
Edessäsi pitäisi nyt olla
vanne,  puolia ja nip-
peleitä. Öljyä ja vaik-
kapa vesiväripensseli.

Lisäksi toivomme, että puolat
ovat oikean mittaiset. Messin-
kinippelit ovat kiitollisemmat
ainakin ensimmäisiä kiekkoja
kasatessa, sillä ne ovat alumii-
ninippeleitä vahvemmat eivät-
kä kulmat pyöristy kiristykses-
sä niin helposti. Öljyä pensse-
lillä kevyesti puolien kierteet ja
vanteen reiät. Kevyt sipaus riit-
tää, lotraamista ei tarvita. 

Mikäli rakennat takakiekkoa,
pidä huolta, että vasemman ja
oikean puolen erimittaiset puo-
lat eivät sekoitu ja että valitset
pujotettavan puolan oikeasta
kasasta. Kiekon vasen puoli
tarkoittaa puolta takaa katsottu-
na. Takakiekossa hammasrat-

taat ovat siis oikealla puolella
ja oikean puolen puolat siten
lyhyemmät. Etukiekon rakenta-
minen on helpompaa, joten sii-
tä kannattaa aloittaa. Tässä
käydään kuitenkin läpi taka-
kiekon rakentamiseenkin liitty-
vät asiat. Ohjeen mukaisesti
tehdään yleisin kolme yli puo-
laus. Muut tavat on helppo teh-
dä, kun osaa tämän ensin.

Ensimmäinen puola

Vanteessa joka toinen reikä
kuuluu navan toiselle laipalle ja
joka toinen taas toiselle laipal-
le. 

Ota vanne syliin siten, että
venttiilin reikä on sinusta pois
päin. Ota napa käteen siten, että
hammasrattaan puoli on ylös-
päin. (Etunavalla ei ole väliä,

kunhan otat sen käteen). Sitten
tehdään seuraava “trikki”.
Unohda vanteen alapuoliset
reiät. Näet siis vain yläpuoliset
joka toiset reiät. Mikäli et sy-
vän keskittymisen ansiostakaan
onnistu, teippaa joka toinen rei-
kä umpeen maalarin teipillä.
Nyt meillä on siis vain puolet
vanteen reijistä käytössä, OK. 

Pujota puola navan ylemmän
laipan reikään ylhäältä alaspäin
(näin loppumetreillä viimeisten
puolien pujotteleminen tulee
tapahtumaan sisältä ulospäin,
mikä helpottaa niiden pujotte-
lua) ja aseta sen toinen pää van-
teen venttiilin reiän oikean
puoleiseen reikään. Olithan tei-
pannut tai kuvittelemalla hävit-
tänyt vanteen alapuoliset reiät.
Kierrä nippeliä muutama kier-
ros paikalleen. Kierteitä tulisi

jäädä vielä muutama kierros
näkyviin.

Toinen puola

Seuraava puola laitetaan na-
paan edellisen puolan oikealle
edelleen ylhäältä alaspäin siten,
että väliin jää yksi tyhjä reikä.
Siihen tulee aikanaan puola al-
haalta ylöspäin, mutta ei vielä.
Koska navan laipassa puolien
väliin jäi yksi reikä, on van-
teessakin jäätävä näiden puo-
lien väliin yksi tämän puolen
reikä. Toisen puolen reikiähän
meillä ei olekaan, ne on teipat-
tu umpeen tai keskittymisen
voimalla hävitetty. Mikäli kui-
tenkin haluat laskea vanteen
kaikki väliin jäävät reiät, niitä
on kolme: kaksi alapuolen rei-
kää ja yksi yläpuolen reikä. 
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KOTIIN! KOTIIN! 

Edellisessä osassa
käytiin läpi kiekon
rakentamiseen liitty-
vää teoriaa. Tässä
osassa katsotaan
käytännön läheisem-
pää osuutta eli itse
rakentamista. Edelli-
sessä osassakin heti
alussa sanottiin, että
taitoa ei opita kirjois-
ta vaan tekemällä ja
harjoittelemalla.
Toivottavasti kuiten-
kin teoriaosuus auttoi
ymmärtämään miksi
tietyt asiat kannat-
taa tehdä ja nopeut-
taa samalla omien
taitojen kehittymistä.

