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1 JOHDANTO 

Tässä työssä tutustutaan erilaisiin Formula Student – autojen jousitusratkaisuihin. Työssä 

on käytetty hyväksi alan kirjallisuutta useasta eri lähteestä. Tavoitteena on saada hyvä 

käsitys käytettävissä olevista jousitusratkaisuista, sekä niiden hyvistä ja huonoista 

puolista Formula Student – käytössä. Lisäksi työssä käydään hieman läpi erilaisia 

jousituksen suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä. Aiheen valintaan vaikutti vahvasti 

allekirjoittaneen mukanaolo Oulun Formula Student – tiimissä, sekä pääaineeni auto- ja 

työkonetekniikka. Lisäksi itseltäni löytyy jonkin verran aikaisempaa harrastuneisuutta 

aiheeseen liittyen 

Formula Student – auton jousitukseen on olemassa useita eri jousitusratkaisuja. Tällä 

hetkellä käytetään yleisesti monilinkkijousitusta, jossa jousitus toteutetaan esimerkiksi 

pushrod-jousituksella. Monilinkkijousituksen rakenteita on kuitenkin olemassa useita 

erilaisia. Monilinkkijousituksessa tukivarret voivat olla esimerkiksi samansuuntaiset ja 

samanmittaiset, samansuuntaiset ja erimittaiset tai erisuuntaiset ja erimittaiset. Jousitus 

voidaan toteuttaa pelkällä iskunvaimentimella, pushrod-jousituksella tai pullrod-

jousituksella.  
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2 FORMULA STUDENT 

Formula Student on kansainvälinen insinööritaitojen kilpailu. Kilpailuissa on tavoitteena 

rakentaa pieni formulatyyppinen kilpa-auto kansainvälisiin kilpailuihin. Sarjassa on 

kuitenkin omat sääntönsä, jotka rajoittavat esimerkiksi auton jousitusratkaisuja. Formula 

Student – auton säännönmukaisuus tarkastetaan kilpailun staattisessa osiossa. 

2.1 Formula Student sarjana  

Formula Student -sarja on perustettu vuonna 1981 SAE:n eli Society of Automotive 

Engineersin alaisuuteen. Ensimmäiset kilpailut Formula SAE nimellä järjestettiin 

Texasin yliopistossa vuonna 1981 ja tällöin mukana oli kuusi joukkuetta. Järjestävänä 

tahona toimi tällöin SAE. Tällä hetkellä Formula Student -sarjassa on mahdollista 

kilpailla ympäri maailmaa. Kilpailuita järjestetään esimerkiksi Japanissa, Saksassa ja 

Unkarissa. Kilpailuissa saattaa olla mukana jopa 120 joukkuetta. (SAE International 

2016.) 

Formula Student -sarjassa on ideana, että kuvitteellinen autonvalmistaja on pyytänyt 

ryhmää suunnittelemaan pienen formulatyyppisen kilpa-auton. Kilpa-autoa arvostellaan 

sen tuotantopotentiaalin mukaan. Laitteen kohderyhmänä ovat amatöörikilpakuljettajat. 

Kilpailuissa testataan ja arvostellaan laitteen staattisia ja dynaamisia ominaisuuksia. 

Kilpailu tarjoaa opiskelijoille kokemusta esimerkiksi projektinhallinnasta, suunnittelusta, 

teorian viemisestä käytäntöön, sekä kustannusten seurannassa. (Institution of mechanical 

engineers 2016.) 

Sarjassa on joitakin tärkeitä sääntöjä, jotka ajoneuvon tulee täyttää. Näitä ovat 

esimerkiksi: 

- Korin tulee täyttää säännöissä määritellyt turvallisuusmääräykset 

- Jos käytetään polttomoottoria, tulee sen olla 4-tahtinen ja sen 

maksimitilavuus saa olla 610 cc 

- Imuilman tuloaukon maksimihalkaisija 20 mm 

- Ajoneuvossa tulee olla täysin toimiva jousitus. 

Nämä säännöt pääosin määräävät auton ulkomuodon ja lähtökohdat. (Van den Bos 2010: 

1.) 
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Kuva 1. Oulun yliopiston ensimmäinen formula student -auto. 

Oulussa Formula Student -toiminta on melko alkutekijöissään. FSO, eli Formula Student 

Oulu toimii Oulun yliopistolla ja tiimin ensimmäinen auto valmistui kesäksi 2015. Auto 

on teräsputkirunkoinen, siinä on monilinkkijousitus ja sen voimanlähteenä toimii 

moottoripyörän 600 kuutiosenttimetrinen moottori, joka tuottaa noin 100 hevosvoimaa. 

Painoa autolla on noin 300 kilogrammaa. Auto on esitetty kuvassa 1. Autolla on ajettu 

useampi testipäivä ja se on todettu toimivaksi sekä ajettavuudeltaan hyväksi. Tällä 

hetkellä, keväällä 2016, tiimi valmistaa toista autoa. Vuoden 2016 auto tulee paljolti 

seuraamaan vuoden 2015 autoa, pienin parannuksin. Esimerkiksi runkorakenteeseen tulee 

muutoksia, jolloin ohjaamoon saadaan lisää tilaa. Tiimissä on tällä hetkellä noin 30 

jäsentä suunnittelemassa ja rakentamassa autoa. FSO toimii melko pienellä budjetilla, 

koska olemme vasta aloittelemassa toimintaa Oulussa. Tavoitteet kaudelle 2016 ovat 

auton valmistuminen ja kilpailu Baltic Openissa kesällä 2016. 

2.2 Kilpailut 

Formula Student -kilpailut koostuvat niin staattisista, kuin dynaamisistakin osioista. 

Osioiden tarkoituksena on tarkastella ajoneuvon toimivuutta eri tilanteissa ja sen 

suunnittelun onnistuneisuutta. 

2.2.1 Staattinen osio 

Staattiseen osioon kuuluu esimerkiksi laitteen suunnittelun arviointi, kustannusten 

arviointi, teknisten ja turvallisuusratkaisujen arviointi sekä kallistuskoe. Staattisen osion 

tavoitteena on tutkia auton suunnittelun kokonaisuus, rakenteiden kustannukset, laitteen 

turvallisuus ja sääntöjenmukaisuus. Lisäksi tiimin on pidettävä pieni esitys, jossa 
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esitellään tiimin liiketoimintasuunnitelma. Jos tiimi onnistuu rakentamaan onnistuneen 

auton ja pystyy perustelemaan omat ratkaisunsa hyvin, niin pienellä budjetilla tehdyllä 

autolla on mahdollisuus saada hyvät pisteet staattisesta osiosta. (SAE International 2015: 

128–158.) 

Taulukossa 1 on esitetty mahdolliset maksimipistemäärät staattisesta osiosta 

Taulukko 1. Staattisen osion pisteytys. (SAE International 2015: 128.) 

