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1. JOHDANTO  

Autojen bensiinimoottoreiden sähköiset järjestelmät liittyivät auton alkutaipaleella pelkäs-

tään moottoreiden sytytysjärjestelmään. 1960-luvulta lähtien sähköisiä ohjausjärjestelmiä on 

kehitetty myös useisiin muihin moottorin järjestelmiin, kuten polttoaineen syöttöön. Kehitys 

sähköohjattuihin järjestelmiin alkoi kiihtyä 1970- ja 80-luvulla, kun moottoreiden pakokaa-

sujen päästörajoitukset alkoivat kiristyä ja 1990-luvun loppuun mennessä sähköinen moot-

torinohjausjärjestelmä oli käytössä lähes jokaisella autonvalmistajalla. 

 

 Sähköisillä moottorinohjausjärjestelmillä voidaan parantaa moottorin suorituskykyä 

erilaisissa olosuhteissa sekä vähentää moottorin aiheuttamia päästöjä ja polttoaineen kulu-

tusta. Sähköisellä ohjauksella voidaan järjestelmiä ohjata tarkemmin esimerkiksi eri moot-

torin kierrosnopeuksilla ja kuormituksilla. Liikenteessä käytettävissä autoissa sähköiset 

moottorinohjausjärjestelmät on yleensä optimoitu parantamaan moottorin käyttömukavuutta 

sekä vähentämään moottorin päästöjä ja polttoaineen kulutusta. Urheilullisimmissa autoissa 

on keskitytty enemmän moottorin suorituskykyyn, mutta sallittuihin pakokaasupäästöihin 

päästäkseen on niissäkin jouduttu moottorinohjausjärjestelmiä säätämään päästöjen ehdoilla. 

Kilpa-autoilussa moottorin päästöistä ja polttoaineen kulutuksesta ei kuitenkaan tarvitse 

huolehtia, joten auton alkuperäistä tai vapaasti ohjelmoitavaa moottorin ohjausyksikköä voi-

daan säätää vapaasti. Tällöin on mahdollista parantaa moottorin suorituskykyä pelkällä säh-

köjärjestelmien säädöllä tai uudelleen ohjelmoinnilla. 

1.1 Jokamiehenluokka 

Jokamiehenluokka eli ”jokkis” on suomalainen autourheilun kansallisen keskusliiton (AKK) 

alainen moottoriradoilla ajettava autourheilulaji. Laji kehitettiin 1970-luvun lopulla edul-

liseksi mahdollisuudeksi autourheilun harrastamiseen ja se on tällä hetkellä harrastajamää-

rältään Suomen suurin autourheilulaji. Kilpailu suoritetaan yleensä pudotusajona sora- ja 

asvalttiradoilla, jossa erien nopeimmat pääsevät seuraaviin lähtöihin ja huonommin sijoittu-

neet karsiutuvat kilpailusta. Lajia ajetaan liikennekäytöstä poistetuilla vähintään 4-paikkai-

silla umpikorisilla autoilla, jotka on muutettu turvallisuudeltaan ja moottoriltaan vastaamaan 

kilpa-autoja. Jokamiesluokan kilpa-autot ovat suurelta osin vanhoja, noin 1960 - 1990 val-

mistettuja. Vuoden 1990 ja sen jälkeen valmistetut autot ovat kuitenkin alkaneet yleistymään 

niiden arvon laskettua ja moottorin sähköjärjestelmien käytön vapauduttua lajin säännöissä. 
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Jokamiesluokan säännöissä on nykyään melko vähän moottorin virittämistä koskevia tekni-

siä rajoituksia. Merkittävin sääntöjen kieltämä asia on moottorin imuilman ahtaminen. Polt-

toaineen suihkutusjärjestelmät ovat sallittuja ja vapaasti muunneltavissa etu- ja kardaanive-

toisissa autoissa, jotka on valmistettu vuoden 1990 jälkeen tai autoissa joiden moottorissa 

järjestelmä on ollut alkuperäisenä. (AKK1, 2015)(AKK2, 2015)  

 

 Rahallista panostamista jokamiesluokan kilpa-autoihin yritetään rajoittaa ostotar-

joussäännöllä. Ostotarjoussäännön mukaan kilpailuun osallistuneiden kuljettajien kilpa-au-

tot ovat kilpailun jälkeen myytävänä 1400 €:lla ostotarjousmenettelyssä. Auton uusi omis-

taja arvotaan kyseisestä autosta ostotarjouksen tehneiden kesken. Ostotarjoussäännön takia 

lajin perusharrastajat eivät halua käyttää auton ja moottorin rakentamiseen ainakaan paljoa 

enempää rahaa kuin auton myyntihinta kilpailussa on. Valmiin jokamiesluokan kilpa-auton 

arvot liikkuivat vuonna 2015 noin 500 - 2000 €:ssa pienemmissä kansallisissa kisoissa. Suo-

menmestaruus ja isommissa kansallisissa kisoissa parhaimpien autojen rakentamishinnat 

saattoivat kuitenkin olla jopa noin 7000 - 10000 €. Siksi olisi harrastajien kannalta hyvä 

löytää hinnan ja suorituskyvyn kasvun suhteen uusia moottorin virityskeinoja, jotta kohtuul-

lisemmalla panostuksella voi rakentaa kilpailukykyisen moottorin. (AKK1, 2015)(AKK2, 

2015) 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Työn tavoitteena on selvittää moottorin erilaisten sähköjärjestelmien kilpailukykyisyys jo-

kamiehenluokassa verrattuna mekaanisiin ja yksinkertaisempiin järjestelmiin. Vertailussa 

otetaan huomioon moottorin suorituskyvyn parantuminen ja järjestelmistä aiheutuvat kus-

tannukset. Aluksi tutustutaan useampiin moottorin sähköjärjestelmiin, mutta niistä valitaan 

potentiaalisimmat ja järkevimmät tarkempaan analysointiin. Käsiteltäväksi otetaan ahtamat-

tomat nelitahtiset ja nelisylinteriset bensiinimoottorit, jollaisia lähes kaikki jokamiesluo-

kassa käytettävät moottorit ovat. Moottoriin suunniteltavissa muutoksissa keskitytään joka-

miesluokan tämän hetkisiin sääntöihin, koska tulevista sääntömuutoksista ei ole varmuutta. 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja työn rakenne 

Työ on toteutettu kirjallisuustyönä ja lähteinä on käytetty moottori- ja sähköalan kirjalli-

suutta, sähköjärjestelmien valmistajien, myyjien ja säätötöitä tekevien kirjallisuutta ja inter-
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net-sivuja, jokamiesluokan sääntöjä sekä omia ja muiden harrastajien kokemusperäisiä tie-

toja. Moottorin eri sähköjärjestelmistä lähteistä kerättyjen tietojen avulla selvitetään eri jär-

jestelmien potentiaali moottorin suorituskyvyn parantamiseen. Näistä valitaan potentiaali-

simmat menetelmät, joita voidaan käyttää autourheilun jokamiesluokassa nykyisillä vuoden 

2015 säännöillä. Potentiaalisia sähköjärjestelmiä verrataan sitten hinnan ja moottorin suori-

tuskyvyn parannuksen perusteella vanhempiin sähköisiin ja mekaanisiin järjestelmiin. Säh-

köjärjestelmien soveltuvuutta moottorin suorituskyvyn parantamiseksi tutkitaan järjestel-

mien säädön ja järjestelmien käyttöönoton kannalta sekä mekaanisen moottorin virityksen 

yhteydessä. Lopuksi pohditaan onko uudempien sähköjärjestelmien käyttö moottoreissa 

tällä hetkellä järkevää jokamiesluokassa. 

2. MOOTTORIN SÄHKÖISET JÄRJESTELMÄT JA KOMPONENTIT 

Bensiinimoottorissa on monenlaisia sähköisiä järjestelmiä. Etenkin nykyaikaiset moottorit 

sisältävät paljon sähköisiä järjestelmiä ja komponentteja. Vanhemmissa moottoreissa käy-

tännössä vain sytytysjärjestelmä oli sähköinen. Nykyaikaan tultaessa sytytysjärjestelmät 

ovat elektronisoituneet säädettävämmiksi ja alkujaan mekaaniset polttoaineen suihkutuslait-

teistot ovat muuttuneet myös sähköohjatuiksi. Nykyaikaisen polttomoottorin sähköisiä jär-

jestelmiä ohjaa moottorin ohjausyksikkö ECU (Engine control unit). Se saa paljon tietoa 

moottorintoiminnasta erilaisilta antureilta ja tunnistimilta. (Bell 1998, 9.1)(Nieminen 2005, 

114 - 115) 

2.1 Moottorin anturit 

Nykyaikaisen moottorinohjausjärjestelmän oleellisimmat anturit ovat lambda- eli happian-

turi, ilmamäärä- tai ilmamassamittari, imusarjan painetunnistin, ajonopeustunnistin, kampi- 

ja nokka-akselin asentotunnistin, kaasuläpän asentotunnistin sekä imuilman ja moottorin 

lämpötila-anturi. Nämä ja muut anturit antavat tietoa moottorin ohjausyksikölle, joka pyrkii 

pitämään moottorin suorituskyvyn optimaalisena kaikissa olosuhteissa. Moottorin ohjausyk-

sikkö ECU:un palataan tarkemmin kappaleessa 2.2. (Bell 1998, 9.1) 

2.1.1 Lambda-anturi ja stokiometrinen bensiinin palaminen 

Lambda- eli happianturi tehtävä on analysoida pakokaasuissa olevan jäännöshapen määrää. 

Lambda-anturin avulla voidaan säätää moottorin syötettävän ilman ja polttoaineen suhde 
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optimaaliseksi moottorin hyötysuhteen ja katalysaattorin toiminnan parantamiseksi (Niemi-

nen 2005, 115). Anturi sijaitsee pakoputkiston alkuosassa, koska se tarvitsee toimiakseen 

vähintään 350 celsius asteen lämpötilan. Kuvassa 2.1 on esitetty havainnekuva lambda-an-

turista (Juhala et al. 2005, 168). 

 

Kuva 2.1 Lambda-anturi ottomoottorin pakoputkessa. Numerot 1 ja 6 ovat keraamia, 2 osoittaa mo-

lempia elektrodeja, 3 on liitin, 4 on kiinnitys pakoputkeen, 5 on pakoputki, 7 on virtaavaa 

pakokaasua ja 8 ilmaa. (Juhala et al. 2005, 168) 

 

Anturin toiminta perustuu keraamisen elektrolyytin kykyyn johtaa happi-ioneja. Toinen 

elektrodi on kosketuksissa ulkoilmaan ja toinen elektrodi pakokaasun kanssa. Pintojen vä-

lillä oleva happipitoisuuden eroavaisuus saa aikaan sähkövirran keraamin läpi (Bell 1998, 

7.9). 

 

 Lambda-arvo 1 kuvaa täydellistä palamista, jossa 1,0 kg bensiiniä vaatii 3,4 kg hap-

pea eli noin 14,7 kg ilmaa (Bell 1998, 7.1). Lambda-arvo alle 1 kuvaa rikasta seosta, jossa 

happea on vähän ja yli 1 arvo laihaa seosta, jossa pakokaasuissa on ylijäämäilmaa. Jään-

nöshapen määrän perusteella anturi antaa ohjainyksikölle takaisinkytkentätiedon lisätä tai 

vähentää polttoaineen syöttöä (Juhala et al. 2005, 168). Lambda-anturin tuottama jännitesig-

naali on aaltoileva ja se vaihtelee noin 0,2 - 0,8 V välillä. Kun pakokaasu seos on rikas, 

jännite nousee ja laihalla seoksella jännite laskee. Jännitesignaalin jakson aika voi olla esi-

merkiksi noin 5 sekuntia. Uudemmissa autoissa on käytössä laajakaistalambda-antureita, joi-

den antama virtasignaali on tasainen. Pakokaasu seoksen ollessa rikas, virta on negatiivinen 

ja seoksen ollessa laiha, virta on positiivinen. Laajakaistalambda-anturilla saavutetaan mer-

kittävästi laajempi käyttöalue, jolloin polttoaineseos voidaan tarvittaessa muuttaa rikkaaksi 

tai laihaksi (Rantala 2005, 170 - 171). 
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2.1.2 Virtausmittarit 

Virtausmittarit mittaavat moottorin sylintereihin virtaavan imuilman massaa, joka on tärkeä 

tietää oikean polttoaine-ilma seossuhteen aikaan saamiseksi. Virtausmittareiden päätyypit 

ovat läppä- ja kuumalanka-anturi. Läppäanturissa virtaava ilma kiertää läppää virtauksen 

suuntaan. Läppäanturin havainnekuvasta 2.2 nähdään ilmamäärämittarin rakenne.  

