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of the new traffic code of Finland, to the course materials. In addition to this, it 
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mation was still valid and up to date. The basis of this project was the existing 
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ERITYISSANASTO  

 

 

Puoliperävaunu Perävaunu, jonka etuosa lepää moottoriajoneuvon 

päällä ja moottoriajoneuvo kantaa olennaisen osan pe-

rävaunun painosta. 

 

Varsinainen perävaunu Vähintään kaksi akselia sekä etuakselistoa ohjaava ve-

tolaite, joka on nivelletty niin, että se ei välitä pystysuun-

taisia voimia 

 

Keskiakseli perävaunu  Akseli tai akselisto on sijoitettu painopisteen läheisyy-

teen siten että vetävään ajoneuvoon kohdistuu vain vä-

häinen pystysuuntainen voima, joka ei ylitä 10 kN tai 

10% perävaunun kokonaismassasta. 

 

Ajoneuvoyhdistelmä Auton ja vähintään yhden perävaunun yhdistelmä 

 

Teli on peräkkäisten etu- tai peräkkäisten taka-akselien 

ryhmä, jossa akselien kuormitukset jakautuvat va-

kiosuhteessa tai ajoneuvon valmistajan määrittelemällä 

tavalla kuormitustilanteen mukaisesti 

 

kW Kilowatti 

 

Hv Hevosvoima 
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1 JOHDANTO 

 

 

Suomessa astui voimaan uusi tieliikennelaki kesäkuussa 2020, jonka mukana tuli 

paljon muutoksia kaikille tienkäyttäjille aina jalankulkijasta rekkakuskiin. Tämä 

opinnäytetyö suoritetaan Tampereen ammattikorkeakoulun autotekniikan koulu-

tusalalle ja työn aiheena on uuden tieliikennelain vaikutus Raskaan kaluston ru-

korakenteet -kurssin luentomateriaaleihin. Kyseisen kurssin nykyiset oppimateri-

aalit olivat laadittu ennen lakimuutosta, joten päivittäminen tuli nyt ajankoh-

taiseksi. Tavoitteena on luoda uusi kurssille yhtenäinen kokonaisuus, joka on hel-

posti ymmärrettävä ja jota voidaan käyttää kurssin oppimateriaalina pitkään.  

 

Lakimuutoksen vaikutuksia tarkasteltiin neljän eri kokonaisuuden kannalta. Näitä 

olivat ajoneuvomääräykset, kuorman ja kuormakorin kiinnittäminen, koriraken-

teet ja raskaan kaluston runkorakenteet. Jokaiseen kokonaisuuteen paneudu-

taan tarkasti erikseen. Lakimuutosten vaikutusten lisäksi pyritään tarkistamaan 

olemassa olevan tiedon paikkansapitävyys ja tarvittaessa päivittää tieto nykyai-

kaisempaan. Lopputuotoksena saatiin aikaiseksi neljä PowerPoint kokonai-

suutta.  
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2 TIELIIKENNELAKI 

 

Jotta tieliikenne on turvallista ja toimivaa, täytyy kaikkien tienkäyttäjien pystyä 

luottamaan siihen, että kanssaliikkujat noudattavat liikennesääntöjä. Näitä sään-

töjä määrätään tieliikennelailla. Ennen vuonna 2020 tapahtunutta lakimuutosta 

tieliikennelaki pohjautui vuoden 1982 lakiin ja siihen tehtyihin muutoksiin. Uuden 

lakimuutoksen valmistelu aloitettiin 2013 ja tavoitteen oli uudistaa laki perusteel-

lisesti ja saada se paremmin vastamaan Suomen nykyistä liikennejärjestelmää. 

(Eduskunta. Tieliikennelain kokonaisuudistus. 2018.) Tieliikennelain mukaan jo-

kaisella tienkäyttäjällä on yleiset velvollisuudet ja kaikkien tulee noudattaa liiken-

nesääntöjä. Myös olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta on 

noudatettava, jotta voidaan välttyä vaaralta ja vahingolta. Nykyisessä tieliikenne-

laissa uutuutena on tienkäyttäjän ennakointi velvollisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että jokaisella on velvollisuus ennakoida muiden tienkäyttäjien toimintaa ja sovit-

taa omatoimintansa sen mukaisesti. 