Tekninen tarkistus 0 pistettä 

Kulut ja valmistus 100 pistettä 

Esitys 75 pistettä 

Suunnittelu 150 pistettä 

Yhteensä 325 pistettä 

 

2.2.2 Dynaaminen osio 

Dynaamiseen osioon kuuluu seuraavat ajosuoritukset: kahdeksikko, kiihdytys, 

sprinttikisa ja kestävyyskisa. Testeillä mitataan ajoneuvon toimintaa erilaisissa 

tilanteissa. Onko auto ketterä, miten auto kiihtyy ja toimiiko auto myös 

kilpailutilanteessa? Kestävyyskilpailussa autolla ajetaan noin 22 kilometriä. 

Kestävyyskilpailusuorituksesta otetaan aika ja lisäksi auton polttoaineenkulutus mitataan. 

Myös Formula Student -autoissa korostetaan taloudellisuutta ja pientä 

polttoaineenkulutusta. (SAE International 2015: 159–182.) 

Taulukossa 2 on esitetty mahdolliset maksimipistemäärät dynaamisesta osiosta 

Taulukko 2. Dynaamisen osion pisteytys. (SAE International 2015: 159.) 

Kiihdytys 75 pistettä 

Kahdeksikko 50 pistettä 

Sprinttikisa 150 pistettä 

Taloudellisuus 100 pistettä 

Kestävyyskilpailu 300 pistettä 

Yhteensä 675 pistettä 
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2.3 Säännöt 

Auton jousitusta koskee joitain sääntöjä, jotka rajoittavat jousituksen suunnittelua. 

Seuraavassa esitetyt säännöt on lainattu suoraan FSAE:n sääntökirjasta (SAE 

International 2015: 25, 57–58.) 

T2.3 Wheelbase 

The car must have a wheelbase of at least 1525 mm (60 inches). The 

wheelbase is measured from the center of ground contact of the front and 

rear tires with the wheels pointed straight forward 

Ajoneuvon akselivälin tulee olla vähintään 1525 mm 

T2.4 Vehicle Track 

The smaller track of the vehicle (front or rear) must be no less than 75% of 

the larger track 

Ajoneuvon raidevälillä etu- ja taka-akselin välillä ei saa olla eroa yli 25 % 

T6.1 Suspension 

T6.1.1 The car must be equipped with a fully operational suspension system 

with shock absorbers, front and rear, with usable wheel travel of at least 

50,8 mm (2 inches), 25,4 mm (1 inch) jounce and 25,4 mm (1 inch) rebound, 

with driver seated. The judges reserve the right to disqualify cars which do 

not represent a serious attempt at an operational suspension system or 

which demonstrate handling inappropriate for an autocross circuit. 

Autossa tulee olla täysin toimiva jousitus edessä ja takana, jonka liikematka on 50,8 mm 

ajoneuvon ollessa kuormattuna. Joustoa tulee olla 25,4mm molempiin suuntiin. 

Tuomareilla on oikeus hylätä autot, joissa ei ole todellista yritystä toimivaan jousitukseen 

tai jotka käyttäytyvät radalla sopimattomasti. 

T6.1.2 All suspension mounting points must be visible at Technical Inspection, either by 

direct view or by removing any covers. 

Kaikki autossa olevat jousituksen kiinnityspisteet tulee olla nähtävissä. 

T6.2 Ground Clearance 
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Ground clearance must be sufficient to prevent any portion of the car, other 

than the tires, from touching the ground during track events. Intentional or 

excessive ground contact of any portion of the car, other than the tires will 

forfeit a run or an entire dynamic event 

Auton maavaran tulee olla sellainen, että mikään muu osa kuin renkaat eivät osu maahan 

kilpailutilanteessa. Jos tarkoituksellista maakontaktia tai maakontakteja esiintyy paljon, 

voidaan suoritus hylätä.  
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3 PYÖRÄNKULMAT JA JOUSITUSGEOMETRIA 

Jousitusrakennetta mietittäessä on useita eri kohtia, joita jousituksen suunnittelijan tulee 

ottaa huomioon. Jokainen mainittavista kohdista vaikuttaa ajoneuvon käytökseen ja 

ajoneuvon ajettavuuteen huomattavasti. Ajoneuvon käytökseen vaikuttavat eniten 

ajoneuvon pyöränkulmat ja jousitusgeometria. Tästä syystä toimivan jousituksen 

suunnitteluun täytyy käyttää riittävästi aikaa. Toimiva jousitus syntyy parhaiten 

yhdistämällä teoreettinen laskenta ja käytäntö eli kokemus toisiinsa. Vain näin osataan 

ottaa kaikki mahdolliset yhdistelmät huomioon. 

3.1 Pyöränkulmat 

Pyöränkulmilla on suuri merkitys ajoneuvon ajettavuuden kannalta. Tavoitellut 

pyöränkulmat ja tavoiteltu säätötarve tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

Oikeanlaiset pyöränkulmat myös vähentävät renkaiden kulumaa, vaikka se ei välttämättä 

ole kilpa-autossa tärkeintä. Ajoneuvon pyöränkulmiin kuuluu esimerkiksi auraus, camber 

ja caster. (Mauno E 1991: 5-27) 

3.1.1 Auraus 

Aurauskulma tai harituskulma tarkoittaa renkaiden kulkusuunnan ja ajoneuvon 

pituusakselin välistä eroa. Jos renkaan keskilinjaan piirretyt kuvitteelliset suorat 

leikkaavat akselin etupuolella, puhutaan aurauskulmasta. Jos ne eivät kohtaa, puhutaan 

harituksesta. Kun puhutaan aurauksesta, puhutaan positiivisesta aurauskulmasta. 

Harituksessa on kyse taas negatiivisesta aurauskulmasta. (Reif K & Dietsche K-H 2014: 

766.) 

 

Kuva 2. Auraus (Hardrace 2016). 
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Kuvassa 2. on havainnollistettu auraus ja haritus. Ajoneuvo on kuvattu ylhäältäpäin ja sen 

ajosuunta on ylöspäin. Aurauskulma vaikuttaa ajoneuvon ajettavuuteen eri tavoin ja 

jousitusta suunniteltaessa täytyy ottaa huomioon, miten ajoneuvon halutaan suoriutuvan. 

Renkaiden kuluma on pienintä, kun dynaamisessa tilanteessa renkaat ovat kohtisuorassa, 

eli aurauskulma on nolla. Tämä saadaan aikaan sillä, että vetäviin pyöriin asetetaan 

hieman haritusta. Olkapoikkeaman ollessa positiivinen, harituksella kompensoidaan 

vetävien pyörien pyrkimys aurata ja tällöin saadaan rengas ajotilanteessa suoraan. 

Kompensoi Jos käytössä on liian suuri aurauskulma, kuluvat renkaat ulkoreunasta. Jos 

taas haritus on liian suuri, kuluvat renkaat sisäreunastaan. 