 

Kuva 2.2 Läppä-tyyppisen ilmamäärämittarin rakenne. (Bell 1998, 7.6) 

 

Läppäanturi luo virtauskanavaan kuristuksen, joka aiheuttaa pieniä häviöitä ilman virtauk-

sessa. Läpän liikkeitä vaimennetaan jousella ja vaimennuskammiolla, jolla vaimennetaan 

nopeasta virtauksen vaihtelusta aiheutuvaa heiluriliikettä. Läpän kiertymiskulmaa mitataan 

potentiometrillä, joka toimittaa ilmamassa tiedon eteenpäin moottorin ohjainyksikölle. Mit-

tausläpän rinnalla on myös ohituskanava, joka huolehtii moottorin ilman saannista tyhjä-

käynnillä. Tyhjäkäyntiä voidaan säätää seosruuvilla. (Juhala et al. 2005, 158 - 160)  

 Kuumalanka-ilmamäärämittari voi perustua joko vakiovirta- tai vakiolämpötilaperi-

aatteeseen. Kuvassa 2.3 on esitetty kuumalankamittarin pääkomponentit. 

 

Kuva 2.3 Kuumalanka-ilmamäärämittarin rakenneosat. Nuolet osoittavat ilman virtaussuunnan, 1 on 

ilman lämpötilamittaus, 2 kuumalankavastus ja 3 tarkkuusvastus. Ohjauselektroniikka mää-

räytyy sen mukaan onko kyseessä vakiovirta- vai vakiolämpötilamittari. (Juhala et al. 2005, 

160) 
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Molemmissa vaihtoehdoissa virtauskanavassa on platinasta valmistettu lankavastus, jolla on 

pieni lämpenemishäviö. Vakiovirtatyypissä vastuksen läpi johdetaan vakiovirta ja vaihteleva 

ilmamassavirta jäähdyttävät vastusta. Vastuksen tasapainolämpötilan ja vastuksen resistans-

sin muutoksen avulla saadaan määritettyä virtaava ilmamassa. Vakiolämpötilamallissa vas-

tuksen lämpötila pidetään virtaa muuttamalla vakiona ja virtaava ilmassa saadaan määritet-

tyä vastuksen läpi kulkevan virran avulla. (Juhala et al. 2005, 158 - 160) 

 

 Moottoriin virtaavaa ilmamäärää voidaan arvioida myös imusarjan paineanturilla 

(MAP-anturi, Manifold absolute pressure). Tällöin virtaava ilmamäärä arvioidaan imusarjan 

paineen ja moottorin käyntinopeuden avulla. (Bell 1998, 7.7)  

 

 Harvinaisempi ilmamäärän mittaamiseen käytetty Karman-Vortex-mittari perustuu 

virtaavan ilman pyörteyttämiseen. Ilman pyörteilyä tarkkaillaan ultraäänellä, jonka vastaan-

otin lähettää sähköisenä eteenpäin. Ultraäänen taajuus muuttuu verrannollisesti virtaavan il-

mamäärän ja pyörteilyn lisääntyessä. (Nieminen 2005, 117 - 118) 

2.1.3 Hall- ja induktiivinen anturi 

Hall- ja induktiivisia antureita käytetään moottoreissa yleensä pyörivien akseleiden pyöri-

misnopeuden ja asennon määrittämiseen. Ne muuttavat akselilla olevan jollain tavoin ham-

mastetun pyörän avulla akselin liikkeen sähköiseksi signaaliksi, jonka ohjainyksikkö käsit-

telee. 

 

 Hall-ilmiö esiintyy, kun pieni levymäinen puolijohde asetetaan sitä vastaan kohti-

suoraan magneettikenttään ja sen läpi johdetaan sähkövirta. Kuvassa 2.4 on esitetty hall-

ilmiöön perustuvan hall-anturin toiminta sytytysjärjestelmän virranjakajassa.  

 

Kuva 2.4 Hall-ilmiö ja Hall-anturi virranjakajassa. Kohdassa a) sakarahelma ei ole ilmavälissä ja koh-

dassa b) sakarahelma on ilmavälissä. 1 sakarahelma, 2 ilmaväli, 3 hall-anturi (Hall-IC), 4 

vuon ohjain ja 5 kestomagneetti. (Rantala et al. 2000, 332)(Nieminen 2008, 198) 
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Kuvan 2.4 mukaisesti virta kulkee hall-anturin läpi vain sakarahelman aukkojen kohdalla. 

Moottorin sytytysjärjestelmän virranjakajassa hall-anturia käytetään 4 aukkoisen sakarahel-

maroottorin avulla, jolloin signaaliksi muodostuu selvästi toisistaan erottuvia pulsseja. Hall-

anturilla mitataan yleisesti akselien kierrosnopeutta tai asentoa. Moottorin akselien asento-

tunnistus on tärkeää polttoaineen suihkutus ja sytytys ajoittamisen kannalta (Nieminen 2005, 

117). Akselin asennon määritys tapahtuu yleensä hammaspyörällä, josta puuttuu yksi ham-

mas, joka aiheuttaa signaaliin poikkeaman, kun akseli on tietyssä asennossa (Juhala et al. 

2005, 171, 374 - 377)(Rantala et al. 2000, 329 - 333). 

 

 Sakaratahdistin on samankaltainen kuin hall-anturi ja sitä käytetään mm. virranjaka-

jassa. Se on kestomagnetoitu sakaranapageneraattori, joka luo pyöriessään säännöllisesti 

vaihtelevan jänniteimpulssin, jossa jännitteen muutokset positiivisesta negatiiviseksi ovat 

nopeita. Sakaranapageneraattorin havainnekuva on esitetty kuvassa 2.5. 

 

Kuva 2.5 Sakaranapageneraattori on kuvassa vasemmalla. Kuvassa oikealla pyörivän sakaranapa-

generaattorin tuottama jännite ajan suhteen. Pienellä a-kirjaimella merkitty kohta kuvaa sy-

tytyshetkeä. (Nieminen 2003, 256) 

 

Kuvasta 2.5 nähtävää nopeaa jännitteen muutosta positiivisesta negatiiviseksi käytetään oh-

jaussignaalina sytytyskipinän sytyttämiseen. (Nieminen 2003, 254)(Juhala et al. 2005, 370 - 

371) 

 

2.2 Moottorin ohjausyksikkö (ECU) 

ECU eli moottorin ohjausyksikkö on elektroninen laite, joka ohjaa moottorin toimintaa sii-

hen tallennettujen tietojen ja eri antureilta saamien tietojen perusteella. Yleisesti ECU ohjaa 

kaikkia moottorin sähköisesti ohjattuja toimintoja, kuten polttoaine- ja sytytysjärjestelmää. 

Etenkin vanhemmissa moottoreissa järjestelmä voi olla jakautunut järjestelmien omiin eril-

lisiin ohjausyksiköihin, tai ne voivat toimia yhtenä kokonaisuutena, vaikka ovatkin erillään 
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toisistaan. Esimerkiksi sytytysjärjestelmä toimii monesti omalla ohjausyksiköllään 1990-lu-

vulla valmistetuissa moottoreissa. (Bell 1998, 9.1) ECU seuraa myös eri komponenttien toi-

mintaa ja ilmoittaa mahdollisista vioista tai virheistä. Vikakoodeista ilmoittaa ajotietokone 

tai ne luetaan tarkemmin OBD (On-Board Diagnostics) -pistokkeen kautta (Nieminen, 

2005). 

 

 Moottorin säätöarvot sijaitsevat ECU:n EPROM (Erasable Programmable Read Only 

Memory) tai EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory) -

piirissä (kuva 2.6). 

 

Kuva 2.6 ECU:n piirilevystä irroitettu EPROM -piiri. (Juhala et al. 2005, 117) 

 

EPROM -piiri voidaan tyhjentää ultraviolettivalon avulla ja ohjelmoida uudestaan.  

EEPROM -piiri voidaan uudelleen ohjelmoida sähköisesti. Piirin uudelleen ohjelmoinnilla 

moottorin suorituskykyä sekä taloudellisuutta voidaan parantaa, etenkin ahdetuissa ja virite-

tyissä moottoreissa. Arkikielessä EEPROM- ja EPROM -piiriä kutsutaan lastuksi ja uudel-

leen ohjelmointia lastutukseksi. Lastutus onnistuu joko OBD -pistokkeen kautta, ECU:n oh-

jelmointipistokkeen kautta tai irrottamalla EPROM -piiri ECU:sta ja ohjelmoimalla se eril-

lisellä laitteella. (Juhala et al. 2005, 116 - 117)(Nieminen 2008, 217) 

 

2.3 Polttoaineen suihkutusjärjestelmä 

Polttoaineensuihkutusjärjestelmä on moottorin polttoaineensyöttöön tarkoitettu järjestelmä. 

Ensimmäiset mekaaniset suihkutusjärjestelmät otettiin autojen moottoreissa käyttöön 1950-

luvulla kalliimman luokan autoihin ja kilpa-autoihin. 1960-luvun lopulla voimakkaasti esille 

noussut ympäristönsuojelu tiukensi ympäristölainsäädäntöä, ja siten myös alkoi rajaamaan 

liikenteen sallittuja pakokaasupäästöjä. Sähköohjatut suihkutusjärjestelmät alkoivat siten ke-

hittymään ja yleistymään 1970- ja 1980-luvuilla, ja ne syrjäyttivät kaasuttimet kokonaan 

1990-luvulla edelleen tiukentuneiden päästömääräysten takia (Nieminen 2005, 114 - 115). 

Sähköisesti ohjattuja kaasuttimiakin valmistettiin 1990-luvulla, mutta ne eivät pystyneet kil-

pailemaan säädettävyydeltään paremman polttoaineensuihkutuksen kanssa (Rantala 2005, 

140). 
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 Suihkutusjärjestelmät voidaan jakaa jatkuva- ja jaksoittaissuihkutteisiin, sekä suih-

kutussuuttimien määrän mukaan yksipiste- tai monipistesuihkutusjärjestelmiin. Suihkutus-

suuttimia (kuva 2.7) ohjataan sähköimpulsseilla, jotka avaavat solenoidiventtiilin ja päästä-

vät millisekuntien ajan polttoainetta suuttimen läpi. 

 

Kuva 2.7 Suihkutussuuttimen rakenne. Neulaventtiili estää polttoaineen liikkumisen suuttimeen. Jousi 

palauttaa neulaventtiilin takaisin kiinni asentoon, kun käämin läpi kulkenut virta on ankkurin 

välityksellä avannut neulaventtiilin. Neulaventtiilin liike on noin 0,05 mm. (Bell 1998, 7.27) 

 

Jaksoittaissuihkutuksessa kullakin sylinterillä on oma suihkutus hetkensä tai suihkutus teh-

dään kaikkiin sylintereihin yhtä aikaa. Polttoaineen suihkutusmäärä eli suihkutuspulssinpi-

tuus vaihtelee epälineaarisesti erilaisissa olosuhteissa (Bell 1998, 7.4).  Suuttimen käyttö-

suhde kuormituksessa on noin 60 - 80 %. Suurempi käyttösuhde voi ylikuumentaa suuttimen 

tai muuttaa suuttimen läpi menevää polttoainemäärää. Erilaiset jaksottaispolttoaineensuih-

kutustyypit on esitelty kuvassa 2.8. 

 

Kuva 2.8 Polttoaineen jaksottaissuihkutustyypit. Samanaikaissuihkutuksessa vasemmalla imusarjan 

jokaiseen kanavaan suihkutetaan polttoainetta samaan aikaan jokaisen moottorin kierroksen 

aikana. Vuorottaissuihkutuksessa oikealla polttoainetta suihkutetaan kuhunkin imusarjan ka-

navaan erikseen ennen imuventtiilin avautumista. Polttoainetta suihkutetaan tällöin tietylle 

sylinterille vain kerran kahdessa moottorin kierroksessa. (Bell 1998, 7.15 7.23 - 7.24) 
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Vanhoissa mekaanisissa suihkutusjärjestelmissä polttoainetta suihkutetaan sen sijaan jatku-

vasti, joten se muistuttaa siltä osin kaasutinta. Mekaanisessa suihkutusjärjestelmässä suih-

kutussuuttimet eivät toimi sähköisesti vaan suutin avautuu polttoaineen paineen noustua riit-

tävän suureksi. Monipistesuihkutuksessa jokaiselle sylinterille on imusarjassa oma suihku-

tussuutin, kilpa- ja urheiluautoissa jopa 2 suutinta per sylinteri (Bell 1998, 7.2 7.23 - 7.27). 

