysty täysin 
suoristamaan, sen voi kuitenkin saada kelvolliseen ajokuntoon varmistamalla että 
molemmat puskurit ovat samalla korkeudella, ohjurin kieli on vaakasuora ja taka-akseli 
on suorassa (yhtä korkealla molemmilta puolin). 

5.2.2 Maavaran säätö 
TS-auton toimintaan vaikuttaa erittäin olennaisesti maavara. Tämä ei ole makuasia, 
vaan auto kannattaa aina säätää kulkemaan niin alhaalla kuin mahdollista. Etupään 
maavara säädetään ohjurin alle asetettavilla prikoilla ja/ tai ohjurin pohjaan liimattavilla 
teipinpaloilla. Pääsääntöisesti maavara säädetään pronssisilla prikoilla (.010” paksuja 
eli 0.25mm) suunnilleen kohdalleen ja hienosäätö tehdään tarvittaessa .005” paksulla 
teflonprikalla. 

Maavaran säätö selviää parhaiten kokeilemalla. Kun se on saatu kohdalleen, laahaa 
auton keula rataan jonkin verran, ja puskuriin kertyy radan pinnasta pitoaineen ja 
kumipurun seosta. Näiden jälkien perusteella voi myös päätellä, onko runko suora eli 
kertyykö purua kohtuullisen tasaisesti. 

Jos maavaraa on liikaa, kertyy kumipurua vain aivan puskurin kärkiin ja hyvin vähän. 
Tällöin auto on melko vaikea ajaa ja se ”kippaa” helposti eli aliohjautuu. 
Jos maavaraa on liian vähän, selkeimmin sen havaitsee siitä että virtaharjat palavat 
kärjistä ja autolla on hetkellisiä virransaantivaikeuksia eli auto ”pätkii”. Tällöin kumipurua 
saattaa kertyä myös ohjurin taakse keskelle runkoa. 
Sopivasti säädetyllä maavaralla purua kertyy lähes koko puskurien leveydeltä mutta ei 
ohjurin taakse keskiön alueelle. Auto on silloin varsin helppo ajettava ja virtaharjat 
pysyvät hyvässä kunnossa. 

Toinen maavaraan vaikuttava asia on tietysti takarenkaiden koko. Auto käyttäytyy 
parhaiten, kun maavaraa on takana 0.9-0.5mm. Tätä suuremmalla maavaralla auto 
”kippaa” eli yliohjautuu, ja tätä pienemmällä maavaralla auto alkaa luistella kun runko 
kantaa liikaa radan pintaan. Tällainen auto on hankala ajaa koska pidon menetys 
saattaa tapahtua yhtäkkisesti esim. pienen hyppyrin kohdalla. Kilpailua ajettaessa tulee 
huomioida erän pituus, koska renkaiden vaihdon tulee tapahtua ajon aikana eli sitä ei 
kannata tehdä kuin pakon edessä. Siksi on syytä tuntea autonsa renkaiden kulutus ja 
pienin maavara jolla sitä voi ajaa. Sen perusteella valitaan erään sopiva 
rengashalkaisija. 
Harjoittelua varten renkaat kuitenkin kannattaa jättää suuremmiksi, auto on varsin 
kelvollinen ajettava vielä 1.3mm maavarallakin. Aivan täysikokoisten renkaiden kanssa 
(maavara yli 1.6mm) ajettavuus alkaa jo selvästi heikentyä. 



 

Touring Saloon-auton rakennusohje ja viritysniksit 

28.11.2011 Kimmo Rautama 

  

 

 53

5.2.3 Renkaiden valinta 
Renkaita on saatavissa useita eri kumilaatuja, joiden pito-ominaisuudet poikkeavat 
toisistaan merkittävästi. Renkaat jaetaan karkeasti viiteen pääluokkaan: 

 Speed rubber (vain siipiautoissa käytetty, Boxstock-autoihin ja aika-ajoihin sopiva 
erittäin kova ja kuiva seos) 

 Wonder rubber (siipiautoissa pääasiassa käytetty erittäin kova ja sitkeä seos) 
 Medium rubber (edullinen yleisrengas, joka erityisen sopiva TS-autoihin) 
 Fish rubber (”kalanhajuinen” tiivis ja pehmeä rengas jolla huippuhyvät pito-

ominaisuudet) 
 Värilliset renkaat (aiemmin käytössä olleita hieman heikompilaatuisia kumeja, mm. 

oransseja, punaisia, ruskeita, sinisiä, keltaisia, jne. Ei suositella.) 
Tavallisimmin saatavilla olevat rengaslaadut ovat Alpha Supernatural (medium), 
Alpha Piranha (Fish, saatavissa erilaisilla vanteilla), JK ”B” (Fish). 

