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Abstract 

 
The aim of this final project was to design an ATV trailer equipped with a dump function. The starting points were 

that the trailer must be suitable for off-road conditions and it must be capable of carrying heavy loads.  

 
The project was started by examining a few ATV trailers on the market today. After this study the trailer was de-
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on mönkijän peräkärryn prototyypin suunnittelu. Peräkärry suunnitel-

laan yksityishenkilölle ja kärryn valmistus toteutetaan oppilastyönä Savon koulutuskuntayhtymän 

metallialan oppilaitoksessa. Peräkärry suunniteltiin koska uskottiin, että kärryn valmistuskustannuk-

set tulisivat jäämään alhaisemmiksi, verrattaessa tällä hetkellä myynnissä olevien mallien hintaan 

nähden. Samalla kärry voidaan suunnitella juuri omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi. 

 

Vastaavien peräkärryjen hinnat vaihtelevat tämänhetkisillä markkinoilla n. 1 000 eurosta 2 500 eu-

roon, poislukien kärryjen lisälaitteiden hinnat. 

 

Työ aloitettiin suunnittelemalla käsin paperille hahmotelma peräkärrystä, jonka pohjalta ryhdyttiin 

tekemään 3D-mallia SolidWorks-ohjelmalla. Suunnittelussa on tarkoitus käyttää neliöpalkkeja ja pyö-

rötankoja, sekä osa osista suunnitellaan CNC-plasmaleikattavaksi levystä. Valmisosina peräkärryyn 

hankitaan pyörän navat, renkaat vanteineen, vinssi ja mönkijäkäyttöön tarkoitettu pyörivä kuulakyt-

kin. Suunnittelussa käytetään liitosmenetelminä hitsaus-, pultti- ja ruuviliitoksia. 
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2 PERÄKÄRRYN KÄYTTÖTARKOITUS JA VAADITTAVAT OMINAISUUDET 

 

Peräkärry tulee ainoastaan mökki- ja maatilakäyttöön, joten kärryä suunniteltaessa ei tarvinnut ottaa 

huomioon liikennekäyttöön tarkoitettuja peräkärryjä koskevia viranomaismääräyksiä. Peräkärryllä 

tullaan kuljettamaan suuria kuormia, joten rakenteen tulee olla riittävän kestävä. Muita tarvittavia 

ominaisuuksia ovat lavan kippitoiminto, maastokäytössä toimiva akselisto sekä mönkijäkäyttöön so-

veltuva vetopää. Lavaosan tulisi olla myös riittävän tilava, jotta kärryllä voisi kuljettaa puunrankoja, 

halkoja ja myös maa-aineksen kuljetus pitäisi olla mahdollista. 
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3 TÄLLÄ HETKELLÄ MARKKINOILLA OLEVIA MÖNKIJÄN PERÄKÄRRYJÄ 

 

Työn alussa tutustuttiin eri valmistajien erilaisiin ratkaisuihin mönkijän peräkärryissä. Tutustuminen 

tapahtui tutkimalla eri peräkärrymalleja mönkijä- ja mönkijöiden lisävarustemyyjien ja valmistajien 

www- sivuilla ja tutustumalla niiden ominaisuuksiin ja teknisiin tietoihin. 

 

3.1 ATV Expert -kärryt 
 

Ultratec Oy Petäjävedeltä valmistaa ATV Expert -merkkisiä mönkijän lisälaitteita. ATV Expertillä on 

laaja tuotevalikoima, johon kuuluu monenlaisia mönkijän lisävarusteita. ATV Expertin tuotevalikoi-

massa on pieniä yksiakselisia lavakärryjä ja suurempia teliakseleilla varustettuja lavakärryjä. Teliak-

seleilla varustetut kärryt ovat Terrain Pro 400, Terrain Pro 600 ja Terrain Pro 800. Kärryjen suositus-

kuormat ovat Terrain Pro 400 -mallissa 700 kg ja Terrain Pro 600 ja 800 -malleissa 1 000 kg. Kärryi-

hin on myös lisähinnasta saatavilla lisävarusteita, kuten hydraulivarustus, sermi, tukkivarustus, vaije-

rinostin ja jalassarja. Kuvissa 1 - 3 on esitelty edellä mainitut peräkärryt. 

