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JOUSITUKSEN 
SÄÄDÖT 
RIIPPUVAT 
TAPAUSKOHTAISISTA 
ONGELMISTA. ENNEN 
SÄÄTÖJÄ TULEE KELKAN 
KÄYTTÄYTYMISTÄ 
ANALYSOIDA. 

LAATIKOT 
SIVU064

“ISKUNVAIMENTI-
MIEN JA JOUSIEN 
SÄÄDÖT ON TEHTY 
KÄYTETTÄVÄKSI. 
SÄÄDÖILLÄ VOI-
DAAN KORJATA 
AJETTAVUUTTA 
VASTAMAAN 
KULJETTAJAN 
TOTTUMUKSIA JA 
KOMPENSOIMAAN 
ELOPAINOA, JOKA 
SATULAN PÄÄLLÄ
RÖHNÖTTÄÄ. “
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SÄÄDÖT
KOHDALLEEN

HEIKKI AITTO-OJAN VINKIT KELKAN JOUSITUKSEN SÄÄTÖÖN
KELKKALEHDEN UUDESSA TEKNIIKKAOSIOSSA ALAN KONKARI HEIKKI AITTO-OJA TAR-
JOILEE LUKIJOILLEMME VINKKEJÄ ERILAISIIN TEKNISIIN PULMIIN. HEIKKI AITTO-OJALLA 
ON PITKÄ KOKEMUS SNOWCROSS-KISOISTA NIIN KILPAILIJANA, KUIN SITTEMMIN MYÖS 
LAJIRYHMÄN JÄSENENÄ. ENSIMMÄISESSÄ OSIOSSAMME KÄYMME LÄPI KELKAN PE-
RUSSÄÄTÖJÄ AJETTAVUUDEN KANNALTA.

Moottorikelkkojen jousituksen säätöihin pätevät sa-
mat lainalaisuudet riippumatta merkistä ja mallis-
ta. Ajettavuuden häiriöihin löytyy yleensä syy aivan 

samoista tekijöistä. On selvää, että osa ongelmista riippuu 
kelkan suunnittelusta, mutta kaikkeen voi vaikuttaa oikeilla 
säädöillä. Usein ajettavuuden ongelmista syytetään kelkan 
huonoa suunnittelua tai vaimentimien ”simmausta”. Useim-
missa tapauksissa kuitenkin ajettavuus saadaan kohdalleen, 
kun maltetaan hieman tutustua oman kelkan säädettävyyteen 
ja säätöjen oikeellisuuteen. Iskunvaimentimien ja jousien sää-
döt on tehty käytettäväksi. Säädöillä voidaan korjata ajetta-
vuutta vastamaan kuljettajan tottumuksia ja kompensoimaan 
elopainoa, joka satulan päällä röhnöttää. Vaimentimien sää-
döissä puhutaan aina samaa kieltä. Säätöjä tehdään puristus- 
tai paluupuolen vaimennuksiin sekä jousen esijännitykseen. 
Listasimme yleisimmät säädöt, niiden nimet ja säätämisen.

Iskunvaimentimen 
jousen esijännitys

Kiristä jousilautasella jousi kiinni vaimentajaan siten, että jousi 
ei ole yhtään puristuksissa, mutta ei myöskään hölsky. Tämä 
on nollakohta. Merkitse kohta jousilautaseen tussilla. Kiristä 
jousilautasella jousta haluttu määrä. Iskareissa on yleensä 1,5 
mm nousulla oleva kierre, eli yksi kierros esijännittää jous-
ta 1,5 mm. Jousta ei kuitenkaan saa kiristää kohtuuttomasti. 
Liika esijännitys aiheuttaa sen, että jousi ”pakkaa” eli se ei 
jousta enää vaimentajan liikettä vastaavaa matkaa. Nyrkki-
sääntönä voidaan pitää 25 mm maksimiesijännitystä. Jos näin 
paljon joudutaan kiristämään, pitää vaihtaa jousi jäykempään.

