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Kimmo Ala-Keturin Audi A6 '09
AUTOHIFIKILPAILUJA VIIME VUOSINA SEURANNEILLE KIMMO ALA-KETURI
ON VARMASTI TUTTU MIES VANNOUTUNEENA BRAX -TIIMIN JÄSENENÄ.
JALASJÄRVELTÄ KOTOISIN OLEVA HIFIHARRASTAJA ON VOITTANUT NELJÄN
KILPAILUKAUDEN AIKANA KOLME SUOMENMESTARUUTTA. TÄSSÄ ARTIKKELISSA
SYVENNYMME KIMMON KILPAILU-URAAN JA MASTER OEM-LUOKKAAN
RAKENNETUN AUDI A6:SEN TARINAAN.
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# $            
la juuri ennen ajokortti-ikään tulemista. Tuolloin elettiin viime
vuosikymmenen alkuvuosia ja tallissa odotteli jo ensimmäinen
auto. Heti alusta saakka Kimmon omistuksessa on ollut Audeja, ja niinpä
ensimmäinenkin auto oli Audi 80. Ennen ajokortin saamista oli tietysti
aikaa rakennella autoon sopivia poppivehkeitä. Ensimmäiseksi Audiin
asennettiin subbari ja vahvistin. Tuolloin suosittu merkki Kimmon kaveripiirissä oli SPL Dynamics, joten sellaiset hänenkin oli saatava. Harrastus alkoi siis monelle nuorelle miehelle tuttuun tapaan bassopainotteisesti.
Kimmo on ollut kiinnostunut musiikista koko ikänsä. Nuorempana
hän soitti kitaraa ja rumpuja, mutta lähimpänä sydäntä on aina ollut musiikin kuunteleminen. Oli siis luonnollista, että melko pian ajokortin saamisen jälkeen parempi äänenlaatu alkoi kiinnostaa myös autossa. Niinpä
Kimmo hankki Audi 80:seensä paremmat etukaiuttimet ja lisäksi ostoslistalle meni signaaliprosessori. Pioneerin valmistama, aikoinaan lähes
legendaarinen DEQ-9200 ruuvattiin kiinni Audiin ja matka aikaviiveiden maailmaan saattoi alkaa.

Hifikilpailuihin Pietarsaareen
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loin käytiin vain katselemassa meininkiä, samoin seuraavana vuonna.
Tärkeitä vaikuttajia kilpailuista kiinnostumiseen ovat Kimmon mukaan
olleet oman kylän pojat Hirvelän Vesku ja Saarelan Perttu, jotka saivat
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hänet innostumaan kilpailutouhuista.
Lopulta vuonna 2008 Kimmon uskaltautui itse ottamaan osaa kil   $
;    *    < = +  >
Show:ssa luokassa Advanced Unlimited. Silloisena kulkupelinä oli sininen Audi A4 Avant, jolla Kimmo myöhemmin kilpaili menestyksekkäästi kolme täyttä kisakautta. Laitteistona ensimmäisessä kisassa oli Braxin
etukaiuttimet, Helixin vahvistimet ja MTX:n subbari. Ensimmäisessä kilpailussaan Kimmo sijoittui neljänneksi, eli viimeiseksi luokassaan. Kilpakumppaneille annettiin tasoitusta varsinkin asennuksissa, joissa takkiin
tuli yli viisikymmentä pistettä seuraavaksi sijoittuneeseen.

Ensimmäiset kisakaudet
Ensimmäinen kokonainen kilpailukausi kesällä 2009 oli jo menestykseltään erilainen. Kauden kahdesta ensimmäisestä kilpailusta tuli voitto ja lisäksi Kimmo sijoittui neljä kertaa toiselle sijalle. Finaaleissa Audi
A4 asennukset oli hiottu viimeisen päälle ja ainoana luokassaan Kimmo
saavutti täydet asennuspisteet. Niiden, ja hyvin sujuneen kuuntelun ansiosta Kimmo kruunattiin Suomenmestariksi vuosimallia 2009 luokassa
# @ J            
parikymmentä pistettä. Laitteistona Audissa oli tuolloin Braxia ja Alpine F1 Statusta.
Toisella kilpailukaudella vuonna 2010 Kimmo jatkoi Audi A4:sellaan
edelliskaudesta tutulla kaavalla; osakilpailuista kotiin viemisiksi lähti
kaksi kakkostilaa ja viisi voittoa. Finaalissa koettiin puolestaan jännittä-
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Kun kaikki kaiutinverkot ovat paikallaan, on Audin ohjaamo kuin täysin vakio. Mistään ei pysty näkemään, että kyseessä on Master-luokan kilpailuauto.