 

 

2.1 Lakimuutos 

 

Uusi tieliikennelaki astui voimaan ensimmäinen kesäkuuta 2020. Tämän lakimuu-

toksen myötä monet säädökset ja asetukset raskaiden tavarankuljetusajoneuvo-

jen ja ajoneuvoyhdistelmien mittoihin ja massoihin liittyen muuttuivat lakisäätei-

siksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tästä lähin kaikki muutokset täytyy mennä laki-

muutosprosessin läpi eduskunnan kautta.  

 

Näin ollen ennen asetuksena olleet suurimmat sallitut massat ja mitat löytyvät 

uudesta tieliikennelaista. (Murto. Uusi tieliikennelaki muuttaa myös tavaraliiken-

teen säädöksiä. 2020.) Seuraavissa kappaleissa alla käsitellään tärkeimpiä muu-

toksen alaisia mittaa yksityiskohtaisemmin. 

 

 

2.2 Suurin sallittu korkeus ja leveys 

 

Ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmän suurin sallittu korkeus on 4,40 metriä. 

Tämä mitta ei saa ylittyä ajoneuvon ollessa täysin kuormaamaton tai ajoneuvon 
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akselinnostolaitteen ollessa yläasennossa. Ajoneuvon suurin sallittu leveys on 

2,60 metriä. Sama maksimi leveys koskee myös yli 22,00 metristä lämpöeristet-

tyä ajoneuvoa. Puolestaan yli 22,00 metrisen, mutta lämpöeristämättömän ajo-

neuvoyhdistelmän sekä linja-auton suurin sallittu leveys on 2,55 metriä. (Tielii-

kennelaki. 729/2018. 126 §)  

 

Uusi laki on nostanut ajoneuvojen ja yhdistelmien suurimman sallitun korkeuden 

4,40 metriin, kun ennen tätä suurin sallittu korkeus oli 4,2 metriä. Ajoneuvojen 

suurimpaan leveyteen ei tullut lakimuutoksen myötä muutoksia, vaan se pysyi 

ennallaan.  

 

 

2.3 Suurimmat sallitut pituudet 

 

Kuorma-auton suurin sallittu pituus akseleiden määrästä riippumatta on 13,00 

metriä. Perävaunun suurin sallittu pituus on 12,50 metriä pois lukien puoliperä-

vaunun, jonka suurin sallittu pituus on 18,00 metriä ja yli 22,00 metrin pituisessa 

ajoneuvoyhdistelmässä käytetty varsinainen perävaunu. Tällaisessa suurin sal-

littu pituus vetotapin pystyakselista tai etuakseliston kääntöpisteestä taaksepäin 

16,00 metriä ja eteenpäin 2,04 metriä. Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus 

on 34,50 metriä, kun kyseessä on muu kuin kuorma-auton ja puoliperävaunun tai 

keskiakseliperävaunun yhdistelmä. Puoliperävaunun kanssa yhdistelmän mak-

simi pituus on 23,00 metriä ja keksiakseliperävaunun kanssa 20,75 metriä. (Tie-

liikennelaki. 729/2018. 125 §) 

 

Suurimpiin sallittuihin pituuksiin on tullut lakimuutoksen myötä eniten muutoksia. 

Kuorma-auton suurin sallittu pituus on noussut 12 metristä 13 metriin. Tällä yh-

dellä lisämetrillä voi monessa tapauksessa olla suuri positiivinen vaikutus alan 

yrittäjien kannalta. Myös yhdistelmän suurin sallittu pituus on noussut 25,25 met-

ristä lähes kymmenen metrin verran 34,50 metriin. Ennen uudistusta puoliperä-

vaunuyhdistelmän suurin sallittu pituus oli 16,50 metriä ja keskiakseliperävaunu 

yhdistelmän 18,75 metriä, joten näihinkin on tullut muutoksia. (Raskassarja.fi. Yh-

distelmien enimmäispituudeksi 34,5 metriä. 2019.)   
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2.4 Ajoneuvojen kokonaismassat 

 

Kuorma-autojen suurimmat sallitut massat akseleiden lukumäärän suhteen ovat 

esitettynä alla olevassa taulukossa (Taulukko 1). 