TEKSTI: ALPO PUURONEN Taidetta



Alussa on helpointa käyttää
maalarinteipin palasia tukki-
maan alapuolen reiät. Näin aja-
tellen vanteessakin jää väliin
yksi tyhjä reikä. Nippeli taas
muutaman kierroksen kiinni ja
seuraava puola käteen. Mikäli
rakennat takakiekkoa, tarkista
vielä tässä vaiheessa, että aset-
telet niitä lyhyempiä puolia
paikalleen!

Kolmas ja loput 
ensimmäisen 
kierroksen puolista

Kolmas puola tiputetaan na-
van laipan reikään taas yksi
tyhjä reikä väliin jättäen. Sa-
maten vanteeseen jätetään vä-
liin yksi yläpuolen reikä kuten
edelläkin. Loput tämän puolen
puolat asetetaan paikoilleen sa -
malla tavalla. Lopputuloksena
navassa pitää olla joka toisessa
reiässä puola ja vanteessa kun-
kin puolan välissä pitää olla
yksi tämän puolen tyhjä reikä
tai kaikki reiät mukaan laskien
kolme tyhjää reikää. Tarkista,
että näin on ennen kuin jatkat
eteenpäin.

Nyt on ensimmäinen neljästä
kierroksesta pujoteltu. Seuraa-
vaksi pujotellaan ns. toinen
kierros. Jos haluat tehdä hom-
man mahdollisimman helpoksi
ja ymmärrettäväksi, poista tei-
pit vanteen peitetyistä reijistä ja
peitä puolestaan vanteen en-
simmäisessä kierroksessa puo-
latun puoleiset vapaat reiät. 

Toisen kierroksen
ensimmäinen puola

Käännä kiekko ympäri sylis-
säsi ja aseta edelleen venttiilin
reikä vastapäätä itseäsi. Jo ase-

tetut puolat ovat nyt alapuolella
ja yläpuolella on navan laipassa
kaikki reiät vapaana. Vanteen
yläpuoliset reiät ovat nyt käy-
tössäsi ja alapuolisista rei’istä
puolet on jo käytetty ja loput
peitetty teipillä tai mentaalises-
ti hävitetty näkyvistä. Suositte-
len teippejä. 

Tämän toisen kierroksen en-
simmäinen puola on tärkeä ku-
ten oli ensimmäisenkin kier-
roksen ensimmäinen puola. Jos
tämän laittaa väärin, menevät
loputkin systemaattisesti vää-
rin. Nyt siis tarkkana. 

Koska kiekko on käännetty
ympäri, on ensimmäisen kier-
roksen ensimmäinen puola, jo-
ka asetettiin venttiilin reiän oi-
kealle puolelle, nyt alapuolella
venttiilin reiän vasemmalla
puolella. Eikö olekin? 

Katso napaa ylhäältä päin ni-
menomaan tämän ensimmäisen
kierroksen ensimmäisen puolan
kohdalta. Huomaat, että navan
laippojen reiät eivät ole aivan
kohdakkain, vaan lomittain. Ti-
puta puola laipan reiästä kohti-
suoraan alaspäin ja huomaat,
että se osuu vastakkaisessa lai-
passa kahden reiän keskikoh-
taan. Vanteessa venttiilin reiän
vasemmalla puolella oleva tä-
män puolen reikä on tärkeä. Se
on ensimmäisen kier roksen en-
simmäisen puolan vieressä. Jos
se on em. ensimmäisen puolan
oikealla puolella (eli venttiilin
reiän ja tämän ensteksi ensim-
mäisen puolan välissä), valitse
navan laipasta reikien lomituk-
sesta johtuen ensteksi ensim-
mäistä puolaa vastaava siitä
hieman oikealla puolella oleva
reikä ja tiputa puola siihen yl-
häältä päin. Päinvastaisessa ta-
pauksessa (vanteessa ensteksi
ensimmäinen puola on aivan

venttilireiän vieressä ja tämän
puolen venttiilin viereinen rei-
kä on ensteksi ensimmäisen
puolan vasemmalla puolella)
valitse lomituksesta johtuen va-
semman puoleinen navan lai-
pan reikä. Aseta puolan toinen
pää valittuun venttiilin reiän
vasemman puoleiseen tämän
puolen reikään. Se on edellisen
kierroksen ensimmäisen puolan
vieressä, eikö olekin?