Ajoneuvon reagointia ohjausherätteeseen voidaan lisätä lisäämällä haritusta. Ajoneuvon 

suuntavakaus paranee taas lisäämällä aurausta. Samat säännöt pätevät niin edessä, kuin 

takana. 

Aurausta voidaan myös käyttää yhtenä apukeinona renkaiden lämpötilan ylläpitämisessä. 

Lisäämällä auraus/harituskulmaa, voidaan aiheuttaa “raahausta”, joka nostaa tarvittaessa 

renkaan lämpötilaa. Tämä on erityisen tärkeää kilpa-autoissa, joissa renkaan tarvittava 

lämpötila voi olla korkea ja renkaan paras lämpötila-alue erittäin kapea. (Intraxracing 

2016.)  

3.1.2 Camber 

Camber tarkoittaa ajoneuvon keskilinjan ja renkaiden “pystyreunan” välistä kulmaa. 

Camber-kulma on negatiivinen, kun renkaan yläreuna on lähempänä ajoneuvon 

keskilinjaa. Camber -kulman ollessa positiivinen, renkaan alareuna on lähempänä 

ajoneuvon keskilinjaa. Yleisesti ottaen negatiivinen camber parantaa renkaiden pitoa 

mutkissa, koska silloin renkaan ja tien välinen kosketuspinta-ala kasvaa kaarteessa 

ajaessa. Camber -kulman ollessa lähellä nollaa saavutetaan parempi pito suoraan 

ajettaessa. Positiivista camber kulmaa ei käytetä juuri milloinkaan. (Reif K & Dietsche 

K-H 2014: 767.) Kuvassa 3 on esitetty ajoneuvon camber kulma. 
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Kuva 3. Camber (Hardrace 2016). 

Paras ajettavuus kilpa-autolle saadaan noin -0.5 - -2.0 asteen camber kulmilla. Tällöin 

rengas on lähes pystysuorassa suoraan ajettaessa ja mutkissa renkaasta saadaan paras pito. 

Pidon paraneminen johtuu camber thrust -ilmiöstä. Ilmiö aiheuttaa sen, että mutkissa 

renkaan kulutuspinta kääntyy kohtisuoraan tien pintaa vasten, mahdollistaen suuremman 

kosketuspinta-alan ja näin ollen paremman pidon. 

Negatiivisessa camber-kulmassa on myös huonot puolensa. Leveällä renkaalla 

negatiivinen camber aiheuttaa sen, että renkaan ulkoreuna saattaa nousta maasta irti. 

Tämä aiheuttaa esimerkiksi suuremman rengaskuluman renkaan sisäreunaan ja se 

pienentää kosketuspintaa suoraan ajettaessa. Rengasvalmistajat ovat pystyneet 

kompensoimaan negatiivista camber-kulmaa joustavampirunkoisilla renkailla. Tällöin 

rengas kykenee joustamaan ja se ei ole niin herkkä kulmanmuutoksille, kuin 

jäykkärakenteinen rengas. (Smith C 1978: 18.) 

3.1.3 Caster 

Caster ilmaisee eroa renkaan pystysuoran akselin ja kääntymislinjan välillä sivultapäin 

katsottuna. Caster-kulma vaikuttaa ajoneuvon vakauteen suurissa nopeuksissa, sekä 

ajoneuvon ohjaukseen. Caster-kulman ollessa suuri, se vaikuttaa käännettäessä myös 

renkaan camber-kulmaan. Caster-kulman vaikutukset näkyvät helposti esimerkiksi 

ostoskärryissä. Ostoskärryn renkaissa on positiivista caster-kulmaa. Tällöin ostoskärry 

menee helposti siihen suuntaan, mihin sitä työntää. Jos renkaat olisivat toisinpäin, eli 
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niissä olisi negatiivista caster kulmaa, olisi ostoskärryjen työntäminen vaikeaa ja ennalta-

arvaamatonta. (Reif K & Dietsche K-H 2014: 768.) Kuvassa 4 on esitetty ajoneuvon 

caster kulma. 

 

Kuva 4. Caster-kulma. (Hardrace 2016). 

Caster-kulma on yleensä +2 - +5.5 asteen välissä.  Positiivinen caster lisää suuntavakautta 

ja ohjauksen palautuvuutta. Ohjauksen palautuvuus aiheutuu palautusmomentin ja 

kokonaisjättämän yhteydestä. Positiivinen caster myös vaikuttaa myös camber-kulmaan 

siten, että ulkokaarteessa olevan renkaan negatiivinen kulma kasvaa ja sisäkaarteessa 

olevan renkaan camber-kulma lähestyy nollaa. 

Liika caster-kulma tekee ohjauksesta raskaamman ja saattaa vaikeuttaa ajoneuvolla ajoa. 

Lisäksi casterin vuoksi ulkokaarteessa oleva rengas laskee ja sisäkaarteessa oleva rengas 

nousee ja se saattaa aiheuttaa epämääräisen tunteen ajoneuvon käyttäytymisestä 

kuljettajalle. (Intraxracing 2016.) 

3.2 Jousitusgeometria 

Jousitusgeometriassa on useita erilaisia laskennallisia ja geometrisia parametreja, jotka 

kaikki vaikuttavat huomattavasti ajoneuvon käytökseen. Tällaisia parametreja ovat 

esimerkiksi hetkellinen keskipiste, kallistuskeskiö, kallistusmomentti, KPI ja renkaan 

kääntösäde. Jokainen näistä parametreista tulee ottaa huomioon jousitusrakennetta 

suunnitellessa. 
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3.2.1 Hetkellinen keskipiste, kallistuskeskiö ja kallistusmomentti 

Ajoneuvon hetkellisen keskipisteen, eli instant centerin sijainti saadaan selvitettyä 

graafisesti “jatkamalla” tukivarsia kunnes ne yhdistyvät.  Hetkellinen keskipiste on piste, 

jonka ympäri tukivarret kiertyvät. Sitä mukaa, kun jousitus liikkuu, niin keskipisteen 

paikka muuttuu jousituksen geometrian muuttuessa. Jos hetkellisestä keskipisteestä 

piirretään suora viiva renkaan kosketuspinnan keskelle, saadaan ajoneuvon keskilinjalle 

selvitettyä graafisesti kallistuskeskiö, eli roll center. Jos hetkellinen keskipiste on 

korkealla, niin kallistuskeskiö on korkealla ja päinvastoin. Kuvassa 5 on esitetty miten 

hetkellinen keskipiste, kallistuskeskiö ja kallistusmomentti saadaan selville. Lyhenne 

”cg” tarkoittaa “center of gravity“ eli painopistettä. (Milliken W, Milliken D 1995: 614) 

 

Kuva 5. Hetkellinen keskipiste, kallistuskeskiö ja kallistusmomentti (Smith C 1978: 30). 

