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Älytön ralli SiPu
• "Kaikkien rakennelmien arv ostelussa sitä periaatetta, että muoto

arv ostellaan karkeasti silloin, kun reikien läpi on työnnetty ruuv it (mutterien 
ei tarv itse olla paikallaan), mutta täysien pisteiden saamiseksi my ös mutterit 
on oltav a pohjaan asti kierrettynä".

• Alkumääritykset:
• Rakennelmassa täytyy olla 3 pitkää ja 2 lyhyttä puuta. Pitkät ovat kiinni 

ruuv eilla ly hyissä (mutterit kierteillä), ja kaksi pitkää ov at ristikkäin. Muoto on 
kuin roomalainen 9: IX.

• Puiden täytyy olla kerroksittain, eli jos rakennelmasta otetaan 
poikkileikkaus, siinä ei saa olla puita muuten kuin suorassa. Jos jossain 
liitoksessa ruuv in v arressa on ty hjä v äli, mutta sitä ei ole puristettu kiinni, 
v aan  muoto pysyy muilla liitoksilla tiukasti koossa, se täyttää
kerroksittaisuus-ehdon.

• Rakennelmassa v asen ja oikea puoli määräytyvät v aaka-asennossa olev an 
pitkän ja ristikkäin olevien pitkien mukaan. Kun vaakapuu on arvostelijaa 
kohti, v asen ja oikea puoli ovat normaalisti.

Älytön ralli SiPu; rakennelma päältäpäin

Vasen Oikea
Prikat 
mutterien
alla, 
vasemmal
la, muttei 
oikealla

Ristikkäiset pitkät ovat eri 
puolilla lyhyitä puita. Yksin 
toisella puolella lyhyitä 
olevan pitkän asento on 
nouseva vasemmalta 
oikealle ja se on myös 
kyljellään, kun muut puut 
ovat lappeellaan.

Ristikkäisistä 
pitkistä yksin 
toisella puolella 
lyhyitä oleva puu: 
ruuvit kärki 
alaspäin, kun 
muut ruuvit kärki 
ylöspäin
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Älytön ralli SiPu; rakennelma altapäin

VasenOikea

Prikat mutterien 
alla vasemmalla, 
muttei oikealla.

Älytön ralli RuHa; Kolmio

• Alkumääritykset:
• Rakennelmassa täytyy olla puita yksi 

jokaista pituutta, ruuveilla (mutterit 
kierteillä) kolmion muodossa.

• Puiden täytyy olla kerroksittain, (eli EI niin 
kuin ”loputtomat kierreportaat”). 
Välipalikka keskimmäisessä kerroksista. 
Jos välipalikkaa ei ole, mutta muoto on 
kiristetty hyvin ja yhdessä ruuvissa on 
tällöin tyhjä väli� kerroksittaisuus-ehto 
toteutuu.
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Älytön ralli RuHa; Kolmio rakennelma päältäpäin

Lyhyt;  
väli kerroksessa �
Vasemmalla silloin,  
kun pitkä puu 
päällimmäisenä ja 
arvostelijaa kohti

Keskipitkä: syrjällään, 
muut lappeellaan

Pitkä

Välipalikka; 
keskikerrok
sessa

Keskipitkän 
kiinnittävät ruuv it 
kärki ylöspäin

(kannat keskipitkän 

puolella). Kolmas 
ruuv i toiseen 
suuntaan.

Prikat mutterien alla

Mutterit ja prikat 
pohjassa

Älytön ralli RuHa; Kolmio rakennelma altapäin

Keskipitkän kiinnittäv ät ruuvit 
kärki ylöspäin (kannat 
keskipitkän puolella). Kolmas 
ruuv i toiseen suuntaan.

Prikat mutterien alla

Mutterit ja prikat 
pohjassa

Välikerroksessa ly hyt 
puu ja v älipalikka

Keskipitkä 
sy rjällään
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Älytön ralli RuHa; IX

• Alkumääritykset
• Rakennelmassa täytyy olla 3 pitkää ja 2 lyhyttä puuta. 

Pitkät ovat kiinni ruuveilla lyhyissä (mutterit kierteillä), ja 
kaksi pitkää ovat ristikkäin. Muoto on kuin roomalainen 9: 
IX.

• Puiden täytyy olla kerroksittain, eli jos rakennelmasta 
otetaan poikkileikkaus, siinä ei saa olla puita muuten kuin 
suorassa. Jos jossain liitoksessa ruuvin varressa on tyhjä 
väli, mutta sitä ei ole puristettu kiinni, vaan  muoto pysyy 
muilla liitoksilla tiukasti koossa, se täyttää 
kerroksittaisuus-ehdon.

• Rakennelmassa vasen ja oikea puoli määräytyvät vaaka-
asennossa olevan pitkän ja ristikkäin olevien pitkien 
mukaan. Kun vaakapuu on arvostelijaa kohti, vasen ja 
oikea puoli ovat normaalisti.

Älytön ralli RuHa; IX rakennelma päältäpäin

Vasen

Oikea

Ristikkäiset pitkät ovat eri 
puolilla lyhyitä puita. Yksin 
toisella puolella lyhyitä 
olevan pitkän asento on 
nouseva vasemmalta

oikealle ja se on myös 
kyljellään, kun muut puut 
ovat lappeellaan.

Vaakapuu

Tässä 
rakennelmassa ei 
ole pri kkoja. Ruuvien 
suunnilla rei’issä ei 
ole mer kitystä.
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Älytön ralli RuHa; IX rakennelma altapäin

Vaakapuu

Oikea Vasen

Älytön ralli RuHa; Neliö

• Alkumääritykset:

• Rakennelmassa täytyy olla neljä lyhyttä 
puuta ruuveilla (mutterit kierteillä) neliön 
muodossa. Neliön jäykistää keskipitkä puu 
vastakkaisesta nurkasta toiseen 
(lävistäjä).

• Puiden täytyy olla kerroksittain ja 
lävistäjän olla joko päällimmäisenä tai 
alimmaisena.
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Älytön ralli RuHa; Neliö rakennelma päältäpäin

Välikerros

Läv istäjä

Läv istäjä 
muodostaa Z:n 
v älikerroksen 
puiden kanssa

Ruuvit kär ki 
lävistäjäpuolta kohti

Prikat jokaisen 
mutterin alla, 
mutterit pohj assa

Toinen alakerroksen 
puista sy rjällään

Älytön ralli RuHa; Neliö rakennelma altapäin

Toinen alakerroksen 
puista sy rjällään

Välikerros