Kolmas ja loput toisen
kierroksen puolista

Edellä huomattiin, että navan
laippojen reiät eivät ole koh-
dakkain, vaan lomittain. On
tärkeää valita lomituksesta joh -
tuen oikea toista puolta vastaa-
va reikä. Onko se vasemmalle
vai oikealle tuleva seuraa siitä,
kummalla puolella vannetta on
venttiilin reiän viereinen puo-
lan reikä. Tee tämä itsellesi sel-
väksi ja ymmärretyksi, ennen
kuin jatkat.

Seuraava puola tiputetaan
navan laipan reikään edellisen
puolan vasemmalle puolelle si-
ten, että laipan reikiin jää yksi
tyhjä väliin. Vasemmalle kier-
täen edellisestä puolasta van-
teessa tulee jäädä jälleen yksi
tämän puolen reikä väliin ja oi-
kea reikä vanteesta löytyy en-
simmäisen kierroksen puolan
vierestä. Huomaa, että se tulee
vastakkaisen puolen puolan
viereen joko vasemmalle taikka
oikealle puolelle kuten tämän
kierroksen ensimmäinenkin
puola. Samalla tavalla vasem-
malle jatkaen aseta loput toisen
kierroksen puolat paikalleen.

Kun toinen kierros on val-
mis, on aika tarkastaa onko
kaikki tähän mennessä oikein.
Navan laipoissa molemmin

puolin pinnat menevät ulkoa si-
sälle päin. Joka toinen reikä on
vapaa. Vanteessa puolat ovat
pareittain vierekkäin siten, että
peräkkäin katsottaessa ne ovat
aina samassa järjestyksessä,
esim. vasemmalta tuleva puola
ja sitä seuraa oikealta tuleva
puola. Seuraava pari samanlail-
la jne.. Kunkin parin väliin jää
kaksi tyhjää reikää (teipit pois).
Mikäli näin ei ole, alkaa vaihe
pura ja kasaa. Heittolajeja har-
rastavat tulevat kaivelemaan ta-
varoita kaikkein pisimmältä!
Mikäli kasasit takakiekkoa,
muistithan ottaa puolat siitä pi-
tempien puolien kasasta?! Oli-
sikohan tämä pitänyt muistut-
taa jo aikaisemmin?

Kolmannen kierroksen
ensimmäinen puola

Käännä jälleen kiekko ympä-
ri sylissäsi. Aseta venttiilin rei-
kä vastapäätä itseäsi. Taka-
kiekon tapauksessa hammasra-
taspuoli on jälleen ylöspäin.
Kääännä napaa oikealle kellon
suuntaan niin pitkälle kuin se
menee. 

Artikkelin ensimmäisessä
osassa mainitsin, että taka-
kiekossa kannattaa puolat aset-
taa siten, että takaviistoon
osoittava puola lähtee laipan si-
säpuolelta. Huomaat, että nyt
käy juuri niin. (Mikäli esim. le-
vyjarrujen vuoksi haluat puo-
lien lähtevän juuri toiseen
suuntaan, pitää koko homma
vain tehdä peilikuvana siten, et-
tä lähdetään alunperin venttiilin
reiästä vasemmalle oikean si-
jasta.) 

Tarpeen vaatiessa aseta puo-
lat kohdalleen vanteen rei’issä.
Venttiilin reiän oikealla puolel-
la olevat kaksi puolaa menevät
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Tästä se alkaa. Ensimmäinen puola kiinnitetään venttiilin oikeal -
le puolelle. 

Kolme ristiin puolauksessa mennään ensin kahden yli ja sitten
viimeisen ali.



nyt pois päin venttiilin reiästä
niin kuin pitääkin. Tarkoitukse-
nahan on, että pumppu mahtuu
venttiiliin hyvin. Jos haluat hel-
pottaa hommaa, peitä jälleen
vanteen alapuolella olevat reiät
etteivät ne vahingossa sekotu
tarvitsemiimme vanteen ylä-
puolisiin reikiin. 

Laske venttiilin reiän vasem-
malta puolelta kolme yläpuolen
puolaa. Katso mikä reikä navan
laipassa on kolmennen puolen
vasemmalla puolella. Työnnä
siihen puola nyt alhaalta päin,
anna sen mennä kohti venttilin
reiän vasemmalla puolella ole-
vaa vanteen tämän puolen rei-
kää. Pujota se matkalla kohti
omaa vanteen reikää viimeisen
eli kolmannen matkallaan koh-
taaman puolan alapaluoelta,
pudota nippeli vanteen reikään,
pidä se siinä ruuvimeisselillä ja
tasaisesti puolaa koko matkalta
taivuttaen aseta puolan pää nip-
peliin ja ruuvimeisselillä kierrä
se siihen muutama kierros kiin-
ni. 