Kallistuskeskiö on tärkein jousituksen suunnitteluun vaikuttava parametri, sillä se 

vaikuttaa ajoneuvon kallistusmomenttiin, eli roll momenttiin. Tämä momentti aiheuttaa 

korin kallistuksen kaarteissa. 

Jos kallistuskeskiö on painopisteen yläpuolella, aiheuttaa se negatiivisen 

kallistusmomentin ja tämän vuoksi ajoneuvo kaartaa mutkiin kuin moottoripyörä, eli se 

kallistuu sisäkurvin puolelle. Jos taas kallistuskeskiö on painopisteessä, ei kori kallistu 

mutkissa lainkaan. 

Kuitenkin kilpa-autoihin halutaan pieni kallistus, sillä se on osa ajoneuvon luonnollista 

liikettä ja sen avulla saadaan siirrettyä painoa ulkokurvin puoleisille pyörille. Tämä 

kallistus saadaan aikaan sijoittamalla kallistuskeskiö painopisteen alapuolelle. Kilpa-

auton halutaan kuitenkin kallistuvan melko vähän, jotta ajoneuvon kallistuminen ei 

aiheuta häiriötä ajoneuvon aerodynamiikalle. Kallistuskeskiön tulee olla kuitenkin 

maanpinnan yläpuolella. Jos kallistuskeskiö on maanpinnan alapuolella, nopeassa 

ohjausliikkeessä painonsiirto renkaalta toiselle on aluksi negatiivinen. Negatiivinen 

painonsiirto aiheuttaa ongelmia nopeissa ohjausliikkeissä, esimerkiksi pujottelussa. 
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Mitä lähempänä kallistuskeskiö on tienpintaa, sitä suurempi on kallistusmomentti ja sitä 

suurempi kallistusjäykkyys tarvitaan. Tämä aiheuttaa sen, että mitä suurempi 

kallistusjäykkyys on jousituksessa, sitä huonommin se toimii erikseen. Tämän vuoksi 

korkealla kallistuskeskiöllä saadaan toimivampi erillisjousitus. (Van Berkum A 2006: 

38–40.) 

Toisaalta, jos käytetään korkeaa kallistuskeskiötä, nostoefekti eli jacking effect korostuu. 

Nostoefekti aiheuttaa korin painopisteen nousemisen mutkissa. Painopisteen nousu 

aiheuttaa sen, että maksimisivuttaisvoima, joka ajoneuvolla voidaan saavuttaa, pienenee. 

(Dixon J. C. 1996: 246-252). Kallistuskeskiön sijaintia suunnitellessa tulisi ottaa myös 

huomioon se, että kallistusmomentit olisivat edessä ja takana lähes samat. Tällöin koriin 

ei kohdistu ylimääräisiä vääntöjä. (Van Berkum A 2006: 38–40.) 

3.2.2 KPI ja renkaan kääntösäde 

KPI, eli kingpin inclinationilla on vaikutusta ajoneuvon ohjaukseen. KPI saadaan selville 

yhdistämällä olka-akselin ylempi nivelkohta alempaan nivelkohtaan. Kun tätä viivaa 

jatketaan maantasolle ja mitataan etäisyys renkaan keskilinjaan, saadaan selville 

kääntövierintäsäde tai tutummin olkapoikkeama eli scrub radius. KPI-kulmaa 

kasvattamalla saadaan renkaan kääntösädettä pienennettyä. Kuvassa 6 on esitetty, miten 

KPI ja renkaan kääntösäde muodostuvat. Kuvassa 6. olkapoikkeama on positiivinen, 

mutta erilaisella rakenteella myös negatiivinen olkapoikkeama on mahdollinen. 

Henkilöautoissa saatetaan käyttää negatiivista olkapoikkeamaa rauhoittamaan jarrujen 

puoltamista. (Mauno E 1991: 19) 
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Kuva 6. KPI ja scrub radius (ICT Workshop Solutions 2011). 

Renkaan kääntösäde aiheuttaa ohjaukseen momenttia, kun ajoneuvo ajaa heiton yli. Suuri 

renkaan kääntösäde tekee ohjauksesta siksi raskaamman. KPI vaikuttaa myös ajoneuvon 

camber-kulmaan ohjattaessa. (Van Berkum A 2006: 47.) Kilpa-autoa säätäessä ei 

juurikaan ajatella KPI-kulmaa, vaan täytyy hyväksyä se arvo, johon KPI asettuu camber- 

ja caster -kulmia säädettäessä. (Mauno E 1991: 20)  
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4 KÄYTÖSSÄ OLEVAT JOUSITUSRAKENTEET 

Tällä hetkellä Formula Student – sarjassa on käytössä erilaisia jousitusratkaisuja. 

Kuitenkin suurin osa näistä perustuu niin kutsuttuun monilinkkijousitukseen. Kuitenkin 

jotta monilinkkijousituksen hyödyt saataisiin selville, tulee tietää, mitä kilpa-auton 

jousitukselta vaaditaan. 

4.1 Jousituksen tarkoitus 

Jousituksella tarkoitetaan ajoneuvon jousia, iskunvaimentajia ja tukivarsia, jotka 

yhdistävät ajoneuvon rungon ja korin ajoneuvon renkaisiin. Sen tehtävänä on huolehtia 

ajoneuvon käyttäytymisestä, sekä varmistaa kuljettajan ja matkustajien mukavuus. 

Jousituksen rakenne määrittää ajoneuvon ajo-ominaisuudet. (Annunen J et al 1981: 100) 

Kilpa-autoissa ajoneuvon käyttäytymistä korostetaan ja mukavuus voidaan jättää hieman 

pienemmälle huomiolle. Kilpa-autossa jousituksen tehtävänä on yksinkertaisesti 

mahdollistaa korin suurin mahdollinen kiihtyvyys haluttuun suuntaan. (Van den Bos 

2010: 2.) 

Toimiva jousitus mahdollistaa kuljettajalle täydellisen kontrollin ajoneuvosta joka 

tilanteessa. Kuitenkin myös kilpa-auton jousituksessa on tehtävä kompromisseja, jotka 

vaikuttavat ajoneuvon ajettavuuteen. (Theander A 2004: 18.) 

Carroll Smith on määrittänyt jousitukselle päämäärät (Smith C 1978: 43.), jotka toimivan 

jousituksen tulee täyttää. Näitä päämääriä ovat: 

1. Kaikkien pyörien tulee pystyä liikkumaan erikseen. Yhteen renkaaseen kohdistettu 

voima ei saa vaikuttaa muihin, kuten esimerkiksi jäykässä akselissa. Jäykässä akselissa 

oikeanpuoleiseen pyörään kohdistettu voima vaikuttaa myös vasemmanpuoleiseen ja 

muuttaa pyörän asentoa, eli pyöränkulmia. 