Brax Matrix 6.1PP keskiäänikaiutin sijaitsee ovessa auton alkuperäisessä suljetussa kotelossa.

Auton alkuperäinen Audi Multimedia -paketti sisältää
CD-vaihtajan sekä DVD-soittimen. Ne on sijoitettu auton
hansikaslokeron sisään.

Audi Multimedia -järjestelmän pienikokoinen näyttö on kojelaudan yläosassa. Multimedia luokassa kilpaillessaan Kimmo sai
kehuja sen hyvästä kuvanlaadusta.
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Takakontin kaikki komponentit näkyvillä. Massiivisesta hifilaitteistosta huo- Virranjako hoidetaan kuparista valmistetulla sulakkeellisella jakoblokilla,
limatta kuljetustilaa ei ole tarvinnut uhrata yhtään.
joka sijaitsee takakontin pohjalla. Huomaa kaapeleiden tyylikäs viimeistely.
Takakontin molemmin puolin sijaitsevat Brax Nox-sarjan vahvistimet
sopivat hyvin auton alkuperäisten paneeleiden taakse.

Takakontin pohjalle rakennettu subbarikotelo ja jakoblokin kotelo on verhoiltu auton alkuperäiseen sisustukseen sopivalla kankaalla. Kaiuttimien ja
jakoblokin suojana on levyyn kiinnitetty lasi.
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suljettuihin koteloihin oviin. Koteloiden tilavuutta mittailtaessa kooksi saatiin noin yhdeksän litraa. Sattumalta uudeksi kaiutinelementiksi valittu
Brax Matrix 6.1PP toimii juuri tämän kokoisessa
kotelossa. Niinpä Kimmolle jäi helppo työ hieman
parantaa koteloiden jäykkyyttä vaimennusmatolla sekä alumiinilevyllä. Audia on muuten vaimennettu melkoisen vähän; kaiutinkoteloiden lisäksi
ainoastaan varapyöräkoteloon liimailtiin vaimennusmattoa. Muuten Audi oli Kimmon mielestä jo
      

Diskantit kojelaudalle
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viä hetkiä, kun luokan Advanced 7-kanavaa Suomenmestari selvisi vasta parempien taajuuserottelupisteiden avulla. Kimmo sijoittui tällä kertaa toiseksi, ollen kuitenkin tasapisteissä sekä asennuksessa, että kuuntelussa Suomenmestaruuden voit         [  
$ mon Audi A4 esiteltiin AutoSound -lehden numerossa 1/2010 yhdessä Suomen Brax-tiimin kanssa.
Sinisellä Audi A4:sella Kimmo kilpaili viimeisen kerran kisakaudella 2011 samassa luokassa, kuin edellisillä kausilla. Osakilpailuissa sijoitukset vaihtelivat edelliskausia enemmän. Kimmo sijoittui kerran kolmanneksi, kerran toiseksi ja
kaksi kertaa ensimmäiseksi. Finaaleissa kilpailu
oli jälleen tasaista, mutta tällä kertaa suomenmes   
  $

  velle yhden pisteen erolla toiseksi tulleeseen Kimmo Iivariseen.

Uusi auto ja uudet laitteet
Muutaman menestyksekkään kisakauden jälkeen
Kimmo päätti pitää välivuoden kisoista ja vaihtaa autoa. Uutta autoa ostateltaessa selvää oli, että
Audi on ainoa merkki jota lähdetään katsomaan.
Viime vuosina Kimmon perhe oli kasvanut, joten
tilavampi auto oli hakusessa edellisen A4 Avantin
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tilalle. Kriteeriksi uudelle autolle asetettiin myös
se, että alkuperäisestä soittimesta tulee saada ulos
optista signaalia. Valinta kohdistui näin farmarimalliseen Audi A6:seen, joka hankittiin perheeseen keväällä 2012.
Autossa on paikallaan alkuperäinen Audi Multimedia -paketti DVD-soittimella, kojelautanäytöllä ja CD-vaihtajalla. Optinen signaali saadaan ulos
Most-väylästä mObridgen valmistamalla adapterilla. Samoihin aikoihin auton hankinnan kanssa
Kimmon luottomerkki Braxilta tuli markkinoille
uusi Nox 4 DSP -vahvistin sisäänrakennetulla signaaliprosessorilla. Tämä vahvistin ottaa vastaan
optista signaalia, joten se oli täydellinen valinta
uuden Audi A6:sen vahvistimeksi. Neljäkanavainen vahvistin tuottaa 100 wattia jatkuvaa tehoa per
kanava laitteiston pääkaiuttimille, jotka ovat Braxin Matrix -sarjaa. Lisäksi vahvistimen signaaliprosessorissa on säätömahdollisuudet kuudelle
kanavalle, joista kaksi kanavaa on RCA-tasoisia
lähtöjä. Näillä saadaan siis säädettyä aikaviiveet
vielä toiselle vahvistimelle. Toisena vahvistimena Audissa on tavallinen Brax Nox 4 -vahvistin
ilman signaaliprosessoria, ja sillä ohjataan laitteiston kahta Brax Matrix -subwooferia. Kimmon
valitsema laitteisto on siis todella simppeli, mutta
laadukkaista komponenteista kasattu.