Lisäksi hienosäätöä voidaan tehdä eri kokoisilla vanteilla. Tavallisimmin vanteet ovat 
Ø10-11mm (ulkohalkaisija). 

Yleisesti ottaen isommalla vanteella saadaan parempi pito, mutta tämä edellyttää 
erittäin tasaista rataa. Tällöin auto on hermostuneempi ajettava ja saattaa tehdä 
äkkinäisempiä liikkeitä mikäli radassa on epätasaisuuksia tai pitovaihteluita. Suurimmat 
vanteet ovat Ø12-13mm. 

Pienemmällä vanteella saadaan renkaaseen parempi ajettavuus eli auto käyttäytyy 
loogisemmin, mutta sen hintana on hieman alempi pito. Pienimmät vanteet ovat Ø8-
9mm, mutta näitä on harvemmin käytössä. 
Renkaita saa valmiina, mutta ne voi liimata ja sorvata myös itse, jolloin renkaan hinta on 
alempi ja voi paremmin valikoida itselleen sopivat vanteet, joita niitäkin voi ostaa 
monenlaisia (yleisimmin alumiini-magnesiumseosta tai osittain muovia ja osittain 
alumiinia). 

 
Renkaiden sorvaukseen suositellaan laadukasta rengassorvia, jollaisia saa 
ostaa valmiina (mm. Hudy Special), mutta sellaisen voi tehdä tarvittaessa 
myös itse. Valmiina ostettavat renkaat ovat yleensä liian suuria (maavaraa 
1.5-2.5mm, jolloin auton ajettavuus on melko huono). 

5.2.4 Välityssuhde 
Välityssuhde valitaan pääsääntöisesti siten että autolla saavutetaan paras mahdollinen 
kierrosaika, mikä on aina kompromissi kaarrenopeuden ja suoranopeuden suhteen. 
Välityssuhde vaikuttaa kuitenkin myös auton ajettavuuteen siten, että lyhyempi välitys 
(pienempi pinjoni tai suurempi takaratas eli tiheämpi välitys) on helpompi ajaa.  
Tällaisella välityssuhteella auton kiihtyvyys ja jarrut ovat myös paremmat, auto 
yliohjautuu enemmän (heittää perää jolloin auton käytöstä on helpompi kontrolloida) 
mutta suoranopeus on hieman alhaisempi. Mikäli rata on poikkeuksellisen liukas, ei 
tiheää välitystä kannata käyttää koska silloin auto yliohjautuu liikaa eli se ”sutii” koko 
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ajan. Tässä tapauksessa ensin kannattaa valita pehmeämpää kumilaatua, ja mikäli 
sekään ei auta, tulee kokeilla rungon säätöjä. Jos auto yliohjaa edelleen, tulee 
välityssuhdetta pidentää. 
Pidemmällä välityssuhteella varustettu auto käyttäytyy usein rauhallisemmin, kulkee 
suoralla kovaa mutta kiihtyvyys lyhyillä suorilla on huonompi ja mutkissa saattaa 
aliohjautua eli ”puskee” ulos keula edellä. Tällainen auto on erittäin hankala ajettava 
silloin kun radalla on paljon pitoa, koska auto ei varoita ollenkaan kun sitä ajetaan 
äärirajoilla. Tätä voi kuitenkin helposti kompensoida rengasvalinnoilla eli valitsemalla 
hieman liukkaampaa kumilaatua tai kaventamalla renkaita. 