 

TAULUKKO 1. Kuorma-autojen suurimmat sallitut massat  

Akseleiden lukumäärä Suurin sallittu massa tonneina (t) 

Kaksi 18 t 

Kolme 25 - 28 t akselien rakenteesta riippuen 

Neljä 31 - 35 t akselien rakenteesta riippuen 

Viisi 42 t 

 

Näihin massoihin ei ole tullut muutoksia uuden tieliikennelain mukana, vaan arvot 

ovat pysyneet ”Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun ase-

tuksen muuttamisesta, 31/2019” kanssa samana. (Valtioneuvoston asetus 

ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. 31/2019. 23 §.) 

 

Ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmän suurimmat sallitut massa riippuvat veto-

auton ja perävaunun rakenteesta. Ajoneuvon ja puoliperävaunun suurin sallittu 

massa on 48 tonnia, jos yhdistelmä on enintään viisiakselinen ja 52 tonnia, jos 

yhdistelmä on enintään kuusiakselinen. Ajoneuvojen ja keskiakseliperävaunun 

yhdistelmän suurin sallittu massa on puolestaan 44 tonnia (Tieliikennelaki. 

729/2018. 122 §). Auton ja varsinaisen perävaunun tai auton, apuvaunun ja puo-

liperävaunun tai puoliperävaunun ja sen päälle kytketyn toisen puoliperävaunun 

tai muun erilaisen yhdistelmän suurin sallittu massa määritetään yhdistelmän ak-

selimäärän mukaan. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on esitettynä nämä 

mitat. 
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TAULUKKO 2. Ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut massat  

Akseleiden lukumäärä 
Suurin sallittu massa 

tonneina (t) 

Neljä 36 t 

Viisi 44 t 

Kuusi 53 t 

Seitsemän 60 t 

Kahdeksan 64 t 

Kahdeksan, jos vähintään 65% massasta koh-

distuu akselille, joka on varustettu paripyörin 
68 t 

Yhdeksän 69 t 

Yhdeksän, jos vähintään 65% massasta kohdis-

tuu akselille, joka on varustettu paripyörin 
76 t 

Kymmenen 74 t 

Vähintään yksitoista 76 t 

 

Yhdistelmän massoihin ei myöskään ole tullut muutoksia vuoden 2019 asetus-

muutoksen jälkeen. Suurin muutos yhdistelmien massoihin on tullut vuonna 2013 

jolloin yhdistelmän suurin sallittu massa nousi 60 tonnista 76 tonniin sekä neli- ja 

viisiakselisien kuorma-autojen massat muuttuivat 35 tonniin ja 42 tonniin. (Valtio-

neuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. 

407/2013. 21 §.) Ajoneuvoyhdistelmien ja kuorma-autojen massojen suuruuteen 

vaikuttavat lakisäädösten lisäksi silta- ja kytkentäsäännöt, jotka käydään myö-

hemmin erikseen läpi. (Valtioneuvoston asetusajoneuvojen käytöstä tiellä anne-

tun asetuksen muuttamisesta. 31/2019. 23 §) 
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2.5 Akseli – ja telimassat 

 

Akseli- ja telimassoilla tarkoitetaan yksittäiselle akselille tai telille kohdistuvaa 

massaa, joka ajoneuvon kokonaismassasta kohdistuu tiehen kyseisen akselin 

välityksellä. (Akselimassa. Kuljettaja.net. n.d.) Akseli- ja telimassat määräytyvät 

itse ajoneuvo sekä telin ja akselin rakenteet mukaan. Ajoneuvon yksittäiselle ak-

selille kohdistuvat suurimmat massat saavat tieliikenteessä olla 11,5 tonnia, jos 

kyseessä on vetävä akseli ja 10 tonnia, jos kyseessä on muu kuin vetävä akseli. 