Hidas puristusvaimennus 
(Low compression)

Hidas puristusvaimennus on kaikista merkittävin säätökohde 
normaalissa reittiajossa. Se on yleensä merkitty ”Low Comp” 
tai ”LC”. Kybin tuotteissa tämä on yleensä ruuvimeisselillä 
käännettävä nopean puristusvaimennusnupin sisäpuolella.

Nopea puristusvaimennus (High compression)

Normaalissa reittiajossa tällä alueella ollaan vain ns. veto-oji-
en ylityksissä. Myös isoissa hypyissä tasaiselle tai vastapat-
tiin laskeuduttaessa ollaan nopean puolen vaikutusalueella.

Paluuvaimennus = vetovaimennus (Rebound)

Paluuvaimennuksen säädöllä vaikutetaan siihen, kuinka no-
peasti vaimentaja palautuu täyteen mittaansa. Paluuvaimen-
nuksen liikenopeus on käytännössä vakio, koska siihen vai-
kuttaa vain jousivoima. Paluuvaimennuksen säätö on yleensä 
vaimentajan varren puoleisessa päässä. Huomioitava on, että 
paluuvaimennuksen säätö vaikuttaa myös jossakin määrin 
myös hitaan puolen puristusvaimennukseen.
Kaikki edellä mainitut pikasäädöt lasketaan kiinniasennosta 
lukien. Muista, että ruuveja ei saa vääntää liian tiukalle. Liian 
tiukkaan kierretty paluuvaimennuksen säätönuppi rikkoo pa-
luuvaimennuksen toiminnan!

Säätämään

Kun kelkka ei tunnu istuvan kuljettajan ajotyyliin, on aika teh-
dä jotain. Kelkan säätöjen analysointi ei ole rakettitiedettä. 
On vain keskityttävä yhteen osa-alueeseen kerrallaan.
Jos ongelmia esiintyy mutkaan tullessa, jarrutettaessa, hiljen-
täessä vauhtia, niin näissä tapauksissa ongelma löytyy yleen-
sä suksien iskareista tai alustan keski-iskarista eli etupukista.
Jos ongelmia puolestaan esiintyy mutkista lähtiessä, kiihdy-
tettäessä yleensä tai patikossa ajaessa, löytyvät ongelmat 
näissä tilanteissa alustan iskunvaimentimista. 

Ohessa esimerkkitapauksia ongelmista, joita yleisimmin esiin-
tyy moottorikelkkojen ajettavuudessa. Esimerkkitapausten 
avulla voit kartoittaa esiintyykö niitä omassa kelkassasi ja 
tehdä tarvittavia säätötoimenpiteitä. Säätöjä tehdessä muis-
ta käyttää siihen tarkoitettuja työkaluja ja muista työturval-
lisuus. Säätöjen oikeaan suoritustapaan löytyy hyviä ohjeita 
kelkan käyttöohjekirjasta.
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KELKKA 
NOSTAA 
SISEMPÄÄ 
SUKSEA 
KESKEN 
MUTKAN

Määritä ensin tapah-
tuuko tämä mutkaan 

tultaessa, vai mutkasta 
lähtiessä, eli onko kelkan 
vauhti hidastumassa vai 
kiihtymässä. Tasavauhdilla 
havaitun ongelman ratkaisu 
löytyy yleensä samoin kuin 
kiihtymässä olevan kelkan 
ongelma. Kannattaa kuiten-
kin testata ensin kumman 
kaltainen ongelma on.

KELKKA NOSTAA SISÄSUKSEA MUTKAAN 
TULLESSA/HIDASTAESSA

Tarkista, että kallistuksenvakaaja on ehjä.
Lisää suksien iskunvaimentimien jousien esijännitystä noin kolme millimetriä.

Mikäli säätö ei riitä, vaihda jäykemmät suksien iskareiden jouset, varsinkin, jos ulkosuksen 
puoli selkeästi ”vajoaa alle”.
Tai vähennä keski-iskarin jousen esijännitystä noin yksi ja puoli milliä, tai yhden pykälän.
Tai lisää suksien iskareiden hidasta puristusvaimennusta neljä napsausta.
Tai vähennä keski-iskarin hidasta puristusvaimennusta napsausta.