 

 

KUVA 1. ATV Expert Terrain Pro 400. (atv-expert.) 

 

KUVA 2. ATV Expert Terrain Pro 600. (atv-expert.) 
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KUVA 3. ATV Expert Terrain Pro 800. (atv-expert.) 

 

3.2 Mönkijän combikärry 
 

Merkitön kärry lava- sekä tukkivarustuksella (kuva 4), tuotteen maksimikantokyvyksi ilmoitetaan 

1 000 kg. Tuotetiedoissa ilmoitetaan kippitoiminto, mutta toiminnon mahdollistava mekanismi on 

hankittava siihen erikseen.  

 

 

KUVA 4. Mönkijän combikärry. (traktorimies.) 
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4 SUUNNITTELU JA MALLINNUS 

 

Peräkärryn suunnittelu ja mallintaminen tapahtui SolidWorks -ohjelmistolla. Valitsin kyseisen ohjel-

miston, koska ohjelmistoa on käytetty opintojeni aikana monissa opintojaksoissa sekä projekteissa. 

SolidWorks on hyvin yleisesti käytetty 3D-CAD -suunnitteluohjelmisto. SolidWorksiä käyttää yli 

141 000 organisaatiota eri puolilla maailmaa niin pienten muovituotteiden kuin myös suurten metsä-

koneiden suunnitteluun ja kehittämiseen. (solidworks.fi) 

 

3D-CAD -suunnittelu ja mallinnus ohjelmia käytetään luotaessa tietokoneella 3D-malleja. Näitä 3D-

malleja käytetään konkreettisten kappaleiden valmistamiseen. Kolmiulotteisesta mallista voidaan ha-

vaita mahdollisia virheitä ja ongelmakohtia, ennen kuin tuotteen valmistus on edes aloitettu. Ohjel-

man käyttäjä voi tarkastella mallista mittoja ja katsella mallia eri näkökulmista. Malleja voidaan 

kääntää ja näkymää voidaan zoomata sisään ja ulos. Joillakin ohjelmistoilla voidaan tehdä myös 

animaatioita malleista. Mallinnetuista kappaleista voidaan luoda osakokoonpanoja ja osakokoon-

panoja yhdistelemällä voidaan luoda pääkokoonpanoja. Pääkokoonpanosta voidaan tehdä räjäytys-

kuva, joka esittää mallin kaikki osat hieman erotettuina toisistaan. Ohjelmistolla voidaan tehdä myös 

kappaleesta piirustukset, joiden pohjalta kappale on mahdollista valmistaa. Piirustuksessa kappale 

voidaan esittää eri kuvakulmista eli projisoituna. Tämä tarkoittaa sitä, että kappale kuvataan suo-

raan edestäpäin ja kuvan viereinen projektio on kappale käännettynä 90 astetta. Piirustukseen voi-

daan tehdä eri merkintöjä, kuten koneistustoleranssit, kappaleen mitat, hitsausmerkinnät, pinnan-

laatumerkinnät, pintakäsittelyohjeet, käytettävä materiaali ja muita huomautuksia. SolidWorksiin si-

sältyy myös FEM-ratkaisija, jolla voidaan nopeasti tarkistaa käsiteltävän kappaleen lujuus ja/tai 

muodonmuutokset. (Hietikko, 2009) 

 

4.1 Valmisosien mallinnus 
 

Peräkärryn mallinnus aloitettiin osista, jotka hankittiin valmisosina. Koska valmisosat vaikuttivat suu-

resti itse valmistettavien osien suunnitteluun, piti niistä ottaa tärkeimmät mitat. Valmisosien tarkka 

mittaus ja mallintaminen olivat tärkeää, jotta itse valmistetut osat ja valmisosat sopisivat toisiinsa. 