Ajoneuvon ja hinattavan ajoneuvon yksittäiselle telille kohdistuvat suurimmat sal-

litut massat on kuvattu alla olevassa taulukoissa (Taulukko 3 ja Taulukko 4). Suu-

rin sallittu massa riippuu telissä olevien akselien määrästä, yksittäisen akselin 

rakenteesta ja varustelusta sekä yksittäisellä akselille kohdistuvasta massasta. 

(Tieliikennelaki. 729/2018. 116 §.)  
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TAULUKKO 3. Ajoneuvon suurimmat sallitut telimassat 

Akselien määrä Suurin sallittu 

massa tonneina (t) 

Kaksiakselinen teli, akseliväli < 1,0 m 11,5 t 

Kaksiakselinen teli, akseliväli 1,0 m < 1,3 m 16 t 

Kaksiakselinen teli, akseliväli 1,3 m < 1,8 m 18 t 

Kaksiakselinen teli, vähintään toinen akseli vetävä, ak-

seliväli 1,3 m < 1,8 m ja jokainen vetävä akseli varus-

tettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva 

massa ylitä 9,5 t 

 

19 t 

Kaksiakselinen teli, vähintään toinen akseli vetävä, ak-

seliväli 1,3 m < 1,8 m ja jokainen vetävä akseli varus-

tettu paripyörin sekä ilmajousituksella tai tätä vastaa-

valla jousituksella 

 

20 t 

Kaksiakselinen teli, vähintään toinen akseli vetävä, ak-

seliväli 1,3 m < 1,8 m ja jokainen akseli varustettu pari-

pyörin sekä ilmajousituksella tai tätä vastaavalla jousi-

tuksella tai molemmat akselit ovat vetäviä ja varustettu 

paripyörin eikä akselimassa ylitä 10,5:tä tonnia 

 

21 t 

Kahden etuakselin muodostama kaksiakselinen teli, jos 

akseliväli on vähintään. 1,8 m 

20 t 

Kolmiakselinen teli, akselien etäisyys < 1,3 m 21 t 

Kolmiakselinen teli, akselien etäisyys > 1,3 m 24 t 

Kolmiakselinen teli, akselien etäisyys > 1,3 m, vähin-

tään kaksi akselia varustettu paripyörin 

27 t 
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TAULUKKO 4. Hinattavan ajoneuvon suurimmat sallitut massat 

Akselien määrä Suurin sallittu massa ton-

neina (t) 

Kaksiakselinen teli, akseliväli < 1,0 m 11 t 

Kaksiakselinen teli, akseliväli 1,0 m < 1,3 m 16 t 

Kaksiakselinen teli, akseliväli 1,3 m < 1,8 m 18 t 

Kaksi akselinen teli, akseliväli vähintään 1,8 m 20 t 

Kolmiakselinen teli, jos akselien etäisyys on 

enintään 1,3 metriä 

21 t 

Kolmiakselinen teli, akselien etäisyys > 1,3 m 24 t 

Neli- tai useampiakselinen teli 24 t 

 

Teli- ja akseli kohtaiset massat eivät myöskään ole muuttuneet, mikä on luonnol-

lista, kun ajoneuvojen ja yhdistelmien suurimmat sallitut massat eivät myöskään 

ole muuttuneet. 

 

 

2.6 Siltasääntö 

 

Siltasäännöllä määritetään ajoneuvon tai yhdistelmän massan ja ääriakseleiden 

välistä suhdetta. Siltasääntöä sovelletaan 4- ja 5-akselisiin autoihin sekä ajoneu-

voyhdistelmiin, jonka kokonaismassa on yli 44 tonnia. Neliakseliselle autolle ja 

yhdistelmälle suurin sallittu massa saadaan lisäämällä 20 tonniin 320 kilogram-

maa jokaiselta 0,10 metriltä, jonka perävaunun ääriakselien väli ylittää 1,80 met-

riä (kaava 1). Viisiakselisen ajoneuvon ja perävaunun suurin sallittu massa saa-

daan puolestaan lisäämällä 20 tonniin 350 kilogrammaa jokaiselta 0,10 metriltä, 

jonka perävaunun ääriakselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä (kaavat 2 ja 3) 