Uusimmissa ottomoottoreissa on otettu käyttöön polttoaineen suorasuihkutus suoraan sylin-

teriin, joka on ollut jo pitkään yleinen dieselmoottoreissa (Juhala et al. 2005, 498). 

 

 Suihkutussuuttimet sijaitsevat imusarjassa, yleensä lähellä sylinterikantta. Tällä saa-

vutetaan hyvä polttoaineen sekoittuminen imuilmaan alemmilla moottorin kierrosnopeuk-

silla, sekä pienehköillä moottorin kuormituksilla. (Bell 1998, 7.15) 

 

 Suihkutusjärjestelmien etuna kaasuttimiin nähden ovat polttoaineensyötön tarkem-

mat säätömahdollisuudet mm. eri lämpötiloissa, moottorin käynnistyksessä ja kiihdytyk-

sissä. Polttoaineen suihkutus tuottaa tasalaatuisemman polttoaine-ilmaseoksen kuin kaasu-

tin, joka myös alentaa polttoaine-ilma seoksen lämpötilaa suihkutetun polttoaineen höyrys-

tyessä imusarjassa. Tarkemmat säätömahdollisuudet mahdollistavat myös moottorin puris-

tussuhteen noston, ja nämä yhdessä mahdollistavat moottorin paremman suorituskyvyn, 

hyötysuhteen ja taloudellisuuden. (Pitkänen 2000, 3, 18 - 19) 

 

 Moottorin saamaan polttoaineenmäärään vaikuttavat suuttimen koko, suihkutuspuls-

sien pituudet ja polttoaineen paine.  Polttoainepumppu paineistaa polttoaineen aina suurem-

paan paineeseen kuin on tarvetta, ja paineensäätäjä säätää polttoaineen paineen vakioksi suh-

teessa imusarjan paineeseen. Ylimääräinen polttoaine ohjataan paluulinjaan, jossa kulkee 

aina jonkin verran polttoainetta, jottei polttoaineen lämpötila pääse nousemaan, eikä vanhe-

nemisen aiheuttama pumpun tehon menetys vähennä polttoaineen suihkutuspainetta. (Bell 

1998, 7.27 - 7.29) 

2.4 Sytytysjärjestelmä 

Ottomoottoreissa kokoon puristettu polttoaine-ilmaseos sytytetään sylinterikannen paloti-

lassa suurjännitekipinällä. Suurjännitekipinä purkautuu sytytystulpan keski- ja sivuelektro-

din välissä (kuva 2.9). 
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Kuva 2.9 Sytytystulpan rakenteelliset osat. (Juhala et al. 2005, 346) 

 

Sytytysjärjestelmän optimaalinen toiminta vaatii tarkkaa sytytyshetken ajoitusta, sekä riittä-

vää sytytyskipinän tehoa ja kestoaikaa moottorin koko kierrosluku- ja kuormitusalueilla. 

Moottorin paras hyötysuhde saavutetaan, kun sylinterin huippupaine saavutetaan samaan ai-

kaan männän ollessa yläkuolokohdassaan. Polttoaineseos ei räjähdä moottorin palotilassa 

vaan se etenee palorintamana ja sillä on moottorinkierrosluvusta riippumatta aina lähes sama 

vakionopeus. Jotta palotilan paine olisi huippuarvossaan moottorin yläkuolokohdassa silloin 

kun mäntä lähtee liikkeeseen alaspäin työtahdissa, on sytytyksessä oltava ennakkoa. Liian 

suuri sytytysennakko aiheuttaa nakutusta, joka voi aiheuttaa moottorivaurion ja liian myö-

häinen sytytysennakko vähentää moottorin hyötysuhdetta ja suorituskykyä. (Bell 1998, 8.1 

- 8.3)  

 

 Ensimmäiset ottomoottoreiden sytytyskipinä luotiin magneetolla. Virranjakajalliset 

sytytysjärjestelmät yleistyivät ja syrjäyttivät magneettosytytyksen auton moottoreissa 1960-

luvulla. Virranjakaja oli ottomoottoreissa käytössä 1990-luvulle asti, kunnes sen korvasi niin 

sanottu suorasytytys. (Juhala et al. 2005, 345, 352) 

 

 Autojen moottoreissa on yleisesti ollut käytössä induktiivisia virranjakajatyyppisiä 

sytytysjärjestelmiä joihin keskitytään tässä työssä. Kapasitiiviset sytytysjärjestelmät jätetään 

tässä työssä käsittelemättä (Nieminen 2003, 223). Virranjakajan akseli on yleensä yhdistetty, 

joko moottorin kampi- tai nokka-akseliin, jotta virranjakajan ja moottorin kampiakselin pyö-

rimisnopeudet pysyvät tahdissa. Virranjakajassa on yleisesti alipaine- ja keskipakosäätö, 
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jotka säätävät sytytyksen ajoitusta moottorin kierrosluvun ja kuormituksen perusteella (Ju-

hala et al. 2005, 364 - 365) (Bell 1998, 8.17 - 8.19). Virranjakajaan perustuvaan sytytysjär-

jestelmään kuuluvia komponentteja ovat sytytyspuola, sytytystulpat ja virranjakaja, joka si-

sältää katkojan kärjet, kondensaattorin, pyörijän ja virranjakajan kannen. Kärjellisen virran-

jakajan komponentit on esitetty kuvassa 2.10. 

 

Kuva 2.10 Kärjellinen virranjakajajärjestelmä. 

 

Virranjakajaan perustuva sytytysjärjestelmä toimii kuvan 2.10 mukaisesti: akulta syötetään 

12 V tasajännite sytytyspuolan ensiöpiiriin, joka on maadoitettu katkojan kärkien ollessa 

kiinni. Sytytys hetkellä kärjet avautuvat ja ensiöpiirin virtapiiri katkeaa indusoiden sytytys-

puolan toisiopiiriin korkeajännitteen. Korkeajännite johdetaan johtimella virranjakajankan-

teen, josta se kulkeutuu pyörijälle, joka välittää korkeajännitteen sytytysvuorossa olevalle 

sytytystulpalle, joka lyö kipinän sytytystulppaan. Kuvasta poiketen katkojan kärkien rinnalle 

on aina kytketty kondensaattori, jotta ensiöpiirin virtapiiri saadaan katkeamaan, eikä katko-

jan kärkien väliin synny kärkiä avattaessa valokaarta. Transistorillisessa kärjellisessä syty-

tyksessä katkojan kautta kulkevaa virtaa on rajoitettu. Katkojan kärkien kautta kulkee vain 

ohjausvirta ja ensiövirtaa ohjaa transistori (Juhala et al. 2005, 345)(Rantala et al. 2000, 326). 

 

 Kärjetön virranjakaja sytytysjärjestelmä alkoi yleistymään 1970-luvulla. Virranjaka-

jan katkojan kärjistä haluttiin eroon, koska kärjet kuluessaan vaativat säännöllistä säätöä ja 

huoltoa sekä ne eivät pysyneet korkeilla kierrosnopeuksilla moottorin pyörimisen tahdissa. 

Katkojan kärkien kiinnioloaika lyhenee suurilla moottorin pyörimisnopeuksilla ja siten sy-

tytyspuolaan ei ehdi muodostua riittävää magneettikenttää, joka puolestaan alentaa sytytys-

tulpille menevää jännitettä ja heikentää sytytyskipinää. Kärjetön sytytysjärjestelmä parantaa 
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kärjelliseen järjestelmään verrattuna sytytyksen toimintatarkkuutta ja tehoa. Kärjettömän 

virranjakajasytytyksen komponentit on esitetty kuvassa 2.11. 

 

Kuva 2.11 Kärjetön virranjakajajärjestelmä. 

 

Kuvan 2.11 kärjetön virranjakaja on muutoin samanlainen kuin kärjellinen virranjakaja ku-

vassa 2.10, mutta katkojan kärjet on korvattu elektronisella ohjainyksiköllä ja asennon tun-

nistuksella (Bell 1998, 8.7). Järjestelmässä hall-, induktiivinen tai optinen anturi luo signaa-

lin, jonka sytytysjärjestelmän elektroninen ohjainyksikkö käsittelee ja katkaisee sytytyspuo-

lan ensiövirran. Joissain sytytysjärjestelmissä ohjausyksikkö kontrolloi myös sytytysen-

nakon määrää, mikäli keskipako- ja alipainesäätimet on elektronisoitu (Juhala et al. 2005, 

352, 367 - 368)(Bell 1998, 8.6 - 8.7). 

 

 Nykyaikaisissa moottoreissa virranjakajasta on luovuttu ja tilalle tulleessa suorasyty-

tyksessä jokaiselle sylinterille on oma sytytyspuola, joita moottorinohjausyksikkö voi erilli-

sesti säätää. Tarkkuudellaan elektronisesti ohjattu suorasytytysjärjestelmä mahdollistaa 

moottorin suorituskyvyn kasvun sekä päästöjen ja kulutuksen vähenemisen. Kuvassa 2.12 

on esitetty polttomoottorin suorasytytysjärjestelmä. 

 

Kuva 2.12 Suorasytytysjärjestelmä.  



17 

 

Kuvasta 2.12 nähdään sytytyspuolien sijainti sytytystulppien päälle ja näin ollen tulpanjoh-

toja ei tarvita, tai ainakin johdot ovat huomattavasti lyhyemmät kuin virranjakajaa käytettä-

essä. Moottorin asento tunnistetaan yleisesti kampi- tai nokka-akselin päähän asennetusta 

hammaspyörästä anturin avulla, jotta sytytyskipinän ajoitus voidaan säätää tarkasti. Imusar-

jan paineanturilta saadaan tieto moottorin kuormituksesta ja näin voidaan säätää sytytysen-

nakko optimaaliseksi. Halvemmassa ja yksinkertaisemmassa ns. hukkakipinäsytytyksessä 

sytytyspuolia on joka toiselle sylinterille, ja sytytyspuola lyö kipinät yhtä aikaa sytytysvuo-

rossa olevan ja poistotahdin lopussa olevan sylinterin sytytystulpille. Suorasytytysjärjestel-

mässä ei ole mekaanisesti kuluvia liikkuvia osia. (Juhala et al. 2005, 397 – 399)(Nieminen 

2008, 214 - 217) 

 

 Perinteinen virranjakaja on varustettu keskipako- ja alipainesäädöllä. Keskipakosää-

dön on tarkoitus säätää sytytysennakko oikeaksi eri moottorin kierrosluvuilla. Keskipako-

säädin sijaitsee virranjakajan pohjalla ja se koostuu kahdesta tai useammasta jousikuormit-

teisesta keskipakopainosta, jotka moottorin kierrosluvun kasvaessa liikkuvat keskipakovoi-

man johdosta ulospäin. Tämä liike kääntää virranjakajan katkojia liikuttavaa nokkapyörää 

suhteessa virranjakajanakseliin ja korkeammilla moottorin kierrosluvuilla katkojankärjet 

avautuvat aikaisemmin lisäten sytytysennakkoa. Säätö toimii samalla tavalla myös uudem-

missa kärjettömissä virranjakajissa. Keskipakosäätimen toiminta vakiomoottorissa alkaa alle 

1000 rpm ja loppuu noin 4500 rpm. Toiminta-aluetta voidaan muuttaa vaihtamalla säätöjou-

sia ja -painoja, sekä siirtämällä rajoitintapin paikkaa. (Bell 1998, 8.5 - 8.6) 

 

 Alipainesäädöllä saadaan sytytysennakko mukautumaan moottorin kuormitukseen 

eli erilaisiin kaasuläpän avautumiin. Alipainesäädin sijaitsee yleensä virranjakajan kyljessä 

ja se kääntää virranjakajanpohjalevyä imusarjan alipaineen suuruuden perusteella. Pienillä 

kuormituksilla alipainesäädin lisää sytytysennakkoa ja suurilla kaasu läpän avautumilla ali-

painesäätöä ei tarvita. (Bell 1998, 8.5 - 8.6) 

 

 Suorasytytyslaitteiston sytytysennakon säätö on ohjelmoitu sen ohjainlaitteen muis-

tiin. Moottorin alkuperäisen sytytyksen ohjauslaitteen sähköinen säätäminen on yleensä vai-

keaa tai mahdotonta, mutta moottorin ohjausyksikön kautta sitä voidaan mahdollisesti sää-

tää. Silloin kun sytytysennakon uudelleen ohjelmointi on mahdollista, voidaan se säätää ha-

lutunlaiseksi kaikille moottorin kierrosnopeuksille ja kuormituksille. Sylinterikohtainen sy-

tytysennakon säätö on myös tarvittaessa mahdollista. Säädön tarkkuus eri kierrosnopeuksille 
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ja kuormituksille riippuu ohjauslaitteen muistin määrästä. (Bell 1998, 8.14 - 8.17)(Nieminen 