2. Jousituksessa tulee olla riittävä liikematka ja jousto poistamaan kilparadan 

epätasaisuudet tehokkaasti. Liikematka ei saa kuitenkaan olla liian suuri, sillä siitä 

aiheutuu renkaan aurauskulman muutos. Renkaan aurauskulman muutos tulee olla 

hallittavissa joustossa. 

3. Jousituksen liitoskohdissa jousitettuun massaan ei saa olla joustoa. Kilpa-autossa, jossa 

mukavuus ei ole pääasia, jousto liitoskohdissa aiheuttaa ongelmia auton ajettavuuteen, 

sillä se saattaa vaikuttaa liiallisesti esimerkiksi pyöränkulmiin. 
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4. Kaikkien jousituksen osien tulee toimia sauvoina. Esimerkiksi tukivarsiin ei saisi 

kohdistaa voimia, jotka muuttavat tukivarren sauvasta palkiksi. 

5. Jousituksen tulee olla mahdollisimman kevyt. Mitä enemmän massasta saadaan 

siirrettyä jousittamattomasta jousitetuksi, sen parempi. Esimerkiksi jäykässä taka-

akselissa, koko taka-akselin paino on jousittamatonta massaa. 

6. Jousituksen tulee olla siten suunniteltu, että renkaan kulman- ja asennonmuutoksista 

on täysi kontrolli. Renkaan kosketuspinnan tulisi säilyä tiensuuntaisena kaikissa 

olosuhteissa. Myöskään liiallista raidevälin muutosta ei saisi tapahtua. 

Carroll Smith on edesmennyt kilpa-autokuljettaja, joka on kilpaillut esimerkiksi Formula 

junior – sarjassa Euroopassa ja kestävyyskilpailuissa sekä F5000 -sarjassa 

Yhdysvalloissa. Hän on aktiiviuransa jälkeen työskennellyt esimerkiksi konsulttina 

Ferrarin F1 tallille. Carroll Smith on julkaissut useita kirjallisuusteoksia liittyen 

moottoriurheiluun. Näitä teoksia ovat esimerkiksi Tune To Win, Drive To Win, Prepare 

To Win ja Engineer To Win. (Carrollsmith.com 2016.) 

4.2 Monilinkkijousitus 

Nykyinen, lähes kaikissa kilpa-autossa käytettävä niin kutsuttu monilinkkijousitus on 

pitkän kehitystyön tulos. Nykyiselleen monilinkkijousitus on kehittynyt yli 80 vuoden 

aikana. Jousitustyyppi on ollut kilpa-autoissa pääasiallinen jousitus yli 25 vuotta, 

etujousituksena sitä on käytetty vielä kauemmin. (Smith C 1978.) Formula Student -

sarjassa monilinkkijousitus on ehdottomasti yleisin, toki poikkeuksiakin on. Yhtenä 

poikkeuksena voidaan mainita esimerkiksi Cal Polyn Formula SAE -auto, jossa kausina 

2006 ja 2007 käytettiin jäykkää taka-akselia. (McCune M, et al 2009.) 

Alun perin lähes kaikissa kilpa-autoissa käytettiin jäykkää akselia, sekä edessä, että 

takana. Jäykän akselin yhtenä huonona puolena on se, että toiseen renkaaseen kohdistuva 

voima aiheuttaa muutosta myös vastakkaisen puolen renkaassa. Muita jäykän akselin 

heikkoja puolia ovat sen suuri paino, suuri jousittamaton massa ja suuri tilantarve. Näitä 

ominaisuuksia parantaakseen alettiin kehittää monilinkkijousitusta. Alkuperäiset 

monilinkkijousitukset olivat melko raakileita, esimerkiksi ala- ja ylätukivarret olivat yhtä 

pitkiä. Ensimmäinen oikeasti toimiva monilinkkijousitus on kehitetty 50-luvun lopulla ja 

se on käytössä Broadleyn Lola 1100cc kilpa-autossa. Kilpa-auto ja sen rakenne on esitetty 

kuvassa 7. (Smith C 1978: 43.) 
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Kuva 7. Lola Mk1 kilpa-auto (Lola Heritage 2016). 

Monilinkkijousitus koostuu tukivarsista, joita on yleensä 3-5 kappaletta. Näiden 

tukivarsien pituutta ja kiinnityspisteiden sijoitusta muuttelemalla voidaan vaikuttaa 

renkaan käytökseen joustossa ja saada se liikkumaan sellaista rataa pitkin kuin se 

halutaan. Koska tukivarret ovat erillisiä, voidaan myös rengaskulmat säätää halutuiksi. 

Yhdellä tukivarrella säädetään auraus ja toisella camber. 

Monilinkkijousituksen rakenteessa on monia eri vaihtoehtoja. Monilinkkijousituksen 

tukivarret voivat olla 1) Samanmittaiset ja samansuuntaiset, 2) Erimittaiset ja 

samansuuntaiset ja 3) Erimittaiset ja erisuuntaiset.  

4.2.1 Samanmittaiset ja samansuuntaiset 

Tämä rakenne oli ensimmäinen, kun monilinkkijousitusta alettiin käyttää. Se on melko 

raakile verrattuna nykyaikaisiin monilinkkijousituksiin. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, 

että tukivarsien samansuuntaisuudesta ja samasta pituudesta johtuen jousituksella on 
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monia heikkoja puolia. Tukivarsien sama pituus aiheuttaa sen, että mutkaan kaartaessa

renkaan camber kulma ei muutu. Tämä aiheuttaa sen, että korin kallistuessa ulkopuolen 

renkaan camber muuttuu positiiviseen suuntaan. Ilmiö pahenee vielä mitä leveämpi 

rengas on käytössä. Toinen rakenteen heikkous on se, että joustossa tapahtuu suuri 

muutos ajoneuvon raideväliin. Se aiheuttaa renkaaseen sivuttaissuuntaista rasitusta, 

esimerkiksi kaarteeseen ajettaessa. Tämä rasitus lisää myös renkaan kulumaa. (Annunen 

J et al 1989: 106) Raidevälin muutoksen suuruutta on mahdollista pienentää pidentämällä 

tukivarsia. Kuitenkin käytännössä äärettömän pitkät tukivarret ovat mahdottomuus. 

Samanmittaisia ja samansuuntaisia tukivarsia käytetään pääosin ajoneuvoissa, joissa 

tarvitaan suuria joustomatkoja. Tällaisessa sovelluksessa erimittaisilla tukivarsilla 

camber-kulman muutos saattaa kasvaa liian suureksi. 

Kun tukivarret ovat samansuuntaiset, hetkellinen keskipiste on äärettömän kaukana 

ajoneuvon keskipisteestä. Tämän vuoksi samansuuntaisilla tukivarsilla kallistuskeskiön 

oletetaan olevan maanpinnan tasolla. Kallistuskeskiön oletetaan myös pysyvän maan 

tasolla mutkissa ajettaessa. Kuvassa 8 on esitetty rakenne, jossa tukivarret ovat 

samanmittaiset ja samansuuntaiset (Smith C 1978: 47.) 