(Mikkola. Uusilla mitoilla pidempiä yhdistelmiä. 2019.) Kaavoissa L = Ääriakselien 

väli metreinä. 
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 m = 20 t + 3,2 t *(L-1,8 m) (1) 

 m = 20 t + 3,5 t *(L-1,8 m) (2) 

 m = 20 t + 3,5 t *(L-1,8 m) (3) 

 

 

2.7 Kytkentäsääntö 

 

Kytkentäsäännöllä määritellään perävaunujen suurimmat sallitut massat vetoau-

ton massaan nähden. Massojen suuruus riippuu vetoauton massan lisäksi perä-

vaunun rakenteesta ja tyylistä. Keskiakseliperävaunun suurin sallittu massa saa 

olla enintään vetoauton massan suuruinen. Puoliperävaunun suurin telille koh-

distuva massa saa olla enintään 1,7 kertainen vetoauton suurimpaan sallittuun 

massaan verrattuna. Sama kerroin on varsinaisella perävaunulla, joka on enin-

tään 22 metriä pitkä. Yhdistelmässä, jonka vetoauton massa on yli 3,5 tonnia ja 

yhdistelmään kytketään useampi kuin yksi perävaunu, saa suurin sallittu massa 

olla 2,5 kertainen vetoauton suurimpaan sallittuun massaan. (Tieliikennelaki 

729/2018. 152 §) 

 

Myöskään kytkentäsäännön suurimpiin sallittuihin massoihin ei tullut muutoksia 

tämän lakiuudistuksen myötä. 

 

 

2.8 Teho- ja turvalaitevaatimukset 

 

Yhdistelmiä, jotka painavat yli 44 tonnia, koskee moottorin tehovaatimus. Vaati-

muksena on, että moottorin tehon on oltava vähintään 5 kilowattia kutakin yhdis-

telmän tonnia kohden. (Tieliikennelaki 729/2018. 122 §.) Alla olevassa taulu-

kossa (Taulukko 5) on esitettynä tehovaatimukset kilowatteina (kW) ja hevosvoi-

mina (hv). 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

TAULUKKO 5. Yli 44 tonnia painavan ajoneuvoyhdistelmän moottorin tehovaati-

mus 

Yhdistelmän kokonais-

massa tonneina (t) 

Moottorin tehovaati-

mus (kW) 

Moottorin tehovaati-

mus (hv) 

44 220 299 

46 230 313 

48 240 326 

50 250 340 

52 260 354 

54 270 367 

56 280 381 

58 290 394 

60 300 408 

62 310 422 

64 320 435 

66 330 449 

68 340 462 

70 350 476 

72 360 490 

74 370 503 

76 380 517 

 

 

Lakiuudistuksen myötä yli 20 metriä pitkissä puoliperävaunuyhdistelmässä ja yli 

28 metriä pitkässä muussa yhdistelmässä edellytetään erilaisia turvalaitteita. Kul-

jettajalla täytyy olla apunaan epäsuoran näkemisen laitteet, joilla kuljettaja näkee 

koko yhdistelmän sisäkaarteen puoleisen sivun ja sen läheiset alueet käänty-

vyyssäännön mukaan. Vetoautossa täytyy olla kaistavahti- sekä hätäjarrutusjär-

jestelmät, jotka ovat kehittyneet ja ajantasaiset. Näiden lisäksi yhdistelmän kai-
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kissa ajoneuvoissa täytyy olla sähköinen ajonvakautusjärjestelmä sekä sähköoh-

jatut jarrut. Pitkien yhdistelmien kuljettajalla täytyy olla tieto yhdistelmän akseli- ja 

telikohtaisista massoista, pois lukien vetoauton ilmajousittamaton etuakseli (Mik-

kola. 2019). Nämä turvallisuusvaatimukset ovat pitkien yhdistelmien mukana tuo-

mia uudistuksia, jotka on nyt lisätty lakiin mukaan.  