2008, 216) 

2.4.1 Kilpasytytystulpat 

Niin sanotuissa kilpasytytystulpissa on käytetty erilaista muotoilua ja eri materiaaleja (kuten 

platinaa ja hopeaa) kuin normaali sytytystulpissa. Kilpasytytystulpassa sivuelektrodeja voi 

olla useita, tai elektrodi voi olla rengasmainen. Sytytyskipinä saadaan näin syttymään opti-

maalisessa paikassa ja kipinä on pidempi, sekä polttoaineseos pääsee vapaammin elektro-

dien väliin. Kilpasytytystulpat ovat myös lämpöarvoltaan suuria (9-12) verrattuna normaa-

lisytytystulppiin (5-8) ja siten ne eivät toimi hyvin tieliikennekäyttöön suunnitellussa moot-

torissa.  (Juhala et al. 2005, 345 - 346)(NGK, 2015) 

2.4.2 2 sytytystulppaa sylinteriä kohden (Twin spark) 

Kahden sytytystulpan käyttö per sylinteri on harvinaista ja Alfa-Romeo on yksi harvoista 

valmistajista, joka käyttänyt järjestelmää autoissaan. Twin Spark on Alfa-Romeo:n käyttämä 

rinnakkaissytytystulppajärjestelmä, jossa jokaisessa syliterissä on 2 sytytystulppaa. Järjes-

telmällä saadaan parannettua sylinterin palotapahtuman hyötysuhdetta ja täten moottorin 

suorituskykyä ja taloudellisuutta. Sytytystulpat on sijoitettu vanhemmissa 8 venttiilisissä 

moottoreissa symmetrisesti palotilojen laidoille ja uudemmissa 16 venttiilisissä moottoreissa 

sytytystulppa on keskellä palotilaa ja pienempi apusytytystulppa palotilan laidalla. (Juhala 

et al. 2005, 400)  

 

 Kahden sytytystulpan käytöstä moottorin sylinteriä kohden saatavaa hyötyä on vai-

kea arvioida, mutta se on joka tapauksessa melko pieni. Lisäksi toista sytytystulppaa on lähes 

mahdotonta jälkiasentaa mihinkään sylinterikanteen, joten järjestelmää ei käsitellä enää tä-

män työn aikana. 

2.5 Nokka-akselin ajoituksen ja noston käynnin aikainen säätö 

Nokka-akselin ajoituksen, sekä venttiilien noston ja aukioloajan jatkuvalla tai portaallisella 

säädöllä saadaan auton moottori toimimaan paremmin kaikilla moottorin kierrosnopeuksilla. 

Nokka-akselin ajoituksen muuttamisen lisäksi voidaan käyttää 2 tai jopa 3 erilaista nokka-

akselin profiilia, joista käytetään aina parhaiten tilanteeseen sopivaa vaihtoehtoa. Järjestel-

mien teho perustuu siihen, että pienillä moottorin kierrosnopeuksilla (n. 750 - 3500 

kierr./min) , on hyödyksi pienempi venttiilin nosto, venttiilien ristiin avautuminen ja aukiolo, 
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sekä maltillisempi nokka-akselin ennakkoajoitus. Suuremmille moottorin kierrosnopeuksille 

mentäessä tarvitaan suorituskyvyn luomiseksi suurempi nokka-akselin ennakkoajoitus, vent-

tiilien ristiin avautuminen, sekä suurempi venttiilin nosto ja aukioloaika. Nokka-akselin sää-

töjärjestelmät toimivat yleisesti sähköhydraulisesti. (Huhtamaa et al 1996, 18)(Nieminen 

2005, 85) 

 

 VTEC (Variable Valve Timing and lift Electronic Control) on Hondan patentoima 

venttiilinohjaus järjestelmä. Järjestelmä perustuu kahteen (ja 3-Stage VTEC kolmeen) eri-

laiseen nokka-akselin profiiliin, joiden käyttöä ohjataan solenoidiventtiilillä moottorin kier-

rosnopeuden mukaan. Intelligent-VTEC järjestelmään on lisätty myös nokka-akselin ajoi-

tuksen säätö. Hondan uusin järjestelmä on Advanced VTEC, joka on toteutettu eri tavalla 

kuin aiemmat VTEC järjestelmät. Siinä nokka-akselin ajoitusta, sekä venttiilin nostoa ja au-

kioloa säädetään nokka-akselin keinuvivun tasapainopistettä muuttamalla. (Honda 2015) 

 

 Alfa-Romeo ja BMW ovat käyttäneet omissa järjestelmissään kiertyvää imunokka-

akselia ja Fiat portaatonta kartiomaisiin nokkiin perustuvaa järjestelmää. Nykyään lähes jo-

kaisella auton valmistajalla on käytössään jonkinlainen venttiilin avautumista säätävä tai 

muuttava järjestelmä. (Huhtamaa et al. 1996, 18 - 20) 

 

 Nokka-akselin ajoituksen ja noston säätäminen on tehokas keino saada moottori toi-

mimaan tehokkaasti koko sen käyttöalueella. Järjestelmän vaikutus perustuu kuitenkin me-

kaaniseen muutokseen moottorissa ja järjestelmän jälkiasennus on myös lähes mahdotonta, 

joten järjestelmää ei käsitellä enää tarkemmin työn edetessä. 

2.6 Muuttuva imusarjan pituus ja poikkipinta-ala 

Muuttuvaa imusarjaa käytetään, koska näin saadaan parannettua moottorin hyötysuhdetta ja 

taloudellisuutta koko moottorin käyttöalueella. Muuten jouduttaisiin tekemään kompromissi 

imusarjan rakenteessa ja moottorin ominaisuudet heikkenisivät joillain moottorin käyntino-

peuksilla. Suuri syy järjestelmän käyttöön on suurehko sylinterikannen imukanava. Liian 

avara imukanava vähentää pienillä kierrosluvuilla moottorin tuottamaa vääntömomenttia ja 

taloudellisuutta, mutta parantaa näytä ominaisuuksia korkeammilla moottorin kierroslu-

vuilla. Moottorin pienillä ja keskisuurilla kierrosnopeuksilla (alle 4000 rpm) sylinterin täy-

töstä ja polttoaineen sekoittumista voidaan parantaa kuristamalla imusarjaa tai muuttamalla 

imusarjan tilavuutta, pituutta tai muotoa. Imusarja jaetaan tällaisissa järjestelmissä osiin tai 



20 

 

imusarjaa kuristetaan. Imusarjan kanavia muutetaan sähköohjatuilla venttiileillä, jolloin 

ilma-polttoaineseoksen virtaus nopeus saadaan suuremmaksi ja seos sekoittuu paremmin. 

Imusarjan tilavuuden ja pituuden muutoksilla on myös resonanssi vaikutuksia ilma-poltto-

aine seoksen liikkumiseen. Näillä imusarjan muutoksilla saavutetaan moottorin parempi 

vääntö ja polttoainetalous. Suuremmilla kierrosluvuilla (yli 4000 rpm) kaikki venttiilit ava-

taan ja ylimääräinen virtausvastus poistetaan, kun ilma-polttoaine seoksen nopeus on ava-

rammassa kanavassa jo luonnostaan riittävän suuri. Tällöin avarasta imukanavasta saadaan 

hyötyä ja suurilla käyntinopeuksilla saadaan suurempi huipputeho. (Huhtamaa et al. 1996, 

16 - 17, 364)(Bell 1998, 2.15 - 2.16)  

 

 Muuttuva imusarjan pituus ja imukanavan pinta-ala on tehokas keino saada moottori 

toimimaan tehokkaasti koko sen käyttöalueella. Järjestelmän vaikutus moottoriin perustuu 

kuitenkin mekaaniseen muutokseen imusarjassa ja sähköinen säätö on yleensä on/off –tyyp-

pinen. Siksi järjestelmää ei käsitellä enää tarkemmin työn edetessä. 

 

3. SÄHKÖISET MOOTTORIN VIRITYSMAHDOLLISUUDET 

Tässä kappaleessa käsitellään moottorin suorituskyvyn parantamista kilpakäyttöön sähköi-

sien järjestelmien avulla. Sähköjärjestelmillä saatavia etuja käsitellään sellaisenaan, uudel-

leen säätämällä, jälkiasennettaessa ja muiden moottorin viritysten yhteydessä. Saatavaa etua 

verrataan alkuperäisiin säätöihin sekä vanhempiin sähköisiin ja mekaanisiin ratkaisuihin. 

Kilpakäyttöön tarkoitetussa moottorissa on otettava huomioon, että sitä käytetään enimmäk-

seen suurilla kierrosnopeuksilla ja kuormituksilla, jolloin moottorista saadaan suurin moot-

toriteho. Kilpamoottorista voidaan myös poistaa ylimääräisiä apulaitteita, jotka tieliikenne 

käytössä vähentävät moottorin suorituskykyä. 

 

 Yleisesti kaikki moottorin sähköohjatut tai sähköiset järjestelmät mahdollistavat 

moottorin tarkemman säädön ja siten oikein säädettynä moottorin suorituskyvyn lisääntymi-

sen. Järjestelmän ominaisuuksista riippuen säätö voi olla työlästä ja vaatia rahallista panos-

tamista. Tällöin osa järjestelmien potentiaalista voi jäädä käyttämättä, jos säätöä ei tehdä 

huolellisesti ja täydellisesti. Syitä epätäydelliseen säätöön voivat olla mm. rahan säästämi-

nen ja tarvittavan tietotaidon puuttuminen. 
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 Moottorin virittäminen pelkästään sähköisien järjestelmien avulla on lähtökohtaisesti 

suhteellisen tehotonta, koska sähköisesti voidaan vain säätää moottorin toimintaa. Sähköi-

sillä järjestelmillä saavutetaan kuitenkin monesti parempi moottorin toimivuus laajemmalla 

kierroslukualueella ja erilaisissa moottorin kuormitustilanteissa, mutta moottorin maksimi-

teho ja -vääntö lukemiin ne vaikuttavat melko marginaalisesti. Etua sähköisillä menetelmillä 

toki saadaan vanhempiin mekaanisiin ja yksinkertaisempiin järjestelmiin verrattuna, vaikka 

ne eivät merkittävästi moottorin huipputeho ja -vääntö lukemiin vaikuttaisikaan. (Bell 1998, 

7.12 - 7.14 8.14 9.2)  

 

Sähköisten moottorinohjausjärjestelmien etuna on niiden parempi ja helpompi sää-

dettävyys sekä käyttövarmuus verrattuna mekaanisiin järjestelmiin. Moottoreiden alkuperäi-

set sähköjärjestelmät ovat yleensä uudelleen ohjelmoitavissa ja monet sähköjärjestelmät 

ovat jälkiasennettavissa vanhempiinkin moottoreihin. 

 

 Tässä työssä sähköisistä moottorin järjestelmistä keskitytään sähköiseen polttoai-

neen suihkutukseen, sytytysjärjestelmiin sekä moottorin ohjausyksikköön, joka ohjaa mm. 

moottorin polttoaineen suihkutusta ja uusissa moottoreissa myös sytytyksen ennakkoa. 

Nämä järjestelmät valikoituivat, koska kaikki sytytysjärjestelmät perustuvat sähköön ja polt-

toaineen suihkutus- sekä suorasytytysjärjestelmät toimivat ohjelmoitavan muistillisen oh-

jainyksikön avulla. Tällä perusteella ne ovat merkittävimmät järjestelmät joita käytetään, 

ohjataan ja säädetään sähköisesti. 

 

 Jokamiesluokan kilpa-autoissa suorasytytysjärjestelmät eivät ole vielä merkittävästi 

yleistyneet. Niitä on ollut käytössä pääasiassa huipputason autoissa ja autoissa, joissa järjes-

telmä on ollut alkuperäisenä. Suurimmassa osassa jokamiehenluokan autoissa sytytysjärjes-

telmä on perinteinen virranjakajamallinen. Jokamiesluokassa tähän mennessä käytetyt polt-

toaineen suihkutusjärjestelmät ovat olleet pääosin moottoreiden alkuperäisiä, ja mikäli 

moottorinohjausjärjestelmä on vaihdettu, on käytetty edullista Megasquirt -järjestelmää. 

Vielä vuonna 2015 kaasuttimien käyttö oli kuitenkin paljon yleisempää jokamiesluokassa. 