Asennuksia perheen ehdoilla
Asennuksia autoon tehtiin syksyn ja talven aikana
öisin pikkutunneille saakka. Perheellisenä miehenä Kimmo sovitti auton rakentamisen yhteen työn
ja perhe-elämän kanssa siten, että kun lapset laitettiin yöunille, niin isä lähti tallille auton kimppuun.
Audin asennuksia tehtiin sillä silmällä, että autolla
osallistutaan kilpailuihin. Lähempänä kisakautta
2013 luokaksi valikoitu hieman sattumalta Master
OEM. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjaamon osalta
auton alkuperäinen ilme tulee säilyttää ja esimerkiksi kaiuttimien asennuksen tulee näyttää vakiolta. Pinnan alle toki saa, ja pitääkin, tehdä muutoksia
äänenlaadun parantamiseksi.
Audin asennukset sujuivat edellisistä projekteista tutulla kaavalla. Ikänsä Audien kanssa touhunneelle Kimmolle uuden auton purkaminen
           
vaan kaikkien osien kohdalla oli tiedossa kuinka
ne irtoavat. Autoa purettaessa Kimmolle paljastui
kuitenkin pieni yllätys; Audin alkuperäiset 6,5 tuuman keskiäänikaiuttimet oli jo tehtaalla asennettu

Keskiäänikaiuttimet sijaitsevat siis Audin ovissa.
Ovien alkuperäisiä diskanttipaikkoja Kimmo ei
halunnut kuitenkaan käyttää. Audi A6:sen kojelaudan päällä, aivan ikkunan vieressä kulkee koko
kojelaudan pituinen kapea kaiutinverkko. Sen alle
Kimmo teki rasiaporalla reiät, joihin juuri ja juuri mahtuivat Brax Matrix 1.1 -diskantit. Samalla
saatiin säilytettyä kojelaudan alkuperäinen ulkoasu valittua OEM-kilpailuluokkaa varten. Kimmon mukaan tuulilasin kautta heijastettut diskantit toimivat tässä autossa yllättävän hyvin myös
äänenlaadultaan.

Subbarit takakonttiin
Takakontin osalta Master OEM-luokkakin mahdollistaa enemmän näyttävyyttä asennukseen,
eikä kaikkien komponenttien tarvitse olla piilossa
tai alkuperäisillä paikoilla. Edellä mainitut Brax
Nox -vahvistimet löysivät paikkansa takakontin
molemmilta sivuilta alkuperäisten peitepaneeleiden alta. Siellä sattui olemaan juuri vahvistinten
mentävä tila, jonka Kimmo hyödynsi tehokkaasti
päätteiden asennukseen. Vahvistimille Kimmon
rakensi lattaraudasta telineet, joiden avulla ne istuvat tukevasti paikalleen.
Kontin pohjalla sijaitsevan alkuperäisen varapyöräsyvennyksen tilavuus on Audissa tarpeeksi
suuri kahden subbarin kotelolle. Niinpä Kimmon
mukaan subbarit tarvitsi vain pudottaa paikalleen.
Kotelo valmistettiin lasikuidun sekä vanerilevyn
avulla ja sillä on tilavuutta noin 40 litraa. Kotelon
päälle Kimmo asensi edellisestä autostaan tutun
matalan kaukalon, jonka pinta toimii subbarikotelon kattona. Sen pohjalle ruuvattiin kiinni jakoblokki, jossa on samalla sulakkeet laitteille.