 

 

2.9 Kääntyvyys 

 

Yhdistelmän kääntyvyysvaatimus on kokenut suurimman muutoksen lain mu-

kana. Tämä johtuu uusien pidempien yhdistelmien sallimisesta ja näiden yleisesti 

ottaen huonommasta kääntyvyys säteestä. Kääntyvyysvaatimus on jaettu kol-

meen eri vaatimukseen: ensimmäinen koskee autoa ja enintään 16,50 metriä pit-

kää tai auton ja varsinaisen perävaunun enintään 18,75 metriä pitkää yhdistel-

mää. Näille yhdistelmille pätee edelleenkin sama kääntyvyys vaatimus kuin en-

nen. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistelmän uloimman etukulman kulkiessa 12,50 

metristä ympyrää, täytyy kaikkien ajoneuvojen sisäsivujen kulkea vähintään 5,30 

metristä ympyrää pitkin. (Tieliikennelaki. 729/2018. 132 §.) Puoliperävaunuyhdis-

telmässä tämän ehdon katsotaan täyttyvän, jos etäisyys vetotapista kiinteiden 

teliakseleiden keskiviivaan ei ole suurempi kuin kaavalla 4 saatu tulos, jossa L on 

perävaunun leveys. 

 

 

√(12,50 − 2,04)2 − (5,30 +
𝐿

2
)2 (4) 

 

Seuraavana on auton ja yhden tai kahden perävaunun muodostama yli 18,75 

metrin pituinen yhdistelmä. Sen täytyy olla siten kääntyvät, että uloimman etukul-

man kulkiessa 12,50 metristä ympyrää, täytyy sisäsivujen kulkea vähintään 2,00 

metristä ympyrää pitkin. Tällaisessa yhdistelmässä etäisyys vetotapista tai etu-

akseliston kääntöpisteestä taka-akseliston keskiviivaan, saa olla enintään 8,15 

metriä. (Tieliikennelaki. 729/2018. 132 §.) 

 

Näiden lisäksi uutena sääntönä on tullut yhden tai useamman perävaunun yli 

18,75 metristä ja yli 16,50 metristä puoliperävaunuyhdistelmää koskeva toinen 
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sääntö. Tässä säännössä yhdistelmä kulkee 12,50 metristä kaarta pitkin 120-as-

teen käännöksen. Tällöin sisäsivu saa kulkea 4,00 metristä kaarta pitkin, mutta 

mikään perävaunun takakulma ei saa siirtyä 0,80 metriä ulkokaarteen suuntaan. 

Jos perävaunun sivusiirtymä on alle 0,80 metriä, saa sisäsivu kulkea kyseisen 

erotuksen verran pienempisäteistä kaarta pitkin, kuitenkin niin, että se kulkee vä-

hintään 3,70 metristä kaarta pitkin. (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tielii-

kennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. HE 17/2020. Liite 9.) Tätä on 

havainnollistettu kuviossa 1. 

 

 

KUVIO 1. Kääntyvyys 120-asteen käännöksessä. (Hallituksen esitys eduskun-
nalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. HE 17/2020. 
Liite 9) 
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Tämän ehdon täyttyminen todistetaan laskennalla. Laskenta kaava on kuitenkin 

todella monimutkainen ja pitkä. Laskennan helpottamiseksi Traficomin sivuilta 

löytyy Excel-laskentataulukko, (Traficom. Traficom on antanut määräyksen ajo-

neuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista. 2019.) jonka avulla voidaan selvittää 

tietynlaisen yhdistelmän sivusiirtymät ja näin ollen laskea kuinka paljon pienem-

pää kaarta sisäsivu saa kulkea. Alla olevissa kuvissa on esitettynä auton ja kah-

den puoliperävaunun (kuva 1) sekä auton, puoliperävaunun ja keskiakseliperä-

vaunun (kuva 2) yhdistelmän laskenta taulukko. 