 

3.1 Jokamiesluokan kilpa-auton moottorilta vaadittavat ominaisuudet 

Jokamiesluokkaa ajetaan erityyppisillä radoilla ja erilaisissa olosuhteissa, joten moottorilta 

vaaditaan erilaisia ominaisuuksia erilaisissa tapauksissa. Moottorin huipputeho on tärkeää 
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suorilla ja moottorin alempien kierroslukujen vääntömomentti on tärkeää mutkaisella osuu-

della. Paikaltaan lähtö hetkellä moottorin vääntömomentin tulisi olla mahdollisimman hyvä 

moottorin lähtökierrosluvulla ja paikaltaan lähdön jälkeen tarvitaan suurempien kierroslu-

kujen huipputehoa. Keliolosuhteiden kannalta moottorin huipputeho on tärkeää pitävillä 

alustoilla, kuten kuivalla asvaltilla, mutta esimerkiksi soralla ja märällä radalla tasaisesti ja 

laajemmalla alueella vääntävällä moottorilla on helpompi ajaa. Auton voimansiirron väli-

tykset vaikuttavat myös moottorilta vaadittaviin ominaisuuksiin. Tiheillä välityksillä, joissa 

vaihteiden välitykset ovat lähellä toisiaan saa moottorin alempien kierroslukujen vääntömo-

mentit olla huonompiakin, koska vaihteita vaihtamalla moottorin kierrosluku voidaan pitää 

korkeana. Harvoilla välityksillä, joissa peräkkäisten vaihteiden välitysten ero on suurehko, 

tulisi moottorin toimia hyvin koko moottorin kierroslukualueella. Autojen vakiovaihteistot 

ovat usein kilpakäyttöön melko harvoja, jolloin paljon käytettyjen 2. ja 3. vaihteen väli on 

usein liian suuri ja moottorin kierrosluku tippuu liikaa vaihdetta vaihdettaessa. 

3.2 Moottoreiden alkuperäiset sähköjärjestelmät ja niiden säätäminen 

Tässä kappaleessa käsitellään moottoreiden alkuperäiset sähköjärjestelmät ja niiden säätö, 

sekä jälkiasennettavien suihkutusjärjestelmien käyttö vakiomoottorissa. Alkuperäisistä jär-

jestelmistä etsitään soveltuvimmat kilpakäyttöön ja niistä saatavaa hyötyä arvioidaan lähtö-

tilanteeseen sekä vanhempiin järjestelmiin. 

3.2.1 Sähköisesti ohjatut polttoaineen suihkutusjärjestelmät 

Käytettäessä polttoaineen suihkutusta kilpamoottorissa, on järkevintä käyttää nelipistesuih-

kutusta, jossa jokaiselle moottorin sylinterille on oma suihkutussuutin. Nelipistesuihkutus 

on ollut yleinen kaikissa moottoreissa 2000-luvulta lähtien ja perusmallia tehokkaammissa 

moottoreissa jo 1980-luvulta lähtien. Polttoaineen suihkutus järjestelmä on myös jälkiasen-

nettavissa mihin tahansa moottoriin, mutta silloin joudutaan valmistamaan moottoriin sopiva 

imusarja. Kilpa-käytössä sekä pienillä käyntinopeuksilla ja kuormituksilla polttoaineen jak-

sottaissuihkutus on tehokkaampi ratkaisu kuin samanaikaissuihkutus (Bell 1998, 7.24 - 

7.25). Moottoreiden alkuperäiset polttoaineen suihkutuslaitteistot ovat yleensä uudelleen oh-

jelmoitavissa, joten ne ovat käyttökelpoisia kilpakäytössäkin. Joissakin alkuperäisissä jär-

jestelmissä uudelleen ohjelmointi voi kuitenkin olla haastavaa. 
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 Säädettäessä polttoaineen suihkutusjärjestelmää kilpakäyttöön voidaan polttoaine-

ilma seosta rikastaa lisäämällä suuttimien aukioloaikaa sekä tarvittaessa muuttamalla suih-

kutussuuttimien kokoa ja polttoaineen painetta. Lisäksi voidaan poistaa ylimääräisiä päästö-

jen alentamiseksi moottoriin asennettuja laitteistoja. Moottorin alkuperäinen lambda-anturi 

on suunniteltu katalysaattorin toiminnan optimoimiseksi ja se on siksi poistettava tai on käy-

tettävä anturia, joka hyväksyy rikkaamman polttoaineseoksen. Tällainen lambda-anturi voi 

olla yhteydessä moottorin ohjausyksikköön tai anturi vain ilmoittaa auton ohjaamossa ole-

valle mittarille hetkellisen lambda-arvon, jota voidaan käyttää moottoria säädettäessä. Ilman 

virtaushäviöitä moottoriin voidaan vähentää käyttämällä muuta kuin läppätyyppistä ilma-

määrämittaria tai täysin ohjelmoitavaa moottorin ohjausta käytettäessä ilmamäärän mittaa-

misesta voidaan luopua kokonaan. Mikäli moottorin tehonlisäys on korkeintaan noin 20 %, 

toimii alkuperäinen suihkutusjärjestelmä todennäköisesti ilman muutoksia, koska järjestel-

missä on yleensä reserviä vähän suuremmille ilman ja polttoaineen virtauksille. (Bell 1998, 

7.27 7.33)  

 

 Jos moottorissa on yksipistesuihkutus, kaasutin tai epätehokkaaksi todettu nelipiste-

suihkutus, voidaan moottoriin jälkiasentaa (kilpakäyttöön) tarkoitettu nelipistesuihkutus ja 

imusarja. Tällaisessa järjestelmässä imusarjasta voidaan tehdä sellainen, ettei siinä ole yli-

määräistä virtausvastusta. Ilmamäärän mittausta ei välttämättä tarvita ollenkaan mikäli 

moottorin ohjausjärjestelmä on tarpeeksi kehittynyt. Alkuperäisillä moottorin ohjausyksi-

köillä kannattaa käyttää ilmamäärän mittaamiseen kuumalanka- tai alipaineanturia, jolloin 

ei aiheudu ylimääräistä ilman virtausvastusta. Ilmamäärämittarin tyypin vaihto voi kuitenkin 

olla ongelmallista, koska niiden ohjaussignaalit ovat erilaisia. Erillisimusarjassa ja mahdol-

lisesti moottorin alkuperäisessä imusarjassakin suihkutussuuttimet voidaan sijoittaa tai siir-

tää optimaaliseen paikkaan imusarjassa ja jälkiasennettavaa moottorin ohjausjärjestelmää 

käytettäessä voidaan mahdollisesti käyttää 2 suihkutussuutinta moottorin sylinteriä kohden. 

Jälkiasennettavan suihkutuslaitteiston ja erillisimusarjan kanssa kannattaa ongelmien vähen-

tämiseksi käyttää jälkiasennettavaa ohjausyksikköä, vaikka järjestelmän voisi mahdollisesti 

saada toimimaan myös moottorin alkuperäisellä ohjainyksiköllä. (Bell 1998, 7.7 7.16 - 7.17) 

 

 Jos polttoaineen syöttömäärää katsotaan tarpeelliseksi muuttaa, tulisi säätötyö tehdä 

tehodynamometrissä, jossa moottorin suorituskyvyn muutokset voidaan havaita (Bell 1998, 

9.5).  Apuna käytetään usein pakoputkistoon asennettavaa lambda-anturia, jotta polttoaineen 

suihkutusjärjestelmän suihkutusmäärät saadaan helpommin säädettyä optimaaliseksi. On 
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kuitenkin huomioitava, että teoreettisesti oikea lambda-arvo 1 ei ole kaikissa tilanteissa op-

timaalisin, vaan seoksen tulee tietyissä tilanteissa olla hieman rikas tai laiha (Bell 1998, 7.1). 

Kuvassa 3.1 on esitetty graafisesti erään moottorin optimaalinen polttoaineensyöttökartasto, 

jossa on määritetty polttoaineensuihkutuspulssin pituus suhteutettuna moottorin saamaan il-

mamäärään ja moottorin käyntinopeuteen. 

 

Kuva 3.1 Polttoaineensuihkutuskartasto. (Bell 1998, 7.5) 

 

Tällaisen suihkutuskartaston tekeminen kaikille moottorin kierrosluvuille ja kuormituksille 

on erittäin työlästä. Apuna voidaan käyttää iskutilavuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan 

saman tyyppisen moottorin valmista suihkutuskartastoa. Suihkutuspulssin pituuden muutok-

sien nähdään kuvasta 3.1 olevan epäsäännöllisiä, joten optimaalista polttoainemäärää on 

mahdotonta säätää mekaanisella kaasuttimella yhtä tarkasti kuin sähköisellä polttoaineen 

suihkutuksella. Silti polttoaineensuihkutuksella ja sen säädöllä vakiomoottorissa ei saada 

merkittävää suorituskyky eroa kaasuttimiin nähden ajettaessa suurilla moottorin kuormituk-

silla ja kierrosnopeuksilla, vaan suihkutuksen etuna on sen säädettävyys eri kuormituksilla 

ja kierrosnopeuksilla (Bell 1998, 7.4 7.13). 

3.2.2 Moottorin sytytysjärjestelmät 

Moottoreiden sytytysjärjestelmät ovat monesti valmiita kilpakäyttöön alkuperäiskunnos-

saan, kun moottoria ei viritetä mekaanisesti. Uudelleen säädetty polttoaineen suihkutus ja 

käytöstä poistetut päästöjen alentamiseen tarkoitetut järjestelmät voivat kuitenkin muuttaa 

optimaalista sytytysennakon määrää eri käyntinopeuksilla. (Bell 1998, 7.43)  
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 Moottoreiden alkuperäiset virranjakajat ovat toimivia kilpakäytössä. Perussytytysen-

nakon suhteen virranjakajat ovat helposti säädettävissä. Virranjakajan sytytysennakon sää-

töön eri käyntinopeuksilla ja kuormituksilla tarvitaan keskipakosäädössä eri jousivakiollisia 

tai progressiivisia jousia ja alipainesäädössä erilaisia alipainesäätimiä. Keskipako- ja alipai-

nesäädön toiminta-aluetta ja voimakkuutta voidaan muuttaa, mutta säätö on eri säätötapoja 

käytettäessäkin aina kompromissi, ja suurilla moottorin kierrosnopeuksilla sytytysennakko 

pysyy vakiona. Kärjellisen virranjakajan heikkoudet ovat sytytystehon laskeminen ja katko-

jan kärkien hyppiminen suurilla moottorin käyntinopeuksilla. Pitkällä aika välillä ongel-

maksi tulevat myös kärkien kuluminen ja siitä johtuva säädön tarve. Yleensä moottorin 

käyntinopeuden ylittäessä noin 7000 kierrosta minuutissa, ei kärjellinen virranjakaja ole 

enää järkevä ratkaisu. Moottorin kärjellinen virranjakaja voidaan päivittää kärjettömäksi jäl-

kiasennettavalla muunnossarjalla tai moottoriin voidaan asentaa vastaavan tai toisenlaisen 

moottorin kärjetön virranjakaja. Kärjettömässä virranjakajassa ei ole enää ongelmaa moot-

torin käyntinopeuden kanssa ja siinä on vähemmän kuluvia ja tarkkuussäädettäviä osia. Kär-

jettömän virranjakajan sytytysennakon epälineaarinen säätö on kuitenkin rajoitettua, kuten 

kärjellisessä virranjakajassa. Jotta sytytysennakkoa voi säätää vapaasti kaikilla moottorin 

kierrosluku- ja kuormitusalueille, on käytettävä elektronisesti ohjattua virranjakaja- tai suo-

rasytytysjärjestelmää. (Rantala et al. 2000, 294, 328 - 329) 

 

 Moottoreiden elektronisesti ohjattujen virranjakaja ja suorasytytysjärjestelmien al-

kuperäiset sytytyksen ohjausyksiköt eivät yleensä salli sytytysennakon muuttamista. Syty-

tysennakko on kuitenkin muutettavissa, jos sytytyksen ohjausyksikkönä toimii moottorin 

ohjausyksikkö. Säätö voi myös onnistua uudelleen ohjelmoimalla sytytyksen ohjausyksikkö 

tai muuttamalla sytytysjärjestelmän tahdistukseen liittyvien antureiden paikkaa. Antureita 

siirtämällä saadaan muutettua sytytyksen perusennakkoa, mutta sytytysennakkokäyrän muo-

toon eri käyntinopeuksilla ja kuormituksilla ei pystytä vaikuttamaan. Jos moottoriin tehdään 

vain pieniä muutoksia ja säätö toimenpiteitä, alkuperäinen suorasytytysjärjestelmä toimii to-

dennäköisesti hyvin, ja tarvittava säätö voidaan tehdä sytytyksen perusennakkoa säätämällä. 