5.2.5 Rungon säädöt 
TS-auton runkoa säätämällä voidaan muuttaa sen pito-ominaisuuksia (yli- ja 
aliohjautuvuus). Tämä on auton säädön hienosäätövaihe, ja sitä ennen on kaikkien 
muiden säätöjen (rungon suoruus, maavara, renkaiden valinta, välityssuhde) oltava 
valmiiksi tehtyjä. 
Rungon sallittuja säätöjä on periaatteessa kahdenlaisia – rungon teippaus ja painojen 
lisäys. Näillä toimenpiteillä autoa voi säätää seuraavasti: 
Sivulevyjen teippaus edestä (laita teippi ohjurin taakse sivulevyn ja keskiön päälle niin, 
että sivulevyjen sivuliike estyy) – aliohjautuvuus lisääntyy eli pito vähenee 
Sivulevyjen teippaus takaa (laita teippi sivulevyjen taemman pannan ja keskiön päälle 
molemmin puolin klipsiä – auton käyttäytyminen rauhoittuu (äkkinäiset liikkeet 
vähenevät). Tämä suositellaan pidettävän lähes kaikissa olosuhteissa paitsi erittäin 
kovalla pidolla. Teipin leveyttä ja teippauksen tiukkuutta muuttamalla voi säätää sitä, 
rajoittaako teippi liikkeen kokonaan vai vain vaimentaa sen (kapea teippi joka sallii 
liikkeen mutta jarruttaa sitä). 
Painojen lisäys – painoja lisäämällä autosta saadaan helpommin ajettava. Tyypillisesti 
painot ovat ohutta (0.5-1.5mm paksua) lyijylevyä joka teipataan tai liimataan rungon 
päälle (kiinnitys kannattaa tehdä hyvin ja vain puhtaaseen runkoon). On suositeltavaa, 
että autoon lisätään pysyvästi ainakin joitakin painoja. Sopivia lisäpainoja ovat: 

 Keskiöön sivulevyjen etummaisen pannan taakse lisättävät pienet palat 
 Sivulevyjen reunoille taemman pannan kohdalle lisättävät palat 



 

Touring Saloon-auton rakennusohje ja viritysniksit 

28.11.2011 Kimmo Rautama 

  

 

 55

 
Suositeltavia lisäpainojen paikkoja ja teippauskohdat. Sivulevyjen reikien kohdalla painot voi sijoittaa rungon pohjan tasalle. 

Myös muita paikkoja kannattaa kokeilla, mutta nämä painot ovat suositeltavia lähes 
aina. Kovin suuria painoja ei kannata lisätä, korkeintaan n. 0.5-1 cm2 paloja kerrallaan. 
Nyrkkisääntönä voi pitää että kun pitoa tulee lisää, voi auton ajettavuutta parantaa 
(muuttamatta ajo-ominaisuuksia aiemmasta) lisäämällä painoja sivulevyille painopisteen 
kohdalle (suunnilleen takapannan kohdalla). Lisäpainot auttavat autoa suoriutumaan 
lisäpidosta säilyttäen haluttu ajettavuus. Lisäpainojen haittapuolena on kiihtyvyyden 
kärsiminen ja renkaiden lisääntynyt kuluminen. 

6 TS-24 säännöt 

Viralliset sääntölinkit löytyvät tällä hetkellä internetistä seuraavien polkujen takaa: 

http://www.finslot.net  Slot Racing  Säännöt  PA Säännöt (linkki AKK:n sääntökirjaan) 

7 Kalustohankinnoista 

Kun kiinnostus ajamiseen lisääntyy ja taidot kasvavat, tulee väistämättä tarve ostaa omaksi 
joitakin työkaluja sekä välineitä. Erityisesti mikäli kilpaileminen kiinnostaa, on syytä hankkia 
joitakin perustarpeita. Tässä listattuna tärkeimmät hankintajärjestyksessä: 

 Kuusiokoloavain (kahvallinen malli jossa vanteenoikaisutyökalu tai mutteriväännin) 
 Öljypullo, tinaa, juotosnestettä 
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 Pakki eli kuljetuslaatikko autolle, kahvalle ja varaosille ja työkaluille 
 Jigilevy jolla voi tarkastaa auton maavaran ja rungon suoruuden 
 Tärkeimpiä varaosia (erilaisia renkaita, virtaharjoja, eri kokoisia takarattaita, eri kokoisia 

pinjoneita, ohjurin prikkoja, moottorin prikkoja, laakereita, koreja, varamoottori) 
 Lasikuituteippiä 
 Oma nopeudensäädin eli kahva (saatavilla sekä edullisia vastuskahvoja että erilaisia 

elektronisia kahvoja edistyneemmille harrastajille) 
 Toinen auto 
 Sivuleikkurit, kärkipihdit 
 Juotoskolvi (tehokas, kysy kerholta neuvoa) 
 Pienoisporakone, laikkoja ja teriä sekä suojalasit 
 Pinsetit 
 Permanent-tusseja 
 Rengassorvi (hyödyllinen jos kilpaileminen kiinnostaa) 
 Ankkurisorvi (ei välttämätön) 

 

 

 