 

4.2 Valmistettavien osien mallinnus 
 

4.2.1 Teliakselisto 

 

Koska peräkärryä tullaan käyttämään maastossa ja metsässä, piti siihen suunnitella käyttötarkoituk-

seen soveltuva teliakselisto. Verrattaessa normaaliin akseliin teliakseliston suurin etu on, että se va-

kavoittaa kulkua huomattavasti. Teliakselisto vähentää tiessä olevien kuoppien ja möykkyjen vaiku-

tusta, joka voidaan havaita sivusuuntaisen heilumisen vähentymisenä. Vähentynyt sivuttaissuuntai-

nen heiluminen taas ehkäisee peräkärryn kaatumisriskiä huomattavasti. Teliakselisto lisää myös kan-

tavuutta, esim. kuljettaessa pehmeällä tai upottavassa maastossa maahan kohdistuva paino jakaan-

tuu suuremmalle alalle ja rengas uppoaa maahan vähemmän verrattaessa yksiakseliseen kokoon-

panoon. 
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Telistä suunniteltiin hieman epäsymmetrinen, siten että telin nivelpiste sijoitettiin lähemmäksi taka-

pyöriä. Tämä ratkaisu vaikuttaa kuorman painopisteen jakautumiseen siten, että takimmaisille pyö-

rille tulee hieman enemmän painoa kuin etupyörille, jolloin etupyörät painuvat maahan vähemmän 

ja kärrystä tulee ”kevyempi” vetää. Telipalkiksi valittiin S355 60x60x5 mm RHS-putkipalkki. Renkaik-

si valittiin 22 tuumaa korkeat ja 11 tuumaa leveät renkaat. Kuvassa 5 on esitelty telin kokoonpano. 

 

 

KUVA 5. Teli. (Riku Niemi) 

 

Telien kiinnitys runkoon tapahtuu akselitapeilla, jotka sorvataan 45 mm pyörötangosta. Akselitapin 

toisessa päässä on reikä saksisokalle, jolla akselitapin lukitus tapahtuu. Koska teli on käytön aikana 

jatkuvassa liikkeessä, pitää telin nivelpistettä rasvata aika-ajoin jottei se pääse kulumaan. Nivelpis-

teen voitelun helpottamiseksi akselitapin päähän suunniteltiin paikka rasvanipalle ja kanavat joita 

pitkin rasva kulkeutuu teliholkin ja akselitapin pinnoille. Akselitapin läpileikkauskuva on esitelty ku-

vassa 6. 

 

 

KUVA 6. Akselitapin läpileikkauskuva. (Riku Niemi) 
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4.2.2 Runko 

 

Rungosta tehtiin yksinkertainen T-muotoinen rakenne, johon lisättiin tarvittavat kiinnityspisteet ja 

tuet teleille ja lavalle. Telien ja lavan kiinnikkeet suunniteltiin leikattaviksi CNC-plasmaleikkurilla te-

räslevystä. Aisan ja akselin suuntaisen palkin liitoskohtaan suunniteltiin tukilevy lisäämään rakenteen 

jäykkyyttä. Aisa suunniteltiin S355 60x60x4 mm RHS-putkipalkista ja akselin suuntainen palkki S355 

70x70x4 mm RHS-putkipalkista. Kuvassa 7 on esitelty runkorakenne. 

 

 

KUVA 7. Runko. (Riku Niemi) 

 

Kuulakytkimeksi hankittiin mönkijäkäyttöön tarkoitettu pyörivällä rungolla varustettu kuulakytkin. 

Pyörivä runko estää mönkijän kaatumisen esimerkiksi ojan ylitystilanteissa jossa peräkärry ja mönki-

jä ovat kallistuneina eri suuntiin, tai peräkärryn kaatuessa kokonaan. Kuulakytkimen kiinnitys aisaan 

tapahtuu hitsaamalla. 

 

4.2.3 Lava ja perälauta 

 

Yksi peräkärryltä vaadituista ominaisuuksista oli, että lavan tulisi olla riittävän suuri esimerkiksi pui-

den kuljettamiseen, mutta ei kuitenkaan liian suuri, jotta peräkärryä voitaisiin vielä käyttää ahtaissa 

paikoissa kuten metsässä. Lavan pituudeksi tuli noin 2000 mm, leveydeksi noin 1100 mm leveim-

mästä kohdasta mitattuna ja korkeudeksi noin 615 mm, jolloin lavan tilavuudeksi saatiin noin 1m3. 