Olet tehnyt ensimmäisen kol-
men puolan ryhmän, jota kan-
nattaa tarkastella lähemmin en-
nen jatkamista. Kolme puolaa
pitäisi olla venttiilin reiän vie-
ressä nyt peräkkäin joka toisen
tullessa navan toisesta laipasta.
Onhan näin, onhan? Takakiek-
koa rakentaessasi muista käyt-
tää lyhyempiä puolia.

Loput kolmannen
kierroksen puolista

Valitaan seuraava vapaa reikä
navasta vasemmalle ja laitetaan
siihen puola taas alhaalta päin
ja vastaavasti oikealle suuntau-
tuen kahden puolan yli, kol-
mannen ali ja omaan reikäänsä
vanteessa. Laitathan sen ni-
menomaan vanteen yläpuolei-
seen reikään. Tässä todellakin
ensimmäisillä kerroilla teippi
auttaa suunnattomasti. 

Onko ongelmia nippelin
asettamisessa vanteen reikään?
Yksi kikka on kiertää puola
nippelin yläpäähän kierroksen
verran ja asettaa se sillä paikal-
leen. Sitten asetuspuola pois,
ruuvimeiseli tilalle ja tasaisen
taivutuksen jälkeen puola nip-
peliin kiinni. Olet saanut aikai-
seksi toisen kolmen puolan
ryhmän. 

Loput kolmannen kierroksen
puolat menevät samalla tavalla.
Saatuasi loputkin kolmannesta
kierroksesta valmiiksi tarkista,
että puolat ryhmittyvät kolmen
ryhmiin siten, että kunkin ryh-
män välissä on vanteessa yksi
tyhjä reikä käyttämättä. Jos jos-
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sakin kohden on tapahtunut
vaihevirhe, on kokemattoman
melkoisen vaikea löytää vir-
heen alkukohtaa. Kokeneelle
taas tällaista virhettä ei tapah-
du.

Neljännen 
kierroksen puolat

Tarkistuksen osoittaessa, että
edeltävät vaiheet ovat menneet
oikein, ei viimeiselle kierrok-
selle jää juuri vaihtoehtoja. Nyt
viimeistään havaitset, mikä etu
on päästä pujottamaan viimei-
nen kierros navan sisältä ulos-
päin. Kuvittelepa, että joutuisit
ujuttamaan puolan kolme yli
puolaukseen navan ulkoapäin
sisäpuolelle päin! Puola siis na-
van reikään alhaalta ylöspäin,
kahden puolan yli ja kolman-
nen ali sille jääneeseen vapaa-

seen reikään vanteessa. Yksi
kikka on pitää sormea puolan
päässä pujostusvaiheessa, niin
se ei vahingossa pääse naar-
muttamaan vanteen pintaa.

Kaikkien puolien ollessa nyt
paikallaan on hyvä vielä tarkas-
taa, että vanteesta katsoen joka
toiseen reikään tullaan aina
vuorotellen toisesta laipasta.
Venttiilin reikä on mahdolli-
simman suuressa raossa. Lisäk-
si tarkista, että navan laipasta
joka toinen puola lähtee toiselta
puolelta ja ylittää kaksi ensim-
mäistä risteävää puolaa siltä
puolen kuin se lähtee laipasta

ja kolmannen risteävän puolen
ikään kuin takakautta. Sitten al-
kaakin varsinainen kiekon ra-
kentaminen. Edeltävät vaiheet
ovat muutaman kiekon jälkeen
kuin virkkausta, menee vaikka
silmät ummessa. Ennen etene-
mistä kannattaa vielä ottaa
vaikka ruuvimeisselin kahva-
pää ja laittaa se risteävien puo-
lien leikkaamiskohtaan, kään-
tää puolat vielä enemmän ris-
tiin toisiinsa nähden ja painaa
siitä kohti napaa. Tee tämä jo-
kaiselle risteävälle puolalle. Se
auttaa puolia asettumaan laip-
paa vasten ja mahdolliset vielä
huomaamatta jääneet pujostus-
virheet voivat paljastua tässä
manooverissä.