 

Kuva 8. Samanmittaiset ja samansuuntaiset tukivarret (Smith C 1978: 52). 

4.2.2 Erimittaiset ja samansuuntaiset 

Kun monilinkkijousituksen tukivarret ovat erimittaiset, mutta samansuuntaiset, saadaan 

jo paljon etua jousituksen toimintaan. Tällaisessa rakenteessa ylemmät tukivarret ovat 

lyhemmät, kuin alemmat tukivarret. Tämä aiheuttaa sen, että mutkaan kaartaessa kaarteen 

ulkopuolisen renkaan camber kulman muutos positiiviseen suuntaan pienenee 

huomattavasti ja täten sallii paremman pidon. Pyöränkulman muutos johtuu siitä, että 

ylemmän tukivarren kiinnityspiste olka-akseliin liikkuu sisäänpäin nopeammin kuin 

alemman tukivarren kiinnityspiste. (Adams H 1993: 42) Huolellisella suunnittelulla 
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camber-kulman muutos on mahdollista toteuttaa siten, että raidevälin muutos saadaan 

poistettua lähes kokonaan. 

Kun käytetään erimittaisia ja samansuuntaisia tukivarsia ajoneuvon kallistuskeskiö 

liikkuu samassa suhteessa ajoneuvon painopisteeseen nähden. Tällöin kallistusmomentti 

pysyy lähes vakiona. Kuvassa 9 on esitetty erimittaisten, mutta samansuuntaisten 

tukivarsien rakenne. (Smith C 1978: 47, 54.) 

 

Kuva 9. Erimittaiset, mutta samansuuntaiset tukivarret (Smith C 1978: 53). 

4.2.3 Erimittaiset ja erisuuntaiset 

Vaikka erimittaisilla ja samansuuntaisilla tukivarsilla saadaan aikaan camber-kulman 

muutosta, sitä ei kuitenkaan saada tarpeeksi. Kun tukivarret muutetaan erimittaisiksi ja 

erisuuntaisiksi saadaan kuormatulle renkaalle enemmän camber-muutosta suhteessa 

jousituksen liikkeeseen. Toinen rakenteen hyöty on se, että ajoneuvon Roll Center 

voidaan sijoittaa sinne, minne suunnittelija sen haluaa. Kuvassa 10 on esitetty 

erimittaisten ja erisuuntaisten tukivarsien rakenne, ja se miten tällaisessa rakenteessa 

kallistuskeskiön paikka määräytyy. (Smith C 1978: 54.) 

 

Kuva 10 Erimittaiset ja erisuuntaiset tukivarret (Smith C 1978: 55).
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Carroll Smith on kerännyt joitain perussääntöjä monilinkkijousituksesta. Näitä ovat 

esimerkiksi se, että täydellistä kontrollia renkaan camber kulmasta on mahdotonta saada. 

Renkaan camber-kulma on mahdollista saada täysin hallintaan vain pystysuorassa 

liikkeessä tai kallistuksessa, ei molemmissa. Toinen sääntö monilinkkijousituksesta on 

se, että mitä pidemmät tukivarret ovat käytössä, sen pienemmät muutokset renkaan 

kulmaan tulee joustossa. Seuraava sääntö on se, että pystysuorassa liikkeessä 

kallistusmomentti pysyy vakiona. Tämä johtuu siitä, että jos kallistusta ei tapahdu 

kallistuskeskiö liikkuu samassa suhteessa ajoneuvon painopisteen kanssa.  Neljäs sääntö 

on se, että pidemmällä ylätukivarrella joustossa renkaan camber muutos pienenee. 

Seuraavana on todettu, että pitkät tukivarret eivät “säily” pitkinä joustossa tai 

kallistuksessa. Osaltaan tästä johtuu myös se, että ylemmän tukivarren pituudella ja 

sijainnilla on suuri vaikutus siihen, miten camber kulma muuttuu ja kuinka paljon 

ajoneuvossa voi olla joustoa, kunnes renkaan camber-kulmasta menetetään hallinta. 

(Smith C 1978: 54.) 

4.3 Perinteinen monilinkkijousitus 

Perinteisen monilinkkijousituksen yksi suurimmista hyödyistä on sen yksinkertaisuus. 

Rakenteessa on vain vähän liikkuvia osia. Rakennetta käytetään esimerkiksi tavallisissa 

henkilö- ja urheiluautoissa. Vastaava rakenne on ollut myös käytössä aikaisemmin 

esimerkiksi Formula 1 ja Formula Ford sarjoissa. Se on vielä jonkin verran käytössä myös 

Formula Studentissa. Kuvassa 11 on esitetty perinteisen monilinkkijousituksen 

mahdollinen rakenne. Kuvassa eri jousituksen osat on kuvattu eri värein. 

 

Kuva 11. Jousituksen rakenne. 

Järjestelmän hyötynä on ehdottomasti sen yksinkertaisuus ja liikkuvien osien vähyys. 

Kallistuksenvakaajan välitangot voivat olla lyhyet, koska yleensä kallistuksenvakaaja on 
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kiinnitetty suoraan alatukivarteen kiinni. Rakenteessa on jonkin verran huonoja puolia. 

Isot ja pitkät iskunvaimentajat ovat yleensä melko painavia. Koska ne ovat 

jousittamattoman ja jousitetun massan välissä, noin puolet niiden massasta on 

jousittamatonta massaa. Lisäksi rakennetta ei voi säätää niin tarkasti, kuin esimerkiksi 

pushrod-tyyppistä jousitusta. Jousituksen säätömahdollisuudet rajoittuvat tällaisessa 

rakenteessa vain jousen esijännitykseen, ajokorkeuteen, puristus- ja paluuvaimennuksen, 

sekä kallistuksenvakaajan esijännitykseen. Lisäksi iskunvaimentajat ovat ajoviimassa, 

jolloin ne aiheuttavat ilmanvastusta. (F1 Dictionary 2016a.) 

4.4 Pushrod-jousitus 

Pushrod jousituksen rakenne on hieman monimutkaisempi kuin perinteisen 

monilinkkijousituksen. Rakenteeseen lisätään esimerkiksi keinuvivut ja työntötangot. 

Pushrod jousitus on käytössä kilpa-autoissa ja useissa niin sanotuissa hyperautoissa. 

Jousitusrakenne on suosittu myös F1-sarjassa. Pushrod-jousitus on ehkä käytetyin 

jousitustyyppi Formula Student sarjassa. Kuvassa 12 on esitetty yksi pushrod-jousituksen 

mahdollinen rakenne 

 

Kuva 12. Pushrod-jousituksen rakenne. 

Pushrod-jousituksessa puristetaan iskunvaimentajia työntötankojen ja keinuvipujen 

välityksellä. Yleensä myös kallistuksenvakaajan välitangot on kiinnitetty keinuvipuihin. 