Jos moottorin sytytysennakon tarve kuitenkin muuttuu jostain syystä merkittävästi, tarvitaan 

sytytyksen säätöön jälkiasennettava vapaasti säädettävissä oleva suorasytytysjärjestelmä tai 

ohjelmoitavissa oleva sytytyksenohjausyksikkö (Bell 1998, 8.15). 

 

 Sytytysjärjestelmän säätö tulisi tehdä aina kokeilemalla erilaisia säätöarvoja tehody-

namometrissa, jossa moottorin suorituskyvyn muutokset voidaan havaita (Bell 1998, 9.5). 



26 

 

Täydellä kaasulla moottoria kuormitettaessa mahdollisella sytytysennakon alipainesäädöllä 

ei ole merkitystä, koska imusarjan paine pysyy tällöin lähes vakiona.  Kuvassa 3.2 on esitetty 

erään moottorin täydellä kaasulla saadut optimaaliset sytytysennakot moottorin eri kierros-

nopeuksilla, sekä vertailun vuoksi perinteisellä virranjakajalla saatavat sytytysennakot (Bell 

1998, 8.14). 

 

Kuva 3.2 Moottorin optimaaliset sekä virranjakajan mekaanisen säädön tuottamat sytytysennakot 

moottorin eri kierrosnopeuksilla (rpm). Y-akselilla sytytysennakko asteina ennen moottorin 

yläkuolokohtaa (EYKK) ja x-akselilla moottorin kierrosnopeus. (Bell 1998, 8.14) 

 

 Virranjakajan mekaanista säätöä voidaan erilaisin jousin saada muuttumaan “pyö-

reämmäksi” ja säädön loppumiskohtaa voidaan siirtää. Optimaalinen säätö ei ole kuitenkaan 

mahdollista perinteisestä virranjakajaa käytettäessä, vaan tarvitaan elektroninen sytytyksen-

säätö ja säätöarvojen tallentaminen ohjausyksikön muistiin. Kuvassa 3.3 on esitetty graafi-

sesti sytytysennakon säätökartasto käytettäessä virranjakajaa sekä täysin säädettävissä ole-

vaa järjestelmää. Kartastoissa on määritetty sytytysennakko suhteutettuna moottorin kuor-

mitukseen ja käyntinopeuteen. 
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Kuva 3.3 Sytytysennakon säätökartastot. Vasemmalla säätökartasto virranjakaja järjestelmästä ja oi-

kealla täysin säädettävän sytytysjärjestelmän säätökartasto. (Nieminen 2003, 258) 

 

Säätökartastoja vertaamalla nähdään virranjakajasäädön olevan melko lineaarista, kun taas 

täysin säädettävässä järjestelmässä säätö on epälineaarista, tarkkaa ja vaihteluväli on suu-

rempi (Nieminen 2003, 258). Vertailussa Fordin TwinCam-moottoria on testattu tehodyna-

mometrissä sekä mekaanisesti että elektronisesti ohjatulla sytytysennakon säädöllä, jolloin 

on mitattu moottorin tuottama teho ja vääntömomentti eri käynti nopeuksilla täydellä kaa-

sulla kiihdytettäessä. Mittauksessa saadut tulokset on esitetty kuvassa 3.4 (Bell 1998, 8.13).  

 

Kuva 3.4 Moottorin teho ja vääntömomentti lukemat mekaanisella ja elektronisella sytytysennakon 

säädöllä eri moottorin kierrosnopeuksilla (rpm). Teho ja vääntömomentti ovat y-akselilla ja 

kierrosnopeus x-akselilla. (Bell 1998, 8.15) 

Kuvan 3.4 mitatuista käyristä nähdään moottorin suorituskyvyn nousun olevan melko pientä 

käytettäessä elektronisesti ohjattua sytytysennakon säätöä. Mittaus ei ota kuitenkaan huomi-

oon kuin täydellä kuormituksella ajon, ja suurin hyöty elektronisesti ohjatusta sytytysen-

nakon säädöstä saadaan juuri osakaasulla ajettaessa (Bell 1998, 8.13). Moottorikohtaisen 
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kokonaisen sytytysennakkokäyrästön tekeminen on työläs ja aikaa vievä toimenpide, mutta 

apuna voidaan käyttää vastaavanlaiselle moottorille tehtyä karttaa. Jos moottoriin on tehty 

vain vähän muutoksia, on säätökartaston tekeminen helpompaa ja se soveltuu myös toden-

näköisesti toisiin samanlaisiin moottoreihin, joihin on tehty vastaavat muutokset (Bell 1998, 

8.14). 

3.2.3 ECU:n uudelleen ohjelmointi 

Moottorin ohjausyksikkö ECU:a uudelleen ohjelmoimalla voidaan muistissa olevia säätöar-

voja muuttaa. ECU:a ohjelmoimalla voidaan säätää mm. aiemmissa kappaleissa käsiteltyjä 

polttoaineen suihkutusta ja sytytysjärjestelmää. 

 

 Arkikielessä ECU:n EEPROM- tai EPROM -muistipiiriä kutsutaan lastuksi ja uudel-

leen ohjelmointia lastutukseksi. Lastutus onnistuu moottorin ohjauksesta riippuen joko OBD 

-pistokkeen kautta, ECU:n ohjelmointipistokkeen kautta tai irrottamalla EPROM -piiri 

ECU:sta ja ohjelmoimalla se erillisellä laitteella. Kaikkia ohjausyksiköitä ei voi säätää yhtä 

laaja-alaisesti, mutta ohjelmointitavasta riippumatta lopputulos on kuitenkin sama kaikissa 

vaihtoehdoissa, sillä itse ohjelman sisältö määrää lopputuloksen. (Juhala et al. 2005, 116 - 

117)(OBD 2015) 

 

 Lastuviritys (lastutus, chiptuning) eli moottorin ohjainyksikön uudelleen ohjelmointi 

on keino parantaa uudenaikaisen auton suorituskykyä sekä mahdollisesti taloudellisuutta. 

Autonvalmistajat joutuvat tasapainoilemaan polttoaineen kulutuksen, päästöjen ja moottorin 

suorituskyvyn välillä, joten uudelleen ohjelmoinnin avulla on mahdollista parantaa mootto-

rin suorituskykyä. Moottorin säätöarvojen määrittelytiedot sijaitsevat moottorin ohjainyksi-

kön EEPROM- tai EPROM -piirissä, joita muuttamalla moottorin suorituskykyä voidaan 

muuttaa. (OBD 2015)(Bell 1998, 9.2) 

 

 OBD -lastutus eli sarjamuotoinen ohjelmointi tapahtuu auton OBD-pistokkeen 

kautta. Ohjelmointi on nopeaa, koska moottorista ei tarvitse purkaa mitään. Muistin tyhjen-

nys toteutetaan esimerkiksi FLASH -menetelmällä, jolloin osa muistia tai koko muisti tyh-

jennetään käyttäen sähköistä välähdyspulssia. Uudelleen ohjelmointi suoritetaan ohjelmoin-

tilaitteella (Juhala et al. 2005, 117). OBD:n kautta ohjelmointi ei ole mahdollista kuin uu-



29 

 

dempiin autoihin tietyillä automerkeillä ja -malleilla, ja ohjelmointi vaatii yleisesti mootto-

rivalmistajakohtaisen luku- ja muunninlaitteen. Viritysohjelman sopivuus automalliin on 

varmistettava tarkasti, koska vääränlainen ohjelma voi lamaannuttaa moottorin (OBD 2015). 

 

 Uusimpien autojen moottorin ohjainyksikössä on mahdollisesti BDM ohjelmointi-

nastat, joiden kautta vanha ohjelma voidaan lukea ja uusi asentaa. Ohjelmointi on nopeaa ja 

riskitöntä, mutta työssä joudutaan avaamaan moottorin ohjainyksikkö. (OBD 2015) 

 

 Perinteinen lastutus tapa, jossa EPROM -muistipiiri irrotetaan moottorin ohjainyksi-

köstä ja tilalle asennetaan uusi piiri tai vanha ohjelmoidaan uudestaan. Menetelmää käyte-

tään pääasiassa vanhempiin moottoreihin, joissa se on ainoa vaihtoehto. EPROM -piiri oh-

jelmoidaan erillisellä ohjelmointilaitteella. Muistipiirinpaikalle on asennettavissa myös 

emulaattori, jolla säätöarvoja voidaan säätää reaaliaikaisesti esimerkiksi moottoridynamo-

metrissä ja hakea yksilölliseen autoon parhaiten sopivat säätöarvot. Säätöarvojen selvittyä 

ne siirretään EPROM -piirille ja piiri asennetaan autoon. (OBD 2015) 

 

 Jälkiasennettavat moottorin ohjausyksiköt ovat yleensä ohjelmoitavissa tietokoneoh-

jelmalla, joka tulee ohjausyksikön mukana. Jälkiasennettavaa ohjausyksikköä käytettäessä 

voidaan käyttää moottorin alkuperäisiä järjestelmiä ja antureita, mikäli ne ovat yhteensopi-

via ohjausyksikön kanssa. Moottorin ohjausyksikön mukanakin voi tulla joitain antureita, 

mutta muutoin on käytettävä erikseen hankittavia komponentteja, jotta järjestelmä saadaan 

toimimaan. 

 

 Lastutuksesta saadaan merkittävää hyötyä suorituskyvyn kannalta, jos moottori on 

ahdettu, muunnettavissa korkeaoktaanisemmalle polttoaineelle tai jos valmistajan toimesta 

moottorin suorituskykyä on jostain syystä vähennetty. Tällöin moottorin teho ja vääntö voi-

vat nousta parhaimmillaan noin 30 - 40 %. Muissa tapauksissa ahtamattomissa ottomootto-

reissa lastutuksella voidaan saada yli 10 % hevosvoiman tehon ja yli 10 % Nm:n väännön 

nousu säätämällä polttoaineseosta ja sytytysennakkoa, mutta yleensä suorituskyvyn nou-

sussa jäädään vapaasti hengittävissä moottoreissa muutamaan prosenttiin (OBD 2015)(Di-

gituning 2015). Ahtamattomissa moottoreissa suorituskykyä pystytään parantamaan eniten, 

kun moottorissa on pieni litrateho ja suuri iskutilavuus. Ahdetuissa moottoreissa suoritusky-

kyä voidaan parantaa enemmän, koska ahtopainetta voidaan nostaa (Bell 1998, 9.2). 
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3.2.4 Moottorin apulaitteiden ja ilman ominaisuuksien vaikutus 

Pienillä asioillakin on merkitystä moottorin huipputehon kasvattamisessa. Esimerkiksi latu-

rin, ohjaustehostimen, ilmastointilaitteen, pakokaasun takaisin kierrätysjärjestelmän (EGR), 

moottorin suljetun tuuletusjärjestelmän ja katalysaattorin poisto nostavat moottorin huippu-

tehoa. Näiden ylimääräisten apulaitteiden poistolla saadaan todennäköisesti suurempi tai 

yhtä suuri hyöty kuin pelkällä polttoaineen suihkutuksen ja sytytysjärjestelmän säädöllä saa-

daan. Kaikki moottorin apulaitteet vievät moottorin kokonaistehosta noin 10 - 20 % (Niemi-

nen 2005, 77, 93). Suurin osa moottorin apulaitteista voidaan poistaa tai korvata esimerkiksi 

vastaavalla sähkökäyttöisellä osalla. Saasteenestojärjestelmien, kuten EGR-järjestelmän 

poisto mahdollistaa polttoaineen suihkutusmäärän kasvattamisen ja sytytysennakon vähen-

tämisen. Tällöin takaisin kierrätettävä pakokaasu voidaan korvata lisäämällä ilma-polttoaine 

seosta. Koska ilma-polttoaine seos on tällöin palavampaa, sytytysennakkoa voidaan vähen-

tää (Bell 1998, 7.42 - 7.45). EGR-järjestelmä toimii kuitenkin vain moottorin osakuormituk-

sella ja pienemmillä kierrosluvuilla, joten moottorin huipputehoon sen poistaminen ei vai-

kuta (Autosport Kosonen, 2015). 