Kiekon kiristäminen

Aseta kiekko mieluiten rih-

tauspenkkiin. Jos sellaista ei
ole, polkupyörän haarukka saa
toimia sellaisena. Aloita aina
venttiilin reiästä niin tiedät mil-
loin kierros on tehty loppuun.
Aluksi kannattaa kiristää käyt-
täen sopivan kokoista ruuvi-
meisseliä. 

Aseta peukalon kynsi puolas-
sa nippelin alapuolella näkyvil-
le kierteille. Napsauta peukalon
kynttä kierteitä pitkin niiden yli
siten, että se asettuu vaikkapa
kolmennelle kierteelle. Kiristä
nippeliä kunnes se ottaa peuka-
lon kynteen. Tarvittaessa löysy-
tä nippeliä. Tee tämä kaikille

nippeleille. Nyt joka puola läh-
tee seuraavalle kierrokselle ta-
vallaan samasta kohtaa eikä
kiekosta ainakaan kasia saa ai-
kaiseksi. 

Aseta nyt peukalon kynsi
alimman kierteen kohdalle ja
kiristä nippelit tälle tasolle.
Puolat eivät välttämättä vielä
ala kiristyä, joskus taas tekevät
sen jo selvästi tässä kohdin.
Riippuu siitä miten lähellä oi-
keaa puolien pituus on. Joskus
puolan pää tulee valmiiksi ki-
ristetyssä kiekossa selvästi nip-
pelin läpi. Kaksikerrosvantees-
sa tämä ei haittaa kunhan kiris-
tysvara vaan riittää oikean ki-
reyden saamiseksi. Yksikerros-
vanteessa se taas puhkaisee ku-
min. Puolat eivät saa olla niin
lyhyitä, että valmiissa kiekossa
puolan kierrettä jää näkyviin
nippelin alta.

Seuraavaksi on aika ottaa
puolausavain käyttöön. Mikäli
puolat tuntuvat vielä selvästi
löysiltä, aloita taas venttiilin
reiästä ja kiristä kutakin nippe-
liä yksi kierros. Muutoin käytä
kiristysyksikkönä puolta kier-
rosta. Kiristyssuunta selviää
parhaiden katsomalla nippeliä
sen päästä. Se on silloin kuin
ruuvi joka kiristyy normaalisti
kellon suuntaan. Puolausavain-
ta käytettäessä alussa usein löy-
sääkin kun on tarkoitus kiris-
tää. Kun puolat alkavat selväs-
tikin kiristyä (kokeile keskeltä
puolaa kädellä heilutella) siirry
kiristämään nippeliä puoli kier-
rosta kerrallaan. 

Ensimmäisen venttiilin reiäs-
tä venttiilin reikään tehdyn
puolen nippelikierroksen kiris-
tyksen jälkeen kokeile kädellä
jokaista puolaa. Jos joku näin
kokeillen on selvästi löysempi
kuin muut, kiristä sitä puoli
nippelin kierrosta. Nyt näppi-
tuntumalla kaikki puolat ovat
yhtä kireällä. Takakiekossa va-
semman ja vastaavasti oikean
puolen puolat yhtä kireällä. Ko-
keile, joko puola soi kun sitä
näppäilee. Jos vain “tupsah-
taa”, kiristä kutakin puolaa taas
puoli nippelin kierrosta. Jatka
kunnes puolat alkavat jollakin
tapaa “tupsahduksen” sijasta
pitää kirkkaampaa ääntä.

Tarkistuskohta

Seuraavaksi tarkistetaan van-
teen  suoruus. Rihtauspenkissä
on ohjurit, joita vasten se on
helppo tarkistaa. Polkupyörän
haarukassa pitää tehdä jokin vi-
ritys, jotta näkee missä kohdin
vannetta on sivuttaisheittoa.
Tässä vaiheessa vanne ei yleen-

Helppo juttu! Puolat ovat paikoillaan ja venttiilin kohdalla puolat
nätisti ojennuksessa. Nyt kiekko on enää pientä rihtausta vaille.



houma ja suurin laskeuma.
Laskeuman matkalta löysätään
puolia pareittan neljänneskier-
roksen ja kohouman kohdalta
vastaavasti kiristetään pareit-
tain. Muutaman uuden tarkis-
tuksen jälkeen kiekko on yleen-
sä pyöreä, jos ei sitä ollut jo
valmiiksi.