Lavasta piti tehdä myös riittävän vankka, että sillä voitaisiin kuljettaa esim. painavaa hiekkakuor-

maa. Lavan kokoonpano on esitelty kuvassa 8. 
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KUVA 8. Lava. (Riku Niemi) 

 

Lavan pohjarakenne suunniteltiin S355 50x50x3 mm RHS-putkipalkista ja laidat S355 30x30x3 mm 

RHS-putkipalkista. Lavan perään suunniteltiin vastakappale perälaudan lukolle ja etuosaan nostopis-

te, josta lavaa nostetaan kipattaessa. Perälaudan lukon vastakappale ja nostopiste leikataan teräsle-

vystä CNC-plasmaleikkurilla. Lavan etulaita suunniteltiin kiinteäksi, koska tulevassa käytössä irti otet-

tavalle etulevylle ei ollut tarvetta. Kiinteällä ratkaisulla lavan sivulaidoista tulee myös hieman tuke-

vammat. 

 

Pohjalevyksi valittiin 6,5 mm säänkestävä vanerilevy ja laitoihin sekä päätyihin 1,25 mm sinkityt pel-

tilevyt, jotka särmätään lavan sivulaitojen muotoon. Pohjalevyn sekä laitapeltien kiinnitys lavaan ta-

pahtuu itseporautuvilla ruuveilla. 

 

Perälauta tehtiin ylöspäin aukeavaksi, jotta se ei hajoaisi lavaa kipattaessa. Perälauta suunniteltiin 

S355 30x30x3 mm RHS-putkipalkista ja saranat 40x40x3 mm U-profiilista.  

 

4.2.4 Vinssipuomi 

 

Lavan kippitoiminnolle piti suunnitella jokin mekanismi, jolla lava saataisiin nostettua kippiasentoon 

ja ratkaisuksi valittiin venevinssi liinalla. Lavan kippauskulman piti olla riittävän suuri jotta lavalla 

oleva kuorma valuisi maahan lavaa kipatessa. Lavan eteen täytyi suunnitella vinssille puomi (kuva 

9), jonka avulla lavalle saatiin haluttu kippauskulma. Vinssi kiinnitetään puomin edessä olevaan tuki-

palkkiin ja liina kulkeutuu puomin kautta lavan nostopisteeseen. Lavalle saatiin noin 40° kippaus-

kulma, kun puomi on 1 300 mm pitkä. 
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KUVA 9. Vinssipuomi. (Riku Niemi) 

 

Puomi suunniteltiin S355 60x60x4 mm RHS-putkipalkista. Puomi hitsataan S355 70x50x4 mm U-

profiiliin, joka kiinnitetään runkoon kolmella sokkatapilla. Näin ollen puomi voidaan helposti irrottaa 

silloin, kun sille ei ole tarvetta, ja kiinnittää, kun lava pitää saada kipattua. Puomille tehtiin tukipalkki 

S355 60x30x3 mm RHS-suorakaidepalkista, joka toimii samalla vinssin kiinnityskohtana. Puomin ylä-

päähän hitsattiin kaksi 8 mm levyä, joiden väliin tulee rulla, jonka päällä liina kulkeutuu. 