Rakenteella saavutetaan joitain hyötyjä perinteiseen monilinkkijousitukseen verrattuna. 

Työntötankojen ja keinuvipujen avulla suuret iskunvaimentajat voidaan vaihtaa 

pienempiin ja ne voidaan sijoittaa runkoon lähes vapaasti. Tällä tavalla rakenteesta on 

mahdollista tehdä kevyempi ja iskunvaimentajien massa siirtyy kokonaan jousitettuun 

massaan. Tällöin myös jousittamaton massa pienenee. Rakenteeseen lisättyjen 

keinuvipujen avulla myös järjestelmän säädettävyys paranee. Perinteisen 
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monilinkkijousituksen säätömahdollisuuksien lisäksi on mahdollista säätää sellaista 

parametria kuin motion ratio, eli liikesuhde. Liikesuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka 

paljon iskunvaimennin puristuu, kun rengasta nostetaan. Pushrod-jousituksen yhtenä 

etuna verrattuna perinteiseen monilinkkijousitukseen on myös sen aerodynaaminen etu. 

Iso iskunvaimennin ilmavirran tiellä vaikuttaa merkittävästi ilman virtaukseen ajoneuvon 

korin ympärillä. (F1 Dictionary 2016b.) 

Myös FSO:n kauden 2015 auto on toteutettu pushrod-jousituksella. Pushrod-jousitukseen 

päädyttiin etenkin sen sijoittelumahdollisuuksien vuoksi. Haluttua runkorakennetta ei 

olisi voitu toteuttaa ilman pushrod-jousitusta. 

 

Kuva 13. FSO:n 2015 kauden auton takajousitus. 

Kuvasta 13 voidaan huomata, että pushrod-tyyppinen jousitus antoi paljon vapauksia 

iskunvaimentimien sijoittamiselle. Iskunvaimentimet voitiin sijoittaa rungon päälle, 

jättäen tilaa esimerkiksi vetonivelille ja tasauspyörästölle. 
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Kuva 14. FSO:n 2015 kauden auton etujousitus. 

Kuvassa 14 on esitetty FSO:n kauden 2015 auton etujousitus. Etujousituskin on toteutettu 

pushrod-jousituksella sen yksinkertaisuuden vuoksi. Kallistuksenvakaajia ei kauden 2015 

autossa ole ollenkaan. Kallistuksenvakaimen tehtävä on vähentää korin kallistelua 

käännöksissä ja kaudella 2015 tehtyjen havaintojen perusteella sellaiset lisätään kauden 

2017 autoon. (Annunen J, Hyvärinen V, Mattila P 1976: 83) 

4.5 Pullrod-jousitus 

Pullrod-jousitus on rakenteeltaan lähes vastaava kuin pushrod-jousitus. Rakenne eroaa 

kuitenkin pushrod-jousituksesta siinä, että työntötangon sijaan käytetään vetotankoa. 

Pullrod jousitusta F1 talleista on käyttänyt esimerkiksi Ferrari. Myös pullrod-jousitusta 

käytetään jonkin verran Formula Studentissa. Kuvassa 15 on esitetty yksi mahdollinen 

pullrod-jousituksen rakenne. 
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Kuva 15. Pullrod-jousituksen rakenne. 

Kun sauva on kuormituksen alaisena, siihen kohdistuu vetoa. Tämän ansiosta vetotanko 

voidaan valmistaa ohuemmasta materiaalista, sillä tangon nurjahdusvaara on paljon 

pienempi. Toinen rakenteesta saatava hyöty on se, että jousituksen osat on mahdollista 

sijoittaa alas. Tällöin saavutetaan matalampi painopiste. Pullrod-jousituksen 

säätöominaisuudet ja hyödyt vastaavat lähes täysin pushrod-jousitusta. Ongelmaksi 

saattaa muodostua esimerkiksi iskunvaimentajien sijoittelu tilanahtauden vuoksi. (F1 

Dictionary 2016b.)  
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5 JOUSITUSRAKENTEET TULEVAISUUDESSA 

Formula Studentissa esiintyvät jousitusrakenteet ovat edelleen melko perinteisiä 

monilinkkijousituksia ja monimutkaiset ratkaisut ovat jääneet hieman vähemmälle. 

Nykytilanteessa esimerkiksi aktiivijousituksia käyttävät jotkut tiimit, mutta se on 

harvinainen. Mahdollisia jousitusrakenteita tulevaisuudessa ovat esimerkiksi 

aerodynaamiset tukivarret, triplex-jousitus ja magneettisesti reaktiivista öljyä 

iskunvaimentajissaan hyödyntävä MagneRide. 

5.1 Aerodynaamiset tukivarret 

F1-sarjassa on käytössä niin sanotut aerodynaamisesti muotoillut tukivarret. Ne eivät F1-

sarjan sääntöjen mukaan saa tuottaa autoa tiehen painavaa voimaa. Kuitenkin niillä 

saavutetaan suuri hyöty ilmanvastuksen pienentyessä. Niillä voidaan myös saada ohjattua 

ilmaa paremmin esimerkiksi moottorin jäähdytykseen. F1-sarjassa tukivarret ovat yleensä 

suunniteltu näyttämään lentokoneen siiviltä. Erona on ainoastaan se, että tukivarren 

molempien puolien tulee olla samanlaisia. Aerodynaamisesti suunnitelluilla tukivarsilla 

voidaan saavuttaa jopa 10-kertaa pienempi ilmanvastus, kuin esimerkiksi pyöreillä 

tukivarsilla. Kuvassa 16 on esitetty tukivarsien mahdolliset profiilit. Ylempi on 

perinteinen pyöreä tukivarsi ja alempana on muotoiltu tukivarsi. (F1 Dictionary 2016a.) 

 

Kuva 16. Tukivarsien profiili (F1 Dictionary 2016a). 

Aerodynaamisia tukivarsia ei vielä ole valtavasti käytössä Formula Student – autoissa. 

Pääosin käytössä on edelleen metalliset tai hiilikuituiset pyöreästä putkesta valmistetut 

tukivarret. Aerodynaamisesti muotoilluilla tukivarsilla saatu hyöty on verrattain pieni, 

niiden suunnitteluun ja valmistukseen käytettyyn aikaan nähden. Syy tähän on siinä, että 

Formula Student kilpailuissa autojen ajonopeudet säilyvät pieninä, maksiminopeuden 

ollessa noin 100 km/h. Maksiminopeutta voidaan verrata, vaikka F1 autojen kilpailun 

keskinopeuteen. Esimerkiksi nopealla Suzukan radalla F1 auton keskinopeus kilpailun 

aikana voi olla 230 km/h. Auton maksiminopeus voi olla jopa 315 km/h. (F1mix 2016.) 