KELKKA NOSTAA SISÄSUKSEA MUTKASTA 
LÄHDETTÄESSÄ,TAI SUKSET NOUSEVAT LIIKAA 
KIIHDYTTÄESSÄ

Suksen iskareilla ei ole mitään tekemistä tämän ongelman kanssa!
Jos kelkassa on keulimisenestopalikka, käännä sitä yksi pykälä tiukemmalle.

Tai lisää takapukin jousen esijännitystä yksi pykälä tai puolitoista milliä. 
Tai vähennä keski-iskarin jousen esijännitystä puolitoista millimetriä.
Tai lyhennä etupukin rajoitinremmiä yhden reikävälin verran.
Tai lisää takaiskarin hidasta puristusvaimennusta noin neljä napsautusta.
Tai vähennä keski-iskarin hidasta puristusvaimennusta noin neljä napsua.

Rajoitinremmi
Keulimisen 

säätöpalikka

Keski-iskari / etu-
pukin vaimennin Takajousien esijän-

nityksen säätö 
(hakaneulajouset)

Takapukin 
vaimennin

Jousen esijännityk-
sen säätö
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KELKKA TUIKKII PUOLELTA 
TOISELLE PATIKOSSA TAI 
HYPPYRILLE TULLESSA

Tarkista ensin suksien aurauskulmat. Ne EIVÄT KOSKAAN 
saa olla aurauksella. Hyvä perusarvo on 4 mm haritusta, 

kun sukset on irti maasta (puskurista nostettuna).
Liian paljon suksipainetta:
Vähennä suksien iskareiden jousien esijännitystä puolitoista 
millimetriä.
Tai vähennä takapukin jousen esijännitystä puolitoista milliä 
tai yhden pykälän.
Tai lisää keski-iskarin jousen esijännitystä noin puolitoista 
millimetriä.
Tai pidennä etupukin rajoitinremmiä.

Huomaa, että ongelmana voivat olla myös liian karkeat oh-
jainraudat tai mahdollisesti sukset.

LIIAN PALJON SUKSIPAINETTA, 
YLIOHJAUTUVA, EI KIIHDY 
KUNNOLLA LIUKKAISTA 
MUTKISTA

Lisää keski-iskarin jousen esijännitystä puolitoista milli-
metriä.

Tai vähennä takapukin jousen esijännitystä yhden pykälän tai 
puolitoista millimetriä.
Tai pidennä etupukin rajoitinremmiä.
Pienempi suksipaine antaa paremman pidon telamatolle!

KELKAN PERÄ NAKKELEE 
KOVAVAUHTISESSA 
JARRUTUKSESSA

Tarkista ensi suksien aurauskulmat. Ne EIVÄT KOSKAAN saa 
olla aurauksella. Hyvä perusarvo on neljä millimetriä haritus-

ta, kun sukset on irti maasta (puskurista nostettuna).
Jos kelkassa on kytketty alusta:
Lisää etupukin vaimentimen jousen esijännitystä puolitoista mil-
limetriä ja samalla lisää takaiskarin hidasta puristusvaimennusta 
kolme tai neljä napsua kompensoidaksesi perän vajoamisen.
Vaihtoehtoisesti voit lisätä keski-iskarin paluuvaimennusta.
Mikäli kelkassa ei ole kytketty alusta (Lynx, Polaris Rushit):
Lisää suksien iskareiden jousten esijännitystä noin kolme milli-
metriä. 
Tai vähennä etupukin iskarin jousen esijännitystä puolitoista 
millimetriä.
Voit myös vähentää etupukin iskarin nopeaa puristusvaimennus-
ta suunnilleen puoli kierrosta.
Tai lisää etupukin vaimentimen paluuvaimennusta yksi napsaus.
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Telaston jatkot 
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Kaasuttimen kurkut 
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