 

4.2.5 Peräkärryn kokoonpano 

 

Kun kaikki itse valmistettavat osat ja valmisosat oli suunniteltu ja mallinnettu, niistä tehtiin yhtenäi-

nen kokoonpano (kuva 10). Ytenäisestä kokoonpanosta voitiin tarkistaa kaikkien osien yhteensopi-

vuus sekä tarkistettiin mahdolliset mitoitusvirheet. 
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KUVA 10. Peräkärryn kokoonpano (Riku Niemi) 

 

4.3 Piirustukset 

 

Kun kaikki osat oli mallinnettu ja yhteensopivuudet tarkistettu, tehtiin kaikista itse valmistettavista 

osista, sekä pää- ja osakokoonpanoista, piirustukset, jotka ovat tämän työn ei julkinen osio. 
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5 PINTAKÄSITTELY 

 

Peräkärryn itse valmistetut osat pitää pintakäsitellä ruostumisen estämiseksi. Lopullista pintakäsitte-

lymenetelmää ei ole vielä opinnäytetyön kirjoitusvaiheessa valittu, mutta mahdollisia vaihtoehtoja on 

pohdittu ja vaihtoehdoiksi valittiin maalaus kulutusta kestävällä maalilla tai kuumasinkitys. Myös mo-

lempien menetelmien käyttöä on mietitty, esimerkiksi rungon ja vinssipuomin kuumasinkitys ja telien 

ja lavakokonaisuuden maalaaminen. Kyseisistä pintakäsittelymenetelmistä maalaaminen tultaisiin 

suorittamaan itse, mutta kuumasinkitys toteutettaisiin jonkin yrityksen toimesta. 

 

Kuumasinkitysprosessi alkaa kappaleen peittaamisella laimeassa suola- tai rikkihapossa. Peittaukses-

sa kappaleesta irtoavat valssihilseet sekä ruoste. Vesihuuhtelun jälkeen kappaleet upotetaan juoksu-

tekylpyyn, jossa pintaan tulee suojaava suolakerros. Tämä estää terästä hapettumasta ennen varsi-

naista sinkkikylpyä. Puhdistusvaiheiden jälkeen rakenne upotetaan sulaan (460 °C) sinkkiin, jossa 

sinkki ja teräs reagoivat muodostaen pinnoitteen. Kuumasinkityksessä tulee ottaa huomioon, ettei 

rakenteeseen jää umpinaisia tiloja tai ilmataskuja. Tästä syystä peräkärryn kuumasinkitettäviin ra-

kenteisiin täytyy porata reikiä jokaisen umpiputken molempiin päihin sinkin esteettömän kulun var-

mistamiseksi. (kuumasinkitys.fi) 

 

Maalatessa huomioon otettavia seikkoja maalin tarttumisen varmistamiseksi on, että osista poiste-

taan kaikki lika ja ruosteenalut ennen maalausta. Paras tapa tähän olisi hiekkapuhallutus ja sen jäl-

keen ruiskumaalaus sopivalla maalilla. 
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6 PAINOARVIO 

 

Koska mönkijän vetokyky on rajallinen, peräkärrystä ei saanut tulla liian painava. Mitä pienemmäksi 

kärryn omapaino jää, sitä enemmän siihen voidaan lastata kuormaa, jonka mönkijä jaksaa vetää. 

Peräkärryn maksimipainorajaksi asetettiin 250 kg. Taulukkoon 1 on laskettu peräkärryn eri osa-

alueiden painot. 

 

TAULUKKO 1. Osakokonaisuuksien paino 

Osakokonaisuus 
Paino 
(kg) 

Määrä 
(kpl) 

Runko 27,9 1 

Teli 6,4 2 

Pyörän napa 4,8 4 

Rengas 9 4 

Akselitappi 0,8 2 

Lava 105,9 1 

Perälauta 16,8 1 

Vinssipuomi 16,8 1 

Vinssi + liina 3,7 1 

kuulakytkin 3 1 

   Kokonaispaino    243,7 kg 
 

Taulukosta puuttuu joitakin osa-alueita, kuten hitsit, pultit ja mutterit, koska niiden tarvittava määrä 

on vielä epäselvää. Tästä syystä niiden painoa on myös vaikea arvioida. Kun taulukosta 1 saatuun 

painoon lisätään puuttuvat osat, voidaan arvioida peräkärryn painon tulevan olemaan noin asetetun 

maksimimassan painoinen. 
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7 KUSTANNUSARVIO 

 