Virtajärjestelmä ongelmana
Varapyöräsyvennyksessä sijaitsee myös auton
alkuperäinen akku, joten kaapeleiden vedot saatiin pidettynä lyhyinä. Akulta tulee kaapeli kontin
pohjalla sijaitsevalle sulakkeelliselle jakoblokille,
josta hoidetaan vahvistinten virransyöttö. Virtajärjestelmän suunnittelussa oli Kimmon mukaan
kuitenkin hieman päänvaivaa jopa sähkömiehelle,
koska Audissa on tietokone, joka tarkkailee laitteiden virrankulutusta. Näin vahvistinten käyttämä
virta saattaa joissakin tapauksissa häiritä tietokonetta ja se voi mennä sekaisin kuvitellen, että auton
akussa on virtaa enemmän, kuin todellisuudessa
onkaan. Kimmo ratkaisi ongelman maadoittamalla vahvistimet suoraan auton runkoon ja ongelmia
tämän kanssa ei ole ilmennyt.
Sen sijaan auton alkuperäisen soittimen automatiikka aiheuttaa harmaita hiuksia pidemmissä
demosessioissa. Auton moottorin ollessa sammutettuna soitin katkaisee virran laitteistosta auto-
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maattisesti muutaman kymmenen minuutin kuuntelun jälkeen. Yleensä myöskään tästä ei ole kuunteluarvostelussa haittaa, mutta Kimmo kertoo sen
jonkin verran huonontavan laitteiston käytettävyyttä varsinkin laitteistoa lämmitettäessä.

Kilpailua vanhojen
tuttujen kanssa
Kilpailukaudella 2013 Kimmo osallistui kahteen eri luokkaan EMMA Finlandin järjestämissä
kisoissa. Äänenlaatupuolella luokkana oli edellä
mainittu Master OEM, jossa Kimmo oli kauden


   \     misiksi tuli Kimmon uran kolmas Suomenmestaruus.
Multimedialuokkaan osallistuminen oli puolestaan yhteinen päätös vanhan kilpakumppanin
       $
             
 kaan äänenlaatupuolella. Koska miehet kuitenkin
tykkäävät kilpailla keskenään, niin he päättivät
yksissä tuumin osallistua Multimedia Experienced
   +           
Kimmon sai palkinnoksi osallistumisesta hopeaa.
Hyviä muistoja neljän kilpailukauden aikana
on kertynyt paljon. Esimerkiksi Kimmo kertoo

EM-kisareissun Rotterdamiin vuonna 2009 olleen
               vat myös hymyilyttää vielä vuosien jälkeen, vaikka sillä hetkellä kyseessä on voinut olla vakavakin
paikka. Tästä esimerkkinä Kimmo kertoo kesäi    ] ^_ *   
kanssa matkalla Kemoraan, kun hän soitti mulle
omasta autostaan ja totesi, että ei päivää ilman tonnin vahinkoa. Genesiksen keskiääni hajosi häneltä
siinä kilpailumatkalla. Myöhemmin tuo lausahdus
on jaksanut kyllä hymyilyttää.”
Audi A6:sen asennuksissa Kimmo on tyytyväisin auton käytettävyyden säilyttämiseen. Vaikka
   
 
       rankuljetus mahdollisuudet ovat ennallaan, koska kontin pohjaa ei ole tarvinnut korottaa yhtään.
Tavoitteena oli pitää asennus kauttalinjan alkuperäisen mukaisena, ja siitä Kimmo kertookin saaneensa kilpailuissa kehuja. Asennus onkin auton
alkuperäistä ilmettä kunnioittava ja pelkistetyn
tyylikäs.
Seuraavalle kisakaudelle Kimmo kertoo lähtevänsä pienin harkituin muutoksin. Esimerkiksi kaiutinkaapelit on tarkoitus vaihtaa parempiin. Pääasiassa keskitytään kuulemma säätämään soundia. Kuulostaa toimituksemme mielestä järkevältä
suunnitelmalta.
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ASENNUSKUVAT

h i Vahvistimen kiinnitysräkki valmistettiin raudasta. Vahvistimet löysivät paikkansa
takakontin molemmin puolin alkuperäisten paneeleiden takaa.

j

Tällaisista yksityiskohdista tunnistaa Master -luokan kisaauton. Johdotuksen viimeistely on tehty tyylikkäästi mustalla
punossukalla sekä värikoodatuilla kutistesukilla. Lisäksi jokainen kaapeli on merkitty selkeästi nimilapulla.

j Myös kaiuttimien päässä kaapelit on koodattu värien mukaan.

h Sama viimeistelty tyyli jatkuu
virtakaapeleiden puolella.
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h Subbarikotelo kahdelle Brax Matrix -elementille syntyi varapyöräsyvennykseen perinteisellä tyylillä lasikuitua sekä vanerilevyjä käyttämällä.
j

Tässä lienee yksi entinen vaimennusta vaatinut paikka Audissa, eli
takakontin pohja. Sinne
asennettiin muutama
paketti Dynamat -vaimennusmattoa. Auton
alkuperäinen akku näkyy myös syvennyksen
oikeassa laidassa.
i Varapyöräsyvennyksen päälle Kimmo rakensi jo edellisestä autostaan tutun matalan
laatikon, jonka takimmaiseen syvennykseen
asennettiin jakoblokki. Etummainen syvennys on varattu subbarielementtien asennusta
varten.

h Kuvassa Audin ovi lähes vakiona. Braxin keskiäänikaiutinta sovitellaan paikalleen alkuperäiseen suljettuun koteloon. Yläpuolella
sijaitseva kaiutin on auton alkuperäinen.

h Tässä kuvassa näkyy hyvin Kimmon oven kotelolle tekemät
muutokset. Vaimennusmattoa ja alumiinilevyä on kulunut, jotta
kotelosta on saatu tarpeeksi tukeva hifikäyttöön.

h Brax Matrix diskantit asennettiin metallista valmistetuissa asennuslaipoissa kojelaudan kulmiin porattuihin reikiin. Valtavirrasta poiketen ääni heijastetaan siis tuulilasin kautta kuuntelijan korviin.
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Antti-Jussi Paavolan VW Beetle '12

BUDJETTILUOKAN
VALKEA UNELMA

VAASAN SUUNNALLA VAIKUTTAVA ANTTI-JUSSI PAAVOLA PITÄÄ AUTOISTA. VIIDESSÄ
VUODESSA HÄN ON EHTINYT OMISTAA NIITÄ JO YHDEKSÄN KAPPALETTA. MUUTAMIIN
AUTOIHINSA HÄN KERTOO VAIHTANEENSA KAIUTTIMIA, MUTTA VARSINAISTA
RAKENTELUTAUSTAA ANTTI-JUSSILLA EI KUITENKAAN ENNEN TÄTÄ PROJEKTIA OLE. TÄSSÄ
ARTIKKELISSA TUTUSTUMME ANTTI-JUSSIN EMMA:N KILPAILUKENTILLE RAKENTAMAAN
UUDENKARHEAAN VOLKSWAGEN BEETLEEN.
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heräsi alunperin jo vuonna 2008. Tuolloin
hänen hyvä ystävänsä Kimmo Ala-Keturi
aloitteli kilpailu-uraansa EMMA Finlandin äänenlaatukisoissa. Yhdessä Kimmon autolla kaveruk             $  #     
rakentaa myös omaa autoa, ja niinpä hän päätti
hankkia Helix:n Competition -sarjan kaiuttimet ja
A6 -mallisen vahvistimen. Autoon saakka laitteet
eivät koskaan kuitenkaan päätyneet, vaan Antti            
vei miehen mennessään.

Uusi auto hakusessa
#         
 man vuoden, kunnes keväällä 2013 päästiin jälleen
siihen pisteeseen että laitteet oli hankittu ja silloista
autoakin ryhdyttiin purkamaan. ”Mulla oli silloin
Mazda 6 MPS, jolla oli tarkoitus lähteä kisaamaan.

Ehdin vetää sinne kaiutin- ja virtakaapelitkin. Olikohan se sitten touko-kesäkuuta, kun tuli mieleen
    
 ^  # 
#    
     mionsa uudenmalliseen Volkswagen Beetleen.
Miehen kaveri on töissä autoliikkeessä ja kerran
   #  
   
Beetlellä. Aikansa kaverinsa autoa kierrettyään
#           
 
         ton asennuksen. Niinpä ajatus autonvaihdosta kypsyi alkukesän aikana. ”Purin sitten yöllä vanhasta
autosta kaikki asennukset pois ja aamulla lähdin
 
 `^  #   
nykyisen kulkineensa taustoista. Näin ensimmäi     
   minen saattoi alkaa.

Asennukset yhteistyöllä
Kesäkuun alkupäivinä hankittu vuosimallin 2012

`       #    
kun hän päätti aloittaa sen rakentamisen kisaken q
  #    
kaverinsa lähialueelta eli Kimmo Ala-Keturin ja

  
  *    {sä kaverukset sopivat kaikille käyvät viikonloput
Beetlen rakentelua varten. Kantavana ideana oli
lähteä kasamaan tarpeeksi yksinkertainen laitteis  
    ^$   
oli mulla päällimmäisenä viime vuodet, joten liian
kallista tai monimutkaista laitteistoa en halunnut
autoon laittaa. Ennemminkin halusin lähteä kisoihin katselemaan ja tutustumaan ihmisiin”, toteaa
#       
Aikataulullinen tavoite oli selvillä heti auton
hankkimisen jälkeen; EMMA Finlandin Motoparkin osakilpailu heinäkuun puolivälissä ja luokkana hintarajoitettu Experienced 2000 euroa. Tehokasta rakenteluaikaa oli siis reilu kuukausi. ”Tuohon ensimmäiseen osakilpailuun auto rakennettiin
käytännössä tyhjästä parissa viikonlopussa”, tote-
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Beetlen sisusta on sopivan pirteä jo aivan vakiokuntoisenakin.
#      + 
 ällä työnjaolla ja kokeneempien kavereiden avustuksella. Näiden viikonloppujen aikana autoon
vedettiin kaapelit sekä rakennettiin oviin paikat
6,5-tuumaisille midbassoille ja diskanteille peilikolmioon. Lisäksi vahvistimelle tehtiin kiinnitysräkki kojelaudan syövereihin. Ainoastaan subbari
jäi uupumaan ensimmäisen osakilpailun laitteistosta. Se lisättiin settiin myöhemmin kesän aikana.

Braxia pääkaiuttimiksi
*   #    ` |  \
kokemuksia löytyy kaveripiiristä jo useiden vuosien ajalta. Kilpailuluokan asettama rajoitus budjettiin asetti omat vaatimuksensa valittavien laitteiden hinnalle. Niinpä pääkaiuttimiksi hankittiin
Braxin Nox -sarjan diskantit sekä Matrix -sarjan
  ` |     # 
lestä hyvän soundin lisäksi arvokkaan näköisiä ja
      q | '} -

Soitin on vakio ja sijaitsee alkuperäisellä paikallaan.
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neen lisävarusteena saatava rosterikaulus helpottaa tukevan asennuksen toteuttamista.
#      # sin tiedossa oli, että Volkkarit ovat suhteellisen
simppelisti kasattuja autoja, joten niiden purkamisessakaan tuskin tulee suurempia ongelmia.
Ensimmäiseksi lähdettiin tekemään kaapelivetoja oviin ja paljastuikin, ettei ovissa ole edes nykyautoille tyypillisiä moninapaliittimiä, vaan pelkät
haitariputket. Niiden kautta kaapeleiden pujottaminen ovien sisään oli muutaman minuutin homma.
`        asennuksen toteuttamisen. Keskiäänikaiuttimiksi valituille Brax Matrixeille valmistettiin vanerista asennusadapteri oven alareunan alkuperäiseen kaiutinpaikkaan. Alkuperäisen keskiäänikaiuttimen koko on 8 tuumaa, joten kaiuttimen reikä ovessa on riittävän suuri jo valmiiksi. Tämä
mahdollistaa hyvin oven sisään hengittävän kaiutinasennuksen. Lisäksi Beetlen oven sisäpellistä
lähtee irti suurikokoinen muovilevy, joten tämän
reiän kautta on myös oven ulkopellin vaimennus
helppo toteuttaa.
#          
Coatin ja STP:n tuotteilla. Ulkopellissä kerroksia
on parhaillaan neljä. Lisäksi sisäpellin muovilevyä vahvistettiin alumiinilevyllä vaimennusmaton
lisäksi. Soundin salaisuus on keskiäänitaajuuksille syntyviä heijastuksia rikkova Silent Coat Sound
Absorber -pyramidilevy, jota liimattiin ulkopeltiin
varsinaisen vaimennusmaton päälle. Levyn asennuksella saatiin vähennettyä kuminaa ja rauhoitettua keskiäänikaiuttimen soundia.
Diskanteille valmistettiin paikka alkuperäisten kaiuttimien kohdalle peilikolmioon. Alkujaan
muovisiin paneeleihin asennetut vakiokaiuttimet
tosin heitettiin romukoppaan ja tilalle tehtiin raudasta kiinnikkeet Brax Nox 28 -diskanteille. Alunperin ajatuksena oli koteloida diskantit eli valmistaa kiinnikkeen päälle peitepaneeli lasikuidun
ja kankaan avulla. Ajanpuutteen vuoksi työ jäi
hieman kesken ennen ensimmäisiä kisoja. Niinpä väliaikaisesta ratkaisusta tuli pysyvä. Diskantit
onkin asennettu ilmavasti ja valtavirrasta poikkea-

Äkkiseltään vilkaistuna Beetlen ohjaamo vaikuttaa alkuperäiseltä. Tarkemmin katsottuna huomio kiinnittyy ensiksi tyylikkääseen kaiutinasennukseen.
va asennus on todella siron näköinen.

Alkuperäinen soitin ja
pienikokoinen vahvistin
Monesta muusta kilpailuautosta poiketen Antti `      

räinen soitin. ”Halusin säilyttää alkuperäisen soittimen, koska niitä harvemmin käytetään kisakentillä. On mielenkiintoista nähdä kuinka pitkälle
   ^   # 
Vahvistimena Beetlessä on saksalaisen Audiotech Fischerin uuden Match -merkin kahdeksan-

kanavainen kompaktin kokoinen
laite, joka kaiken lisäksi sisältää
vielä sisäänrakennetun signaaliprosessorin. 700 euron hintainen
vahvistin on täydellinen valinta hintarajoitteiseen kilpailuluokkaan monipuolisten ominaisuuksiensa takia. Vahvistimeen signaali syötetään Beetlen alkuperäiseltä soittimelta
kaiutintasoisena ja vahvistimen DSP:n säädöt toteutetaan
tietokoneella. Mahdollisimman lyhyiden kaape-
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Beetlen oven asennukset on toteutettu hienosti ja alkuperäistä teemaa kunnioittavasti.
Kaiuttimien metalliset asennusrinkulat luovat arvokkaan vaikutelman.
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livetojen varmistamiseksi vahvistin on asennettu Beetlen tilavan kojelaudan alaosaan, keskikon    +   #    
metallista kiinnikkeen, joka pultataan kojelaudan
rakenteisiin alkuperäisen soittimen reiän kautta.
Tilaa kojelaudassa on juuri riittävästi tämän tyyppisen asennuksen toteuttamiseen.

Subbari varapyöräkoteloon
Image Dynamics:n valmistama subwoofer -elementti
 #       [   {valloissa suosittu Image Dynamics vaikutti netin keskustelupalstojen kokemuksien perusteella mielenkiintoiselta elementiltä, ja vieläpä hinnaltaan sopivalta käytössä olevaan budjettiin. Niinpä sitä päätettiin kokeilla Beetlessä.
;~  #       ta varapyörän syvennykseen sopivan kotelon. Aluksi 20 mm vanerista leikattiin syvennyksen pohjan
kokoinen levy. Tämän jälkeen reunoille ryhdyttiin
taivuttamaan samasta materiaalista tehtyä suorakaiteen muotoista vanerisoiroa. Apusahauksien avulla levy saatiin taivutettua puolikaaren muotoon ja
lopuksi päälle ruuvattiin vanerikansi. Kotelon sisäpintoihin kiinnitettiin vielä Silent Coat vaimennusmattoa. Näin aikaansaadulla kotelolla tilavuutta
on noin 30 litraa ja rakenne varmasti tukeva. Koko
komeus verhoiltiin huovalla, jonka hankkimiseen
liittyy pieni tarina. ”Auto piti saada kisakuntoon ja
kotelo verhoiltua, mutta Vaasasta ei löytynyt mistään
haluamaani tummanharmaata huopaa. Ykkösradion
Tompalla oli hyllyssä joku jämäpala vaaleanharmaata, joten se oli pakko laittaa. Ihan kivasti se tuohon
     ^   # 

Laitteisto kehittyy kauden aikana
     #     kauden 2013 EMMA Experienced 2000€ -luokassa.
Kesän aikana hän osallistui kahteen osakilpailuun,
joissa sijoitukset olivat ensimmäinen ja toinen. Osakilpailujen välillä autoa rakennettiin hieman lisää.
Ensimmäisestä kilpailusta puuttunut subbari lisättiin laitteistoon ja samalla parannettiin ovien vaimennuksia. Lisäksi diskanttien suuntauksia muutettiin ja
ovipahveista poistettiin alkuperäiset ritilät. Ne korvattiin Braxin valmistamilla, paremmin ilmaa läpi
päästävillä ritilöillä.
Tähän asennustapahtumaan liittyy pieni kom #       [ -

h Peilikolmioon asennettu Brax Nox
28 -diskantti on kiinnitetty tukevasti
raudasta valmistettuun telineeseen.
Asennus on ilmava, sillä diskanttia
ei ole koteloitu.

i Antti-Jussin Beetlen tavaratila
on lähes vakion oloinen. Ainoastaan
kontin pohjalle asennettu subbari
kertoo kyseessä olevan hifiauton.
Harmaalla huovalla verhoiltu pohjalevy tuo hienon kontrastin muuten
tummaan konttiin.
san Ykkösradiolle ja niiden oli tarkoitus tulla Braxia maahantuovan AudioImportin porukan kyydillä Vaasan osakilpailuun. Maahantuojan autolle sattuneesta kolarista johtuen ritilät eivät sitten saapuneetkaan koskaan perille saakka. ”Siinä tulikin kiire
hankkia korvaavat ritilät, koska suunniteltu rakennusviikonloppu lähestyi. Mutta taas oli kavereista
  *      ` |   ^  #  `    

Menestystä finaaleista
Asennusmuutosten lisäksi laitteistoa luonnollisesti myös säädettiin kauden aikana useaan otteeseen.
Finaalisäädöt valittiin viime hetkellä ennen kilpai    q  #     seksi ja on sijoitukseensa todella tyytyväinen. ”Mestaruuden voittaneen Malkin Tommin kanssa meillä
oli tiukkaa kilpailua jo kesän osakilpailuissa. Harmi
etten päässyt kuuntelemaan kunnolla Tommin autoa

         ^   # 
      
$    #  
van todella tärkeässä asemassa myös auton soundia
kehitettäessä. ”Kotipuolelta saa helposti referenssiä
ja vinkkejä akustisista asioista, esimerkiksi hyvistä
     ^   #  \hin aikookin kiinnittää entistä enemmän huomiota
        ^ 
jotain tekisin nyt toisin, niin ottaisin kyllä enemmän
asennuskuvia. Vaikka Experienced -luokassa ei varsinaista dokumentaatiota tarvitsekaan, niin kyllä
hyvät kuvat helpottavat paljon auton esittelyä tuo^   #  
   lijoita. Muutenkin huolellinen suunnittelu on Antti
     
 

kisalaitteistoa.
”Nykyisen laitteiston soundiin olen kyllä pääosin
tyytyväinen, vaikka kyllä siellä selkeitä virheitäkin
on. Mutta ottaen huomioon käytetyn budjetin niin
täytyy sanoa, että kun rahat käyttää oikein ja harki        ^  # 
”Asennukset varsinkin ovien osalta ovat mielestäni
parasta tämän hetkisessä laitteistossa”, vastaa Antti        kellä tyytyväinen. Silti kaikki on kuulemma menossa uusiksi ensi kaudelle, jos vain aikaa asennuksille
riittää. Tuttu tarina monelle kilpailijalle.
#    `    tä, kuinka suhteellisen pienellä rahallisella panostuksella saadaan rakennettua hyvin soiva auto kisakentille. Tässäkin projektissa yhteistyö on voimaa ja harrastuksen suola on kavereiden kanssa rakentaminen.
#            
kilometrin matka tallille. Ehkäpä jälleen muutaman
     
 #   kean Beetlen kisakentillä kaudella 2014.

j

Oven alareunassa sijaitseva Brax Matrix 6.1
midbasso on asennettu raskaasti modatulle vakiopaikalle.
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Mitä jäi mieleen
Antti-Jussi Paavolan Beetlestä?
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ASENNUSKUVAT

h Match PP 82DSP vahvistimelle rakennettiin
raudasta teline, jolla laite saatiin kiinnitettyä
kojelaudan syövereihin.

h Kotelon kiinnitys on toteutettu varapyörän
alkuperäiseen kiinnityspisteeseen.

h i Herkullinen kuvasarja auton omistajan
kilpailudokumentaatiosta kertoo, miten ovikaiutinasennus on syntynyt vaihe vaiheelta.
Beetlen ovi vaimennettiin ja lisäksi alkuperäisen kaiuttimen paikalle tehtiin vanerista asennuskaulus Brax Matrix 6.1 keskiäänikaiuttimelle. Erittäin asiallista, mutta ei yliampuvaa.

h Vahvistimen virtakaapelit suojattiin punossukalla ja merkittiin värillisellä kutistesukalla.
j

Alkuperäinen kaiutinritilä poistettiin ovipahvista ja uusi keskiäänikaiutin tuotiin aivan ovipahvin tasalle. Tällä toimenpiteellä oli suuri vaikutus äänenlaatuun.
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Beetlen peilikolmioihin tehtiin kiinnitystelineet Brax Nox 28 -diskanteille.
Raudasta valmistetut telineet ovat
varmasti tukevat, mutta suuntauksen muuttaminen ei ole mahdollista.

Kotelon seinämät vaim e n n e t t iin
Silent Coat
matolla. Kotelon is tuvuus varapyörän syvennykseen
on hy vä ja
kaikki tila on
hyödynnetty.

Kotelon päälle leikattiin vanerilevystä
peitepaneeli, joka verhoiltiin harmaalla huovalla. Subbarin suojaus hoidettiin
metalliritilällä.

Vanerilevystä lähdettiin tekemään koteloa
varapyörän tilalle. Levyä taivuttamalla saatiin aikaan puolikaaren muotoinen sivuseinä.
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