 

 Ilman paineella, lämpötilalla ja kosteudella on myös melko suuri merkitys moottorin 

ominaisuuksiin. Esimerkiksi noustessa noin 300 metriä korkeammalle merenpinnasta, joka 

vastaa noin 30 mbar:n ilmanpaineen laskua, moottoriteho laskee noin 3 %. Imuilman läm-

pötila vaikuttaa myös melko paljon moottoritehoon ja imuilman lämpötilan nousu noin 7 

celsius asteella aikaan saa noin 1 % maksimitehon putoamisen. Myös ilman kosteuden kasvu 

vähentää moottoritehoa. Nämä ilman koostumuksesta aiheutuvat moottoritehon muutokset 

ovat verrattavissa polttoaineen suihkutuksen ja sytytysjärjestelmän säädöstä saatavaan moot-

torin suorituskyvyn kasvamiseen. Tosin ilmanpaine ja kosteus ovat asioita joihin ei voi vai-

kuttaa, mutta johtamalla moottorille viileämpää ulkoilmaa voidaan moottoritehoa saada nou-

semaan merkittävästi. (Bell 1998, 1.1 - 1.3) 

3.3 Moottorin sähköjärjestelmien käyttö mekaanisten viritysten yhteydessä 

Jos moottorin tehoa halutaan nostaa merkittävästi, on auton moottorin mekaanisia osia vaih-

dettava, kevennettävä tai muilla tavoin muokattava. Moottorit on suunniteltu alun perin me-

kaanisinkin osin pääasiassa käyttömukavuuden, taloudellisuuden ja kestävyyden kannalta, 

kuten moottorin sähköiset järjestelmätkin. Siten lähes kaikista moottorin osista löytyy pa-

rannettavaa, mikäli halutaan parantaa moottorin suorituskykyä. Normaalia tehokkaampien 
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automallien moottorit ovat lähtökohdaltaan parempia virittämiseen, koska niiden kom-

ponentit on jo suunniteltu kestämään ja tuottamaan enemmän tehoa. Moottorin osia ei tällöin 

tarvitse välttämättä vaihtaa ja muokata niin paljon kuin pienempitehoisen moottorin tapauk-

sessa. (Bell 1998, 1.6 - 1.9) 

 

 Moottoritehon nostaminen mekaanisin keinoin onnistuu moottorin kaasunvaihtoa 

parantamalla, moottorin maksimikäyntinopeutta kasvattamalla ja moottorin termistä hyöty-

suhdetta parantamalla. Moottorin kaasunvaihtoa voidaan parantaa muotoilemalla sylinteri-

kannen kanavia, sekä imu- ja pakosarjaa sekä pakoputkistoa. Nämä polttoaine-ilma seoksen 

ja pakokaasujen kulkukanavat voidaan yleensä muotoilla ja suurentaa paremmin virtaaviksi, 

jolloin moottorin kaasunvaihto paranee. Kaasunvaihtoa voidaan tehostaa myös kasvatta-

malla moottorin venttiilien pinta-alaa tai määrää, lisäämällä venttiilien nostoa ja aukioloai-

kaa kilpakäyttöön suunnitellulla nokka-akselilla, sekä kasvattamalla moottorin sylinteritila-

vuutta joko pidentämällä kampiakselin iskunpituutta tai suurentamalla mäntien halkaisijaa. 

(Bell 1998, 1.6 - 1.9) 

 

 Moottorin huipputeho saadaan lähes poikkeuksetta lähellä moottorin suurinta käyn-

tinopeutta. Suurinta moottorin käyntinopeutta voidaan nostaa keventämällä moottorin liik-

kuvia osia, käyttämällä jäykkiä venttiilin palautusjousia, sekä lyhentämällä kampiakselin is-

kunpituutta. (Bell 1998, 6.7 11.11 11.15 11.20 11.30 ) 

 

 Moottorin termistä hyötysuhdetta voidaan parantaa lisäämällä moottorin puristus-

suhdetta, jolloin polttoaine-ilma seos puristetaan puristustahdissa pienempään tilaan kuin 

vakiomoottoreissa. Moottorin puristussuhdetta voidaan nostaa pienentämällä palotilaa kan-

nessa tai männissä, käyttämällä muotoiltuja ”pattimäntiä” tai kasvattamalla moottorin sylin-

teritilavuutta. Kasvaneen puristussuhteen takia moottorissa tulee käyttää korkea oktaanista 

polttoainetta, jonka puristuskestävyys on korkeampi. 95-oktaaninen bensiini voisi kasva-

neella puristussuhteella syttyä itsestään liian aikaisin ja aiheuttaa moottorivaurion. (Bell 

1998, 4.1 4.6 4.9) 

 

 Kun moottoriin on tehty tällaisia mekaanisia muutoksia, eivät moottorin alkuperäiset 

polttoaineen suihkutus ja sytytysjärjestelmät alkuperäissäädöillään toimi enää toivotunlai-

sesti. Tällöin moottorin alkuperäisten järjestelmien säätö on välttämätöntä. Lisääntynyt 

moottorin polttoaineen ja ilman tarve sekä kasvanut moottorin suurin käyntinopeus voivat 
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olla kuitenkin liikaa alkuperäisille järjestelmille, jolloin niitä on muokattava tai ne on kor-

vattava ominaisuuksiltaan paremmin kilpa-autoiluun soveltuvilla järjestelmillä. 

3.3.1 Sähköisesti ohjatut polttoaineen suihkutusjärjestelmät 

Kilpamoottoriksi muutetun moottorin kuormitukset ja kierrosluvut ovat suurempia verrat-

tuna vakiomoottoriin. Alkuperäisissä polttoaineen suihkutusjärjestelmissä joudutaan tällöin 

suihkutuspainetta ja suihkutussuuttimien kokoa yleensä kasvattamaan. Joissain tapauksissa 

voidaan joutua uusimaan myös polttoainepumppu, -suodatin ja -linjasto. Tämä voi olla tar-

peellista häviöiden vähentämiseksi sekä polttoaineen siirron tehostamiseksi, jotta moottori 

saa tarpeeksi polttoainetta suurilla käyntinopeuksilla. Ongelmaksi voi muodostua myös 

moottorin ilman puute, joka voi aiheutua imusarjan, kaasuläpän sekä ilmamäärämittarin 

muotoilusta ja rakenteesta. Etenkin suurilla moottorin käyntinopeuksilla ilman virtausno-

peuden kasvaessa ilman virtaushäviöt voivat kasvaa merkittävästi käytettäessä alkuperäistä 

imuputkistoa. Suihkutussuuttimien sijainti voi myös olla ilman virtausnopeuden kasvaessa 

epäoptimaalinen ja bensiinin suihkutusmäärän kasvettua polttoaine ei sekoitu tarpeeksi te-

hokkaasti ilmaan ennen moottorin sytytyshetkeä. Suuremmalla venttiilin nostolla ja auki-

ololla oleva viritysnokka-akseli voi aiheuttaa ongelmia moottorin ilmamäärän mittaamiselle 

ja lambda-anturin toiminnalle, koska ilma-polttoaineseos voi kulkea hetkellisesti väärään 

suuntaan tai kulkeutua pakoputkistoon palamattomana. Kun nämä mahdolliset ongelmat 

huomioidaan, on alkuperäinen polttoaineen suihkutusjärjestelmä käyttökelpoinen kilpakäy-

tössä. (Bell 1998, 7.33 - 7.34 7.38) 

 

 Alkuperäisestä polttoaineen suihkutusjärjestelmästä joudutaan täyden suorituskyvyn 

saamiseksi mahdollisesti vaihtamaan imusarja tai suihkutussuuttimien paikka. Moottorin 

imusarja on usein liian ahdas kasvaneelle ilman virtaukselle ja polttoaineen suihkutusmää-

rien ollessa suurempia polttoaine ei välttämättä sekoitu kunnolla imuilmaan, jos suihkutus-

suuttimet ovat alkuperäisellä paikallaan lähellä sylinterikantta. Kilpamoottorissa olisi siksi 

parempi, jos suihkutussuuttimet sijaitsisivat kauempana sylinterikannesta tai jaksoittaissuih-

kutuksessa jopa kaasuläppien ulkopuolella. Liian kaukainen suuttimien sijoitus sylinterikan-

nesta kuitenkin huonontaa moottorin alakierrosominaisuuksia, joten kilpamoottoreissa voi-

daan käyttää kaksisuutinjärjestelmää, jossa on suuttimet lähellä sylinterikantta, sekä kauem-

pana olevat suuttimet, jotka tulevat toimintaan kun kaasuläpän avautuma on suuri. (Bell 

1998, 7.15 - 7.16) 
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 Mikäli moottorin alkuperäinen ohjausyksikkö on säädettävissä, se on käyttökelpoi-

nen myös moottoriin tehtyjen muutosten jälkeen. Jälkiasennettavalla mahdollisesti suurempi 

muistisella ja vapaammin säädettävällä moottorin ohjausyksiköllä voidaan kuitenkin saada 

tehtyä tarkempi säätö polttoaineen suihkutusmääriin ja sillä voidaan mahdollisesti ohjata 

esimerkiksi 2-suutin järjestelmää sekä muita kilpa-autoilussa hyödyllisiä yksityiskohtia tai 

järjestelmiä. 

3.3.2 Moottorin sytytysjärjestelmät 

Kilpamoottorissa moottorin kuormitukset ja kierrosluvut ovat suurempia verrattuna vakio-

moottoriin, joten kärjellistä virranjakajaa ei ole enää järkevää käyttää kilpakäytössä. Moot-

torin huipputeho saavutetaan suurilla käyntinopeuksilla, jolloin kärjellinen virranjakaja ei 

enää toimi optimaalisesti. Kärjetön virranjakaja on säädettävissä suhteellisen toimivaksi 

koko moottorin käyttöalueelle. Ei-säädettävää alkuperäistä suorasytytyslaitteistoa käytettä-

essä, joudutaan kilpakäytössä yleensä tekemään kompromissi eri moottorin käyntinopeuk-

sien välillä, jolloin suorituskyky jää jollain kierrosnopeudella epäoptimaaliseksi. Mikäli sy-

tytysennakko halutaan säätää mahdollisimman tarkasti, tarvitaan sytytyksen säätöön jälki-

asennettava vapaasti säädettävissä oleva suorasytytysjärjestelmä tai ohjelmoitavissa oleva 

sytytyksenohjausyksikkö, johon alkuperäinen suorasytytysjärjestelmä on liitettävissä. 

 

Mekaanisesti viritetyssä moottorissa kilpasytytystulpat voivat parantaa moottorin 

suorituskykyä, koska ne toimivat optimaalisesti korkealla puristussuhteella, moottorin kor-

keilla kierrosnopeuksilla ja silloin, kun moottorin litrateho on suuri. Kilpasytytystulppien 

toimivuus on hyvin vaihtelevaa moottorista riippuen. Moottoritehon muutos voi olla esimer-

kiksi noin viisi hevosvoimaa ylös- tai alaspäin. Myös alempien kierrosnopeuksien moottori-

teho ja –vääntö voivat laskea, mikäli kilpasytytystulpat ovat liian kylmät kyseiseen mootto-

riin. (Juhala et al. 2005, 345 - 346)(NGK, 2015) 

3.4 Moottorin sytytys- ja polttoainejärjestelmistä aiheutuvat kustannukset 

Moottorin sähköjärjestelmien avulla moottori on tarkemmin säädettävissä kuin mekaanisilla 

ja vanhemmilla järjestelmillä. Sytytys- ja polttoainejärjestelmän säädöllä moottori on muo-

kattavissa erilaisiin olosuhteisiin sopivaksi, mutta järjestelmiä säädettäessä ja jälkiasennet-

tavia järjestelmiä käytettäessä kustannukset voivat karata lähelle auton 1400 €:n myyntihin-

taa. Siksi tulee arvioida itse järjestelmien hintaa sekä moottorin säädöstä aiheutuvia kustan-

nuksia. Järjestelmien säätöön on mahdollista ostaa komponentteja, laitteita ja ohjelmistoja, 
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mutta ilman kokemusta ja perehtymistä laitteisiin, joudutaan säädössä kuitenkin usein tur-

vautumaan ulkopuoliseen apuun. Taulukossa 3.1 on esitetty erilaisten sähköjärjestelmien 

sekä vastaavien mekaanisten laitteiden hintoja. 