Lopullinen kireys

Jos sinulla on puolien jänni-
tysmittari, tarkista sillä kuinka
kireällä puolat jo ovat. Jos ei
soita vaikka kitaralla 440 Hz tai
käytä äänirautaa. Näin saat ki-
reyden ainakin oikealle hehtaa-
rille. Neljänneskierroksin ede-
ten kiristä kunnes mielestäsi al-
kaa kuulostaa kyllin korkealta.
Jos haluat tehdä täydellistä työ-
tä, palaa Tarkistuskohtaan ja
toista toimenpiteet kertaalleen.
Mikäli “rukkasvaiheessa” puo-
lien jännitys muuttuu, onnittele
itseäsi. Sait sen kiinni ennen
kuin se pääsi yllättämään ajon
aikana! Jäljellä onkin enää puo-
lien kierteisyys eli ropeli-ilmiö.
Kiristä venttiilin reiästä lähtien
vielä kutakin puolaa puoli kier-
rosta ja löysää sitten neljännes-
kierros. Kun olet tarkkana tun-
net, että alkuosa löysäämisestä
menee kevyesti ja loppusosa
hieman pistää vastaan. Al-
kuosassa puolan ropeli oikenee
mikä keventää löysäämistä.
Ropelin suoristuttua löysäämi-
nen tuleekin jo hieman ras-
kaammaksi. Lopuksi ota vielä
kiekko pois rihtauspenkistä,
aseta vaakatasoon lattialle ja
paina vanteen vastakkaisilta
puolilta kevyesti nytkyttäen
alaspäin. Toista molemmille
puolille ja joka kohtaa vannet-
ta. Pienet naksumiset ovat
merkki vielä jäljelle jääneiden
ropelien poistumisesta.

Muista varata aikaa. Ensim-
mäisten kiekkojen rakentami-
nen vie helpostikin neljä tuntia
ja enemmänkin. Kokemuksen
karttuessa homma voi onnistua
vajaassa kahdessa tunnissa.
Lähteissä mainituista paikoista
löytyy lisätietoa varsinkin siitä,
mikä sävelkorkeus minkäkin
mittaisessa puolassa vastaa mi-
täkin jännitystä. Em. 440 Hz
toimii noin 262 mm pitkässä
puolassa.

Lähteet:
Oma kokemus sadoista

rakennetuista kiekoista
plus suurena apuna ol-
leet:

Jobst Brandt, The Bi-
cycle Wheel (ISBN 0-
9607236-6-8)

www.she ldonbrown.co
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sä ole suorassa vaan kohdassa
tai kahdessa löytyy sivuttais-
heittoa. Mikäli heitto on oikeal-
le, etsi puolia näpäyttelemällä
vasemmalta puolelta heiton
kohdasta ja sen molemmin
puolin parin puolan matkalta
mahdollinen löysä puola. Jos
sellainen löytyy, kiristä sitä
neljänneskierroksittain, kunnes
se on samassa kireydessä kuin
naapurit. 

Mikäli vastakkaiselta puolel-
ta ei löydy selvästi löysempää
puolaa, etsi samalla tavalla hei-
ton puolelta muita kireämpää
puolaa. Jos sellainen löytyy,
löysää sitä neljänneskierroksit-
tain, kunnes se on samassa ki-
reydessä naapuripuolien kans-
sa. Käy samalla tavalla läpi
muut heitot. Jos edelleenkin si-
vuttaisheittoja löytyy, mutta
syyllistä muita löysempää tai
kireämpää puolaa ei löydy, teh-
dään seuraavasti. Heiton koh-
dasta parin kolmen puolan mat-
kalta kiristä toiselta puolen
puolia ja löysää toiselta puolel-
ta neljännekierros siten, että
saat heiton ainakin pie-
nenemään. Jos heitto on oikeal-
le, oikealta puolelta löysätään
ja vasemmalta kiristetään. Me-
netellen edellä kuvatulla tavalla
lähestytään suoraa kiekkoa,
jossa puolat ovat mahdollisi-
man tasajännityksessä toisiinsa
nähden eikä selkäheittoja syn-
ny.