 

 

KUVA 1. Auton ja kahden puoliperävaunun yhdistelmän kääntyvyyden laskenta-
taulukko. (Traficom. Traficom on antanut määräyksen ajoneuvoyhdistelmien tek-
nisistä vaatimuksista. 2019.) 
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KUVA 2. Auton, puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmän käänty-
vyyden laskentataulukko. (Traficom. Traficom on antanut määräyksen ajoneu-
voyhdistelmien teknisistä vaatimuksista. 2019) 

 

Laissa myös vaaditaan, että kuljetuksen mukana täytyy olla tarvittavat tiedot ajo-

neuvosta ja yhdistelmästä, joilla kääntyvyysvaatimuksen täyttyminen voidaan 

osoittaa. Kuljetuksen suorittaja ja itse kuljettajan täytyy olla varma siitä, että kul-

jetus voidaan suorittaa turvallisesti käytettävällä kuljetusreitillä. (Tieliikennelaki. 

729/2018. 132 §.)  
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3 OPETUSMATERIAALIN LAATIMINEN 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia uudet ja päivitetyt oppimateriaalit 

Tampereen Ammattikorkeakoulun autotekniikan ”Raskaan kaluston runkoraken-

teet” -kurssille. Kurssinsisältöä on ajoneuvojen rakenteeseen liittyvät määräyk-

set, korien ja alustojen rakenneperiaatteet, materiaalit sekä valmistus- ja korjaus-

menetelmät. (TAMK Opinto-Opas. 2020). Yhdessä työn tilaajan kanssa laadittiin 

suunnitelma kurssin osa-alueista, joiden oppimateriaalit käytäisiin läpi. Kyseisiksi 

aiheiksi tulivat lopulta ajoneuvomääräykset, korirakenteet, kuorman ja kuormati-

lan kiinnittäminen sekä raskaan kaluston runkorakenteet. Jokaisesta aiheesta oli 

ennalta olemassa oppimateriaalit, joita käytettiin lähdemateriaalina, sekä inspi-

raation lähteenä.  

 

Työssä oli tarkoituksena käydä jokainen oppimateriaali kokonaisuus läpi ja ensi-

sijaisesti tutkia, minkälaisia vaikutuksia uudella tieliikennelailla oli kurssimateriaa-

lien sisältöön. Tämän lisäksi aiheisiin, joihin lakimuutoksella ei ollut vaikutusta 

pyrittiin löytämään nykyaikaista tietoa. Viimeisenä tavoitteena oli koko materiaalin 

yhtenäistäminen, jotta kurssin kokonaisuudesta saataisiin johdonmukaisempi.  

 

Työn tekeminen aloitettiin oppimateriaalien teeman yhtenäistämisellä. Tällä ta-

voin pystyttiin luomaan hyvä pohja, jolle kaikki tieto olisi helppo järjestää ja kerätä. 

Tavoitteena oli luoda selkeä ja helposti ymmärrettävä kokonaisuus, jota voidaan 

jatkossa muokata tarpeen niin vaatiessa. Teeman pääväriksi valittiin Tampereen 

korkeakouluyhteisön tunnusvärinä toimiva violetti. Aksentit jätettiin vain diojen 

alareunoihin, jottei se olisi liian häiritsevä. Lisäksi TUNI-logo lisättiin ylä- ja ala-

kulmaan. Alla olevassa kuvassa (kuva 3) perusteema esitettynä.  
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KUVA 3. Oppimateriaalin perusteema 

 

Teeman luomisen jälkeen voitiin aloittaa itse oppimateriaalien läpikäynti. Oppi-

materiaalit pyrittiin toteuttamaan samalla tyylillä kuin jo olemassa olevat oppima-

teriaalit, joten näitä käytettiin vahvasti mukana. Kuten aikaisemmin jo mainittiin, 

ensisijaisesti kaikki kokonaisuudet käytiin läpi uutta tieliikennelakia silmällä pi-

täen. Tätä varten tieliikennelaista täytyi ottaa ylös kohdat, jotka sisältävät kurssin 

aiheisiin olennaista tietoa ja nämä tiedot koostetiin yhteen paikkaan, jotta niiden 

vertailu olisi helpompaa.  

 

Kurssiaiheita läpi käