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Piirrustus, jonka pohjalta maailmanpyörä rakennettiin. 

 

 

 

 

LUKIJALLE 

Nämä ohjeet ovat tarkoitettu kaikille, jotka suunnittelevat leiril-
leen maailmanpyörää. Tämä kyseinen maailmanpyörä on tehty 
Versojen suurleirillä Helpeen Helistäjällä vuonna 2015, Hepo-
hiekassa. Suunnittelusta vastasi Iska Knuuttila ja Petri Kiri. Ra-
kennelman toteutti Petri Kiri yhdessä alaleiriläisten kanssa. Sa-
mat henkilöt ovat laatineet myös nämä rakennusohjeet. Toivon, 

että näistä ohjeista on apua jollekin tulevaisuudessa.  
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Tarvikkeita: 
 
Rakentamiseen tarvitset seuraavia työkaluja ja rakennusmateriaaleja: 
 
- Saha/sirkkeli 
- Porakone 
- Isoja ja pieniä poranteriä 
- Ruuvinväännin ja kärkiä 
- Rälläkkä ja laikkoja 
- Puristimia 
- Leka 
- Pitkä vatupassi 
- Jakoavaimia 
 
 
- Kakkoskutosta 14 m 
- Kakkosnelosta 19 m 
- Tavallista lautaa 20 m 
- 10 mm polypropeeniköyttä 40 m 
- Teräsputkea 4,5m (ulkohalkaisija ~76 mm) seinämän paksuus väh. 3 mm 
- Teräsputkea 4,5m (ulkohalkaisija ~42,5 mm) seinämän paksuus väh. 3 mm 
- Pieni pala vaneria (n. 1 m x 1m) 
- 6 mm kierretankoa n. 2 m + 6 mm lukkomuttereita 32 kpl 
- 8 kpl 8 mm pultteja + 16 kpl prikkoja + 8 kpl 8 mm lukkomuttereita 
-  Rulla ilmastointiteippiä 
- Erikokoisia ruuveja 
 
Hinta-arvio on reilu 200 €. Vinkki: Kannattaa pyytää rautakaupoista ja sahoilta pieniä alennuksia 
esimerkiksi köyttä ja puutavaraa ostaessa.  
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1. Rungon rakentaminen 
 
Sahaa kakkoskutosesta 4 kappaletta 3 metrin pituisia pätkiä. Määritä mittaa apuna käyttäen 
sahatun kakkoskutosen keskikohta ja piirrä siihen merkki. Toista tämä jokaisen pätkän kohdalla. 
Aseta kahden kakkoskutosen keskikohdat päällekkäin 90 kulmaan toisiinsa nähden. Käytä 
puristimia apunasi, jotta palaset pysyisivät paikoillaan porauksen aikana. Poraa akselin reikä 80 mm 
tynnyriterällä. 
 
Vinkki! 
100 mm syvän reiän poraaminen ei 
onnistu pelkällä tynnyriterällä. Vaihda 
välissä siis tavalliseen poranterään ja 
poraa sillä reikä koko rungon läpi. Näin 
pääset poraamaan rungon toiselta 
puolelta, kun olet määrittänyt 
keskikohdan. 
 
 
Seuraavaksi määritä neljä pistettä 
pulteille, jotka pitävät rungon kasassa. 
Merkitse pulttien reikien keskipisteet 
niin, että pisteet ovat vähintään 20 mm 
jokaisesta reunasta. (Katso kuvan 
punaiset pisteet) 

 

 
 
 
 
 

 
Poraa pulttien reiät 8 mm terällä. Kun reikä on porattu laita pultti ja prikka heti paikoilleen, jotta 
rakennelma pysyy paikoillaan. Voit käyttää myös puristimia apunasi. Kun kaikki neljä reikää on 
porattu, varmista että pulttien molemmilla puolilla on prikat. Sen jälkeen laita pulttien kierrepäihin 
lukkomutterit ja kiristä ne jakoavaimilla. Älä kuitenkaan kiristä liikaa jottei prikat painu puun sisään! 
 
Mittaa kakkoskutosen päästä 150 mm ja poraa noin 45-50 mm kokoinen reikä. Siihen liitetään 
myöhemmin tuolin akseli. 
 
Vinkki! 
Akselin reiät kannattaa öljytä, jottei runko kitise ja se pyörii paljon paremmin. Lisäksi se lisää koko 
maailmanpyörän käyttöikää. Voit käyttää öljyämiseen esimerkiksi moottorisahan teräketjuöljyä. 
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1.1 Sivutuet 
 
Nyt kakkoskutoset pysyvät hyvin paikoillaan ja on aika aloittaa 
sivutukien rakentaminen. Tässä voi käyttää joko lautaa tai 
luonnosta haettuja puunrankoja. 
 
Mittaa sopivan 
kokoisia rankoja ja 
tasoita pyöreiden 
rankojen päädyt 
(jotka tulevat 
kakkoskutosta 
vasten) kirveellä, 
jotta ne istuvat 
paremmin. Ruuvaa 
rangat kiinni 
runkoon 
muutamalla sopivan kokoisella ruuvilla. Jos ruuvin kärki tulee kakkoskutosen toiselta puolelta läpi, 
on se katkaistava rälläkällä, jottei maailmanpyörän matkustajat satuta siihen itseään. 
 
Kun sivutuet ovat tukevasti paikoillaan, on puolet maailmanpyörän rungosta tehty. Tee toinen 
samanlainen runkoelementti näitä samoja ohjeita noudattaen. 
 

2. Akseli  
 
Valitse maailmanpyörän paikaksi jokin tasainen 
paikka, jossa on kaksi paksua puuta noin 3-4 metrin 
päässä toisistaan. 
 
4,5 metrinen teräsputki toimii akselina. Ennen 
akselin nostamista ja kiinnittämistä pujota 
molemmat runkoelementit akseliin keskellä olevista 
rei'istä. Se tulee sitoa kiinni puihin tukkiköytöksellä 
2,5 metrin korkeuteen. (kireästi!) Varmista akselin 
suoruus pitkällä vatupassilla. 
 
Vinkki! 
Teräsputki painaa sen verran, että sen nostamiseen tarvitsee monta ihmistä. Voit kiinnittää 
kuormaliinan puihin vähän ylemmäksi mihin akseli tulee. Sitten sido 
köysi akseliin ja heitä köyden toinen pää kuormaliinan yli ja näin voit nostaa painavaa 
teräsputkea helpommin. Muista kiristää kuormaliina tarpeeksi kireälle! 
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2.1 A-pukit 
 
A-pukit rakennetaan akselin molempiin päihin varmistimiksi ja luomaan 
turvallisuuden tunnetta. Ne voidaan rakentaa joko sahatavarasta tai 
luonnonpuurangoista. 
 
Sahaa kaksi noin 3-3,5 metrin pituista rankaa. Tasoita kirveellä rankojen 
liitoskohdat. Aseta rangat niin, että ne muodostavat X-kirjaimen. Tärkeää 
on, että terästanko lepää rankojen päällä. Ruuvaa rangat kiinni toisiinsa 

muutamalla sopivalla ruuvilla. 
Tee alas yksi suoratuki, joka 
pitää X-kirjaimen kasassa, niin 
ettei se pääse vääntymään. 

 
Jottei A-pukki pääsisi kaatumaan, on se tuettava sivuilta. 
Toista puolta tukee jykevä puu, mutta toiselle sivulle pitää 
tehdä ns. reevat eli vinotuet. Niihin ei oikeastaan ole 
minkäänlaisia mittoja, mutta perusajatus on se, että mitä 
korkeammalta tuet lähtevät pystysuunnassa sitä 
paremmin ne tukevat rakennetta. 
Kiinnitä vinotuen yläpää A-pukkiin. Muista tasoittaa 
pyöreän rangan osa, joka tulee toista pyöreää puuta 
vasten. Näin siitä tulee tukevampi. 
Lyö maahan kaksi kiilaa esimerkiksi 1,5-2 metrin päähän 
A-pukista ja kiinnitä vinotuen alapää kiilaan. Ylimääräiset 
reevojen päät kannattaa sahata pois, jottei niihin osu 
pyöritettäessä. 
 
 
 

 

3. Puolapuut 
 
Seuraavaksi pitää tehdä tuolien akselit eli ns. puolapuut. Ne tehdään ohuemmasta teräsputkesta 
(ulkohalkaisija ~42,5 mm). 
 
Mittaa teräsputkesta 1100 mm pituinen pätkä ja sahaa se rälläkkää käyttämällä. Muista käyttää 
rälläkkää varoen! Sen jälkeen mittaa 1000 mm pituinen pätkä ja sahaa sekin. Mittaa ja sahaa vielä 
toiset molemman mittaisia pätkiä. 
 
Vinkki! 
Pyöreää kappaletta on vaikea sahata suoraan, joten merkitse merkkiviiva koko sahausmatkalle, 
näin onnistut sahaamaan helpommin suoraan. 
 
Nyt sinulla on 2 kpl 1100 mm ja 2 kpl 1000 mm pituisia pätkiä. 
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3.1 Prikat 
 
Tarvitset 16 isoa prikkaa. Kaupasta ei niin isoja löydy, 
joten ne täytyy tehdä itse. 
 
Ota pala vaneria ja poraa esimerkiksi 100 mm 
tynnyriterää käyttäen 16 vanerikiekkoa. Sitten ota 50 mm 
tynnyriterä (myös mikä tahansa muu 50 mm terä käy) ja 
poraa keskelle pienempi reikä. Tätä pienempää reikää 
kannattaa hieman viilata, jotta se pyörisi akselissa 
mahdollisimman hyvin. 
 
Aseta puolapuut ja prikat paikoilleen. Jokaista puolapuuta kohti tulee 4 prikkaa (kakkoskutosen 
molemmille puolille). 
 

3.2 Sokat 
 
Merkitse tussilla sokkien kohdat. Sokkia tulee 4 kappaletta per puolapuu. Sokan on oltava juuri 
oikeassa paikassa. Se ei saa olla liian lähellä prikkaa → sitä on vaikea kiinnittää ja se heikentää 
puolapuun pyörimistä. Se ei saa olla myöskään liian kaukana prikasta → silloin puolapuu pääsee 
heilumaan liikaa. Oikea kohta on noin 5-7 mm prikasta. 
 
Kun olet merkinnyt sokkien paikat, ota puolapuu irti rungosta ja poraa 7 mm reiät puolapuuhun. 
Reikiä pitäisi olla yhteensä 16. Sen jälkeen aseta puolapuut takaisin paikoilleen. 

 

Sokat tehdään 6 mm paksuisesta kierretangosta ja niiden 
pähin tulee lukkomutterit. 
 
Sahaa rälläkällä kierretangosta noin 100 mm pituisia 
pätkiä. Voit hioa pätkien päitä varovasti, jotta mutteri 
menisi oikeille kierteille vaivattomasti. 
 
Sokkien kiinnittämiseen tarvitset jakoavaimia. Räikällä 
mutterien kiristäminen onnistuu vielä helpommin. 

Päällystä sokat ilmastointiteipillä, jottei niihin satuta itseään. (katso kuvaa). 
 

4. Vinotuet 
 
Maailmanpyörän runkoelementit ovat nyt kiinni toisissaan vain puolapuilla ja sokilla. Jotta rungosta 
tulisi tukevampi ja kestävämpi on rakennettava vinotuet runkoelementtien välille. 
Vinotukien rakentamisessa on otettava huomioon ettei matkustajien jalat saa missään nimessä 
osua vinotukiin, koska silloin jalat saattavat jäädä niihin 
kiinni ja voi sattua vahinko. 
Hyvä mitta on 300 mm keskiakselista. Vinotuet tehdään 
kakkosnelosesta, joiden pituus on 1150 mm ja 1250 mm 
ja niitä yhteensä 4 kappaletta. 
 
Mittaa ensin 300 mm akselin keskeltä ja piirrä viiva 
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kakkoskutoseen. Sitten sahaa 2 kappaletta 1150 mm ja 2 kappaletta 1250 mm pituisia pätkiä 
kakkosnelosesta. Kakkosnelosten päät voit sahata helposti jiiriin eli oikeaan kulmaan sirkkelillä. 
 

Varmista ennen vinotukien kiinnittämistä, 
että runkoelementit ovat oikean matkan 
päässä toisistaan. Eli uloimmat kakkoskutoset 
ovat 1000 mm päässä toisistaan ja sisemmät 
900 mm. 
Kiinnitä vinotuet pitkillä ruuveilla ja 2 
ruuvia/pää. Aseta maailmanpyörä 
suunnilleen keskelle akselia, jotta 
teräsputkeen kohdistuva rasitus on tasainen. 
 

5. Istuimet  
 
Istuimet tehdään laudasta ja kakkoskakkosesta. Mittaa kakkoskakkosesta kaksi kappaletta 400 mm 
pätkää ja sahaa ne. 
Sitten ota lautaa ja sahaa kolme kappaletta 600 mm pituista pätkää. 
Aseta kakkoskakkoset tasaiselle alustalle ja laita ensimmäinen lauta niiden päälle. Kakkoskakkonen 
tulee 50mm laudan reunasta sisäänpäin. 
Aloita penkin kasaaminen ruuvaamalla kolme lautaa kiinni kakkoskakkosiin. Jätä lautojen väliin 
laudan paksuinen rako, eli noin 20 mm. Varmista että kakkoskakkoset ovat joka laudan kohdalla 50 
mm sisempänä. Nyt sinulla on yksi istuinosa valmiina. 
 

Vinkki! 
Tarvitset penkkien teossa 
kakkoskakkosta. Voit sahata 
kakkosnelosta puoliksi syiden 
mukaisesti. Näin saat kakkoskakkosta. 
Sahaaminen syiden suuntaisesti 
onnistuu parhaiten halkaisusirkkelillä. 
Muista kuitenkin olla varovainen 
koneiden kanssa! Voit toki ostaa myös 
kaupasta valmista kakkoskakkosta.  
 