Kiekon ollessa nyt jotakuin-
kin suora jatketaan puolien ki-
ristämistä edelleen puolella
nippelin kierroksella. Kiristyk-
sen jälkeen puolat alkavat jo
soidakin selkeämmin. Seuraava
vaihe on soittamalla saada kie-
kon puoli kerrallaan puolat ta-
sajannitykseen. Soita aluksi ko-
ko kierros valitsemaltasi puo-
lelta läpi, jotta saat kuvan mi-
ten ne soivat. Sitten matalim-
min soivia puolia kiristetään
neljänneskierroksin kireäm-
miksi ja liian kireitä puolestaan
löysätään. Tee sama kiekon toi-
selle puolelle. Kun olet tyyty-
väinen tulokseen, tarkista kie-
kon suoruus ja menettele kuten
edelläkin tehtiin. Kiekko lähes-
tyy lopullista tavoitetta askel
askeleelta. Jokaisen askeleen
tarkoitus on hieman kiristää si-
tä ja saada puolat samalla lä-
hemmiksi toisiaan kireydel-
tään.

Seuraavaksi rukkaset käteen.
Ota oikealta puolelta kaksi yh-
densuuntaista puolaa sormien
puristukseen ja vasemmalta
puolelta vastaava pari. Purista
puolia vastakkain yhtäaikaa
molemmilta puolilta niin, että

naama menee punaiseksi. Tois-
ta tämä kaikille puolille. Toista
parikin kierrosta, ei tee pahaa.
Ota kiekko pois rihtauspenkistä
ja paina ristiin meneviä puolia
vanteen laippoja vasten voimal-
lisesti. Se pakottaa puolan aset-
tumaan mutkasta paremmin lai-
pan reunaa vasten ja vahvistaa
lopullista rakennetta. Tämän
jälkeen voit vielä toistaa yh-
densuuntaisten puolien vastak-
kain puristamisen. Aseta kiek-
ko takaisin rihtauspenkkiin ja
soita puolia. Hämmästyksesi
on varmaan suuri, sillä puolien
jännitys on laskenut roimasti
eivätkä ne ole edes tasakirey-
dessä, johon ne saatiin kärsi-
vällisen työn tuloksena. Näin

pitikin käydä. Edellä selostetul-
la tavalla taas puolat tasakirey-
teen ja vanne suoraksi. Mikäli
puolat eivät olisi asettuneet pai-
kallen nyt, ne olisivat tehneet
sen ensimmäisten ajokilomet-
rien aikana ja ei ole vaikea ku-
vitella, olisiko juuri rakennettu
kiekko pois rihdistään.

Mikäli kyseessä on tavallinen
etukiekko, se asettuu keskelle
automaattisesti. Takakiekon ta-
pauksessa tässä vaiheessa tulee
jo tarkistaa, onko vanne keskel-
lä. Parhaiden se onnistuu keski-
tystyökalulla, joka ei edes mak-
sa paljoa. Toinen tapa on kään-
tää kiekko toisinpäin haarukas-
sa ja päätellä siitä, onko se kes-
kellä vai mihin suuntaan van-

netta on navan suhteen siirret-
tävä. Jos vanne ei ole keskellä,
sitä tulee siirtää oikealle tai va-
semmalle. Aseta kiekko eteesi
niin päin, että vannetta olisi
ikään kuin siirrettävä oikealle.
Venttiilin reijästä lähtien kiristä
neljänneskierros oikeanpuolei-
sia puolia ja löysää saman ver-
ran vasemman puoleisia puolia.
Tehtyäsi tämän kaikille puolille
tarkista vanteen keskitys ja
toista toimenpide niin monta
kertaa, että vanne on keskellä.
Viimeisellä kerralla voit joutua
kiristämään tai löysäämään
vain yhden puolen puolia.

Tässä vaiheessa kannattaa
mennä takaisin tarkistuskoh-
taan ja tehdä toimenpiteet uu-

destaan. Päästyäsi uudestaan
tähän kohti alamme lähestyä ta-
voitetta. Puolat ovat tasakirei-
set. Kiekko on keskitetty. Si-
vuttaisheittoja ei ole. Tarkiste-
taan mahdollinen pystyheitto.
Yleensä sitä ei ole, jos olet läh-
tenyt liikkeelle uusista osista ja
ollut todella kärsivällinen etkä
ole käyttänyt nippelin koko
kierroksia neljännekierrosten
sijaan. Pystysuunnan ohjuri (tai
viritys polkupyörän haarukas-
sa) kertoo, löytyykö kohoumaa
tai laskeumaa vanteesta. Sau-
makohdasta voi löytyä pieni,
mutta silloin kannattaa katsoa
onko se niin pieni, että kumi
kompensoi sen. Maalarinteipil-
lä kannattaa merkitä suurin ko-

Kunnon
puristelu
asettaa
puolat
ojennukseen.