Nopeuksien ollessa paljon pienempiä saavutettu hyöty muotoilluista tukivarsista on 

erittäin pieni.  
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5.2 Triplex 

Triplex-jousitus on käytössä Koenigsegg Agera urheiluauton takajousituksessa. Triplex- 

jousitus on periaatteessa vastaava pushrod-jousituksen kanssa. Erona pushrod-

jousitukseen on se, että renkaat on vielä yhdistetty erillisellä iskunvaimentajalla toisiinsa. 

Kuvassa 17 on esitetty yksi mahdollinen triplex-jousituksen rakenne. Ylimääräinen 

vaimennin on kuvassa esitetty punaisella. 

 

Kuva 17. Triplex-jousituksen rakenne. 

Yksi Triplex-jousituksen eduista on se, että mahdollistaa paremman jousitusgeometrian. 

Tämä johtuu siitä, että iskunvaimentimen yhdistäessä takarenkaat, vähentää se auton 

takapään painumista kiihdytyksessä. Kun sen tekee ylimääräinen iskunvaimennin, eikä 

jousitusgeometria, parantaa se auton ajettavuutta myös kaarteissa. Tällaisella 

jousitusrakenteella myös jousitus toimii esimerkiksi suoraan ajettaessa paremmin 

erikseen, sillä ylimääräinen iskunvaimennin pienentää kallistuksenvakaajan vaikutuksia. 

(Von Koenigsegg C 2013) 

Rakenteen huonona puolena Formula Student -käyttöön on esimerkiksi tilantarve, 

lisäpaino ja lisäkustannukset, verrattuna saatuun hyötyyn. Se asettaa rajoituksia 

esimerkiksi keinuvipujen asennolle, sillä niiden tulee olla kohtisuorassa toisiaan vasten. 

Se taas aiheuttaa ongelmia iskunvaimentajien sijoittelulle. Rakenne itsessään on hyvin 

mielenkiintoinen, vaikka sitä ei vielä Formula Student -käytössä ole nähtykään. 

5.3 MagneRide 

MagneRide on tietokoneohjattu jousitusjärjestelmä. MagneRiden iskunvaimentajissa on 

magneettisesti reaktiivista nestettä, jonka viskositeetti muuttuu, kun siihen kohdistetaan 

magneettikenttä. Tämän ominaisuuden ansiosta on mahdollista muuttaa vaimennuksen 
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määrää. Iskunvaimentajissa oleva neste on yleensä sekoitus öljyä ja magneettikentälle 

reaktiivisia mikropartikkeleita. Tyypillinen sekoitus on tehty silikoniöljystä ja 

rautapartikkeleista. (Savaresi S et al 2010: 28) MagneRidessa on liikesensorit, jotka 

tunnistavat pyörän liikkeen ja sen tiedon avulla säätävät vaimennuksen määrää jatkuvasti. 

Säätöä voidaan tehdä jopa millisekunnin välein, eli vaimennuksen määrä muuttuu siis 

jatkuvasti. MagneRide on käytössä esimerkiksi Audilla, Ferrarilla ja Lamborghinilla 

heidän katuautoissaan. Tällöin ajoneuvolla voi olla omat jousituksen säädöt esimerkiksi 

nopeaan ajoon. Lisäksi jatkuva säätö mahdollistaa parhaan mahdollisen vaimennuksen 

jokaiseen tilanteeseen. MagneRide mahdollistaa vaimennuksen säädön useita kertoja 

yhden jouston aikana. Kuvassa 18 on esitetty MagneRiden toimintaperiaate. (MagneRide 

2016) 

 

Kuva 18. MagneRiden toimintaperiaate (Crosse J 2014). 

Aktiivijousituksen käyttö on sallittua Formula Studentissa. MagneRide on ollut käytössä 

esimerkiksi Cardiff Racingin CR03 autossa. (Carlson D, et al 2007). Järjestelmä ei 

kuitenkaan vielä ole yleistynyt. Aktiivijousitukset ovat aikaisemmin olleet käytössä myös 

F1 -sarjassa, mutta ne ovat nykyisin kiellettyjä. Esimerkiksi kaudella 1987 

aktiivijousitusta käyttivät Lotus ja Williams. Molempien kilpatallien jousitus perustui 

nestesylintereihin, jotka korvasivat perinteisen jousituksen. (Ryynänen J 1989)  
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6 YHTEENVETO 

Formula Student – auton jousitusrakennetta mietittäessä on useita eri näkökulmia, jotka 

jousitusrakennetta suunnitellessa tulee ottaa huomioon. Kaikilla työssä mainituilla 

asioilla on valtava vaikutus ajoneuvon käytökseen kilparadalla. Sarjan säännöt antavat 

hyvän lähtökohdan jousituksen suunnittelulle, sillä ne määräävät minimiliikematkat ja 

ajoneuvon akselivälin. Ajoneuvon pyöränkulmat ja jousitusgeometria vaikuttavat 

valtavasti ajoneuvon ajettavuuteen. Pyöränkulmien säätötarve tulee osata ottaa huomioon 

jo jousitusrakennetta mietittäessä. Lisäksi oikeilla pyöränkulmilla on valtava vaikutus 

ajoneuvon renkaiden kestoikään.  

Lopullinen jousitusgeometria on kompromissi useasta eri parametrista. Näihin 

parametreihin kuuluu esimerkiksi kallistuskeskiö, kallistusmomentti ja KPI. 

Jousitusgeometriaa suunnitellessa täytyy muistaa, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. 

Nostamalla esimerkiksi kallistuskeskiötä korkeammalle saadaan paremmin erikseen 

toimiva jousitus, mutta ”jacking effect” korostuu. Kilpa-auton jousituksen suunnittelu on 

siis kompromissien tekoa. 

Jousituksen tarkoituksena on huolehtia ajoneuvon käyttäytymisestä. Kilpa-autoissa sen 

yksinkertaistettu tehtävä on mahdollistaa suurin mahdollinen kiihtyvyys jokaiseen 

ajotilanteeseen. Tämän tehtävän täyttää parhaiten tällä hetkellä monilinkkijousitus. 

Monilinkkijousituksen hyötyjä on esimerkiksi toimiva erillisjousitus, jousitusrakenteen 

keveys, sekä täysi hallinta renkaan liikeradasta. Monilinkkijousituksen kanssa on 

mahdollista käyttää erilaisia jousitusrakenteita. Tällaisia jousitusrakenteita on 

esimerkiksi pushrod-jousitus ja pullrod-jousitus.  

Formula Student – autojen mahdolliset jousitusratkaisut tulevaisuudessa ovat 

mielenkiintoisia. Mainitut ratkaisut ovat jo käytössä erilaisissa sovelluksissa, joten on 

vain ajan kysymys, milloin vastaavia ratkaisuja saadaan kunnolla käyttöön Formula 

Student – sarjaan. Esimerkiksi MagneRiden jatkuva yleistyminen katuautopuolella takaa 

sen, että joskus järjestelmä saadaan luultavasti käyttöön myös Formula Student autoihin.    
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