Taulukko 3.1 Mekaanisten osien ja sähköjärjestelmien hintoja vuonna 2015. (Osien hinnat 2015) 

Moottorin ohjauslaitteet Hinta 

Hestec Alkaen 1500 € 

MoTec 750 - 2000 € 

GEMS 1200 - 2500 € 

Tatech 890 - 2000 € 

KMS MP25 750 € 

Megasquirt (rakennussarja) 215 -300 € 

Megasquirt (valmis yksikkö) 315 -700 € 

Sytytyksen laitteet  

Kärjetön sytytys -muunnossarja 50 -100 € 

ATSpark suorasytytys n. 230 € 

Suihkutuslaitteiston osat  

Läppärunko-sarja 820 - 1745 € 

Suihkutussuuttimet 60 - 130 € 

Brisk kilpasytytystulpat 15 €/kpl 

Mekaaniset osat  

Kaasutinpari (Weber 40-55 mm) 690 - 1180 € 

Kaasutinpari (FAJS 40-48 mm) 220 - 440 € 

Imusarjat Alkaen 200 € 

 
 

Taulukon 3.1 hinnoista nähdään moottorin ohjausjärjestelmien olevan uutena melko kalliita 

jokamiesluokkaan, Megasquirt:iä lukuun ottamatta. Tatech:n, MoTec:n ja KMS:n halvim-

mat moottorin ohjausjärjestelmät maksavat uutena kuitenkin alle 1000 €, joten nekin voivat 

olla järkeviä valintoja käytettynä, jolloin niiden hinta on pudonnut kohtuullisemmaksi. Mi-

käli moottoriin katsotaan moottorin ohjausjärjestelmän lisäksi tarpeelliseksi läppärungot 

imusarjoineen, kasvavat kustannukset nopeasti kaksinkertaisiksi. Läppärungot ja imusarjan 

voi ostaa myös käytettynä tai valmistaa itse, jolloin hinta putoaa. 
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 Edullisin moottorin ohjausjärjestelmä olisi Megasquirt, joko rakennussarjana tai val-

miiksi kasattuna. Jos moottorissa pystytään käyttämään alkuperäistä imusarjaa ja suihkutus-

laitteistoa, ei muita osia välttämättä tarvitse ostaa. Verrattaessa Megasquirt:n hintaa kaasut-

timiin nähdään uusien laadukkaiden Weber -kaasuttimien ja imusarjojen olevan uutena kal-

liimpia. Uudet kiinalaiset FAJS -kaasuttimet sen sijaan saa käytettyjen Weber kaasuttimien 

hinnalla (n. 200 - 500 €). Käytetyt ja omavalmisteiset kaasuttimille tarkoitetut imusarjat 

maksavat n. 100 € tai vähemmän.  Megasquirt moottorin ohjaus voi siis olla halvempi kuin 

kaasuttimet ja sillä saavutetaan parempi moottorin säädettävyys. Myös kalliimmat moottorin 

ohjausjärjestelmät voivat olla järkeviä valintoja käytettyinä, ottaen huomioon että niillä voi 

ohjata myös moottorin suorasytytysjärjestelmää. Läppärunkojen käyttö voi olla järkevää, 

mikäli ne saa ostettua käytettynä tai ne voi valmistaa itse. 

 

 Virranjakajan muuttaminen kärjettömäksi on edullista (alle 100 €) sekä ohjelmoitava 

ATSpark suorasytytysjärjestelmä on 230 € hinnallaan harkitsemisen arvoinen. Moottoreiden 

alkuperäisiä suorasytytysjärjestelmiä voidaan joissain moottoreissa säätää moottorin ohjaus-

järjestelmällä, jolloin niiden käyttö on järkevää. Korkeaviritteisemmässä moottorissa kilpa-

sytytystulppia kannattaa kokeilla, koska sarjan hinta on vain 60 €. 

 

 Taulukossa 3.2 on esitetty moottorin sähköjärjestelmien ja kaasuttimien säädättämi-

sestä aiheutuvia kustannuksia ja säädössä tarvittavien laitteiden hintoja.  

 

Taulukko 3.2 Mekaanisten osien ja sähköjärjestelmien säädättämisen, sekä säätölaitteiden hintoja vuonna 

2015. (Osien hinnat 2015) 

Moottorinohjaus Hinta 

Moottorin dynamometrisäätö 60 - 89 €/h, 350 € (3 h) 

EPROM vaihto/ohjelmointi (ja säätö) 350 - 500 € 

EPROM ohjelmointilaitteet  

OBD ohjelmointilaite 209 € 

Sarjamuotoinen ohjelmointilaite 128 € 

EPROM ohjelmointilaite 323 € 

Kaasutinmoottori  

Moottorin dynamometrisäätö 60 - 65 €/h 
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Taulukon 3.2 hinnoista nähdään kaasutin ja polttoaineen suihkutuksella varustettujen 

moottoreiden dynamometri säädättämisen olevan lähes saman hintaista. EPROM -lastun 

vaihtaminen tai uudelleen ohjelmointi maksaa sen sijaan 350 - 500 €. EPROM -piirin ohjel-

mointiin tarkoitetut laiteet maksavat n. 130 - 320 €. Jälkiasennettaviin moottorin ohjausjär-

jestelmiin säätöohjelmisto sisältyy yleensä laitteen hintaan ja säätö tehdään tietokoneen 

avulla. 

 

 ECU:n EPROM lastua vaihtamalla tai ohjelmoimalla kustannukset pysyvät kohtuul-

lisina. Ostamalla ohjelmointilaite ja säätämällä EPROM itse, voidaan päästä edullisempaan 

hintaan. 

3.5 Moottorin sähköjärjestelmien soveltuvuus jokamiesluokkaan 

Moottorin sähköjärjestelmät soveltuvat jokamiesluokan kilpa-autoiluun yleisesti hyvin. 

Moottorin sähköjärjestelmien kehittyessä niiden säädettävyys on parantunut, joka mahdol-

listaa moottorin suorituskyvyn parantamisen. Kehittyneempien sähköjärjestelmien käyttöä 

rajoittaa kuitenkin mm. niiden kalliit hinnat ja tietotaidon puuttuminen. 

 

 Käytettäessä ohjelmoitavia polttoaineen suihkutusjärjestelmiä ja sytytysjärjestelmiä 

voidaan järjestelmiin joutua tekemään säätötoimenpiteitä riippuen moottorin mekaanisesta 

viritysasteesta. Järjestelmien uudelleen säädöllä voidaan saavuttaa virittämättömässä moot-

torin muutaman hevosvoiman huipputehon nousu ja muutaman newtonmetrin vääntömo-

mentin kasvaminen joillain kierrosalueilla. Korkeampi viritteisissä moottoreissa ohjelmoi-

tavia polttoaineen suihkutus- ja suorasytytysjärjestelmiä käyttämällä voidaan myös saavut-

taa muutaman hevosvoiman huipputehon nousu ja mahdollisesti merkittävä vääntömoment-

tialueen laajeneminen sekä vääntömomentin nousu verrattuna tilanteeseen, jossa käytettäi-

siin kaasuttimia ja mekaanisesti säädettävää sytytystä. Tehtäessä säätö tarkasti ja huolelli-

sesti, kun käytetään kaasuttimia ja mekaanisesti säädettävää sytytystä voidaan kuitenkin 

päästä melko lähelle ohjelmoitavia polttoaineen suihkutusta ja sytytystä. Vakioviritteisten ja 

lievästi viritettyjen moottoreiden tapauksessa on kuitenkin huomioitava niiden olevan mo-

nesti jo lähtökohdiltaan kaasutin- ja virranjakajamoottoreita parempia. Tapauksessa, jossa 

kehittyneemmän sytytysjärjestelmän asentamisella saadaan moottorin korkeinta pyörimis-

nopeutta kasvatettua, voidaan moottorin huipputehoa saada kasvatettua yli kymmenen he-

vosvoimaa. 
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 Vaikka tässä työssä käsitellyillä sähköisillä moottorin virityskeinoilla ei useimmissa 

tapauksissa saavutettukaan suurta moottorin huipputehon nousua, saavutetaan niillä kuiten-

kin etua moottorin vääntömomentissa erilaisilla moottorin kuormituksilla ja pyörimisno-

peuksilla. Tällöin moottori on monessa kilpailutilanteessa helpommin ajettavissa, kun moot-

torin vääntömomentti on tasaisempi eri pyörimisnopeuksilla. Myös moottorin kaasuun rea-

gointi voi parantua huomattavasti pienilläkin kierroksilla. 

 

 Moottorin apulaitteiden ja muiden tehoa vievien järjestelmien vähentämisen sekä 

moottorin imuilman jäähdyttämisen voidaan todeta olevan moottorin huipputehon kasvatta-

misen kannalta tehokkaampi ratkaisu kuin työssä esiteltyjen sähköjärjestelmien käyttö. Kor-

vaavista sähköisistä moottorin apulaitteista aiheutuu kuitenkin kustannuksia. 

4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sähköisten moottorin järjestelmien käytön ja säädön 

soveltuvuutta jokamiehenluokan kilpa-autoiluun. Bensiinimoottorin suorituskyvyn paranta-

miseen sähköjärjestelmillä ja vertailua eri järjestelmien välillä oli vaikeaa löytää kirjallisuus-

lähteistä. Tästä johtuen tutkimustuloksissa on puutteita, eivätkä kaikki tutkimustulokset vält-

tämättä päde kaikissa tapauksissa. Tarkempaan tutkimukseen yksittäisessä moottorissa ja 

kilpa-autossa olisi ollut mahdollista tekemällä käytännön muutoksia moottoriin. Tämän jäl-

keen moottorin suorituskykyä olisi voinut vertailla alkutilanteeseen ja muihin järjestelmiin 

nähden moottoridynamometrissä ja moottoriradalla. Tällaista tutkimusta minulla ei ollut ta-

loudellisesti mahdollista toteuttaa. 

 

 Käytettyjen kirjallisuuslähteiden sekä oman moottoreiden teknisen tiedon avulla tut-

kimustuloksista voidaan kuitenkin tehdä moottorin sähköjärjestelmien hyödyistä ja kannat-

tavuudesta johtopäätökset. Yleisesti voidaan todeta työssä käsitellyillä moottorin sähköjär-

jestelmillä päästävän vähintään samaan moottorin suorituskykyyn kuin mekaanisilla järjes-

telmillä. Moottorin kierroslukukohtaista vääntömomenttia sähköisesti säädettävillä järjestel-

millä voidaan saada parannettua mekaanisiin järjestelmiin verrattuna, jolloin moottorin 

vääntöalue voi kasvaa. Moottorin huipputehoa tässä työssä käsitellyt sähköjärjestelmät eivät 

lisää kuin muutaman hevosvoiman verrattuna vastaaviin mekaanisiin järjestelmiin. Ongel-

maksi sähköisesti ohjattujen polttoaineen suihkutus- ja sytytysjärjestelmien käyttöönottoon 
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voivat muodostua järjestelmien hinta ja niiden säätäminen. Moottoreiden alkuperäisten säh-

köjärjestelmien ja edullisempien jälkiasennettavien järjestelmien käytöstä aiheutuvat kus-

tannukset pysyvät kuitenkin vertailukelpoisena vastaaviin mekaanisiin järjestelmiin nähden. 

Moottorin täysin sähköisten järjestelmien säätäminen ja asennus voi olla haastavaa ohjeiden-

kin kanssa. Asennus ja säätö vaativat usein melko laajaa tietotaitoa, joten säätämisen ja asen-

nuksen kanssa joutuu helposti turvautumaan ulkopuoliseen osaavaan apuun. 

 

 Moottorin sähköohjattuja polttoaineen suihkutus- ja sytytysjärjestelmiä käyttämällä 

voidaan jokamiesluokassa saavuttaa vähäistä hyötyä. Moottorin huipputehoa niillä ei 

yleensä saada nostettua kuin muutama hevosvoima, mutta moottorin vääntömomenttialuetta 

ne voivat laajentaa moottorin alemmille pyörimisnopeuksille, jolloin moottorin vääntömo-

mentti voi kasvaa jollain moottorin pyörimisnopeudella jopa kymmeniä newtonmetrejä. Saa-

vutettu hyöty moottorin vääntömomentissa voi kuitenkin korostua esimerkiksi liukkaissa 

olosuhteissa ja radoilla, joissa on hitaita mutkia. Lähes kaikissa tapauksissa tässä työssä kä-

siteltyjä ohjelmoitavia moottorin sähköjärjestelmiä olisi järkevää käyttää, koska ne mahdol-

listavat moottorin paremman säädettävyyden ja siten moottorin suorituskyvyn parantamisen. 

Laitteiden ja niiden säädöstä aiheutuvat kustannukset eivät kuitenkaan saisi nousta lähelle 

auton myyntihintaa. Hinnaltaan perusharrastajalle liian kalliiksi komponenteiksi voidaan 

mainita uutena ostetut virityskäyttöön suunnitellut moottorin ohjausyksiköt ja läppärungot. 

Moottorin alkuperäisiä polttoaineen suihkutusjärjestelmiä tai Megasquirt:ia käytettäessä 

voidaan sen sijaan saavuttaa säästöä kaasuttimien käyttöön nähden.  
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