 Sen jälkeen sahaa kakkoskakkosesta 2 
kappaletta 500 mm pätkää ja laudasta 

4 kappaletta 600 mm pätkää. 
Halkaise yksi laudoista syiden suuntaisesti puoliksi. Kasaa selkänoja samalla tavalla kuin 
istuinosakin, mutta selkänojassa kakkoskakkoset ovat 100 mm laudan reunasta sisäänpäin ja 
selkänojaan tulee 3,5 lautaa. 
 
Kun olet saanut sekä istuin- että selkänojan tehtyä on aika liittää ne toisiinsa. Aseta istuinosa 
tasaiselle alustalle ja laita selkänoja pystyyn istuinosan taakse. Voit valita itsellesi sopivan kulman, 
mutta suositeltu kulma on vähän yli 90º, koska naruilla – joilla tuoli tulee kiinni puolapuihin – voit 
säätää tuolin kulmaa. 
 
Kun olet löytänyt sopivan kulman itsellesi, ruuvaa istuinosan kakkoskakkoset kiinni selkänojan 
kakkoskakkosiin. Tee vielä vinotuki laudasta, joka yltää istuinosan uloimmasta laudasta selkänojan 
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ylimpään lautaan. Voit sahata kulmat jiiriin halutessasi. 
Ruuvaa vinotuet kiinni lautoihin ohuilla, mutta pitkillä ruuveilla, jottei lauta halkeaisi. 
 
Poraa reiät kiinnitysnaruille 12 mm terällä. Reiät tulevat istuinosan uloimman laudan päihin noin 
25 mm laudan ulkoreunasta ja keskelle lautaa leveyssuunnassa, sekä selkänojan ylimpään lautaan 
noin 50 mm laudan ulkoreunasta. Poraa myös kakkoskakkosiin reiät noin 50 mm kakkoskakkosen 
päästä. Hio hieman reikiä, jottei se kuluttaisi narua niin paljon.  
 

6. Istuinten kiinnittäminen 
 
Leikkaa köydestä noin 2,6 m pätkä. Etsi köyden keskikohta ja tee sen molemmille puolille n. 30 cm 
päähän kahdeksikko-solmut (http://fi.scoutwiki.org/Kahdeksikko), joita siirtämällä voit säätää 
penkin asentoa. Pujota köyden päät istuimen alaosan tukirimoista läpi ja sen jälkeen sen laudoista 
läpi kuvan osoittamalla tavalla niin, että köyden keskiosa kahdeksikkoineen jää penkin alle ja 
köyden vapaat päät tulevat istuimen yläpuolelle. Kiinnitä köyden päät puolapuun ympärille 
paalusolmulla (http://fi.scoutwiki.org/Paalusolmu).   
 

Tee sama myös istuimen 
selkänojalle ja säädä paalu- tai 
kahdeksikkosolmuja köydessä 
siirtämällä penkin asento hyväksi. 
Ylempi köysi kannattaa säätää 
melko lyhyeksi, jotta puolapuu ei 
kolahtele vasten istujan rintaa, 
mutta tietenkin niin, että kyytiin 
mahtuu ilman 
pahempia ”hengenahdistuksia.” 
Alempi köysi kannatta myöskin 
olla melko lyhyt, jottei puolapuu 
osu pienempien käyttäjien 
leukaan. 

 

6.1 Turvavyöt 
 
Mikäli haluat tehdä turvavyöt maailmanpyörään, leikkaa n. 2,6 m pätkä 
köydestä ja pujota se istuimen alaosan keskimmäiseen lautaan porattuun 
reikään. Tee kahdeksikko stoppariksi 10-15cm päähän istuimen alapuolella 
olevasta köyden päästä.  Turvavyön sitominen: Istu penkkiin siten että 
turvavyö tulee jalkojesi välistä. Pujota köyden pää vasemmalla olevan 
penkin vinotuen ja selkänojan välistä. Vie köyden pää selkänojan takaa ja 
pujota se oikealla olevan penkin vinotuen ja selkänojan välistä takaisin 
syliisi. Sido köyden pää paalusolmulla jalkojen välistä tulevaan köyden 
kohtaan. Turvavyö kiertää siis nyt sekä sinut että penkin.  
 

Huom! Turvavyön pää ei saa heilua irrallaan, ettei se aiheuta 
sotkeutumisvaaraa kyydissäolijoille tai pyörittäjille.  

http://fi.scoutwiki.org/Kahdeksikko
http://fi.scoutwiki.org/Paalusolmu
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c 
 

 
Mainittakoon, että maailmanpyörä kesti neljä 90-kiloista aikuista kerralla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohjeet laadittu 19.9.15 