Peräkärryn valmistus tapahtuu oppilaitoksessa oppilastyönä, joten peräkärryn valmistuskustannukset 

muodostuvat vain materiaaleista. Suurin osa materiaalikustannuksista muodostuu valmisosien hin-

noista. Valmisosat pyrittiin valitsemaan mahdollisimman hyvin käyttötarkoitukseen soveltuviksi, mut-

ta hinta- laatu suhteella oli myös vaikutusta osien valinnassa. Tästä syystä peräkärryn valmistuskus-

tannuksia olisi ollut mahdollista saada pienemmiksi hankkimalla halvempia valmisosia, mutta tuot-

teen laadusta ei haluttu tinkiä. Taulukkoon 2 on lueteltu tarvittavat valmisosat ja niiden hinnat. 

 

TAULUKKO 2. Valmisosien hinnat 

 

 

 

Valmistettavissa osissa käytetyt materiaalit tilattiin Savon ammatti- ja aikuisopiston kautta. Taulu-

kossa 3 on esitetty materiaalien hintoja. Laskentahetkellä RHS- putkimateriaalien hintana voitiin 

käyttää noin 5 €/m ja levy- ja pyörötankomateriaaleille noin 1,50 €/kg.  

 

TAULUKKO 3. Valmistettavien osien materiaalien hinnat 

Osa Määrä Paino (Kg) Hinta € 

RHS-putki 30x30x3 18690mm 46 85 

RHS-putki 50x50x3 6560mm 28 33 

RHS-putki 60x30x3 730mm 3 4 

RHS-putki 60x60x4 3530mm 24 17,5 

RHS-putki 60x60x5 1480mm 12,5 7,5 

RHS-putki 70x70x4 770mm 6 4 

U-profiili 40x40x3 600mm 1,5 3 

U-profiili 70x50x4 700mm 3,5 3,5 

Levy 10mm 0,08m² 6 9 

Levy 8mm 0,08m² 5 7,5 

Levy 5mm 0,02m² 1 1,5 

Levy 3mm 0,04m² 1 1,5 

Pyörötanko 45mm 240mm 3 4,5 

    Yhteensä: 181,5 
 

Peräkärryn kokonaiskustannukset voidaan laskea taulukoista 2 ja 3 jolloin kokonaishinnaksi saadaan 

681 €. Kustannuksiin on lisättävä myös pintakäsittelystä aiheutuvat kulut. 

 

 

 

Osa Määrä 
Hinta/kpl 
(€) 

Rengas 4 kpl 67 

Pyörän napa 4 kpl 34,9 

Kuulakytkin 1 kpl 65 

Vinssi 1 kpl 26,9 

  Yhteensä: 499,5 
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Työn tarkoituksena oli suunnitella mönkijän peräkärry yksityiskäyttöön. Lopputuloksena saatiin perä-

kärrystä 3D-malli ja piirustukset, joiden avulla tuote valmistetaan Savon ammatti- ja aikuisopistolla. 

 

Vaikka peräkärry on laitteena melko yksinkertainen, oli suunnittelussa paljon mietittäviä ja huomioon 

otettavia asioita. Työhön asetetut vaatimukset täyttyivät eli peräkärryyn saatiin halutut toiminnot ja 

ominaisuudet. Peräkärryn voidaan olettaa toimivan halutulla tavalla ja sen kantokyvyn voidaan olet-

taa olevan vähintään yhtä suuri kuin jo markkinoilla olevien kärryjen. Toimivuus ja kestävyys selviä-

vät kuitenkin vasta, kun peräkärry on saatu valmistettua ja sitä on testattu käytössä tarpeeksi pit-

kään. 

 

Jatkokehittelykohteita peräkärryssä jäi lavan kippitoimintoon. Vinssipuomia voitaisiin muokata käy-

tännöllisemmäksi tai se voidaan korvata kokonaan jollakin toisella mekanismilla. Korvaavana meka-

nismina voisi olla esimerkiksi kaasujouset, joiden avulla lavan saisi kipattua käsin helposti. Tarvitta-

essa peräkärryyn voitaisiin myös suunnitella tukkikärryvarustus, jolla peräkärryn voisi helposti muun-

taa tukkikärryksi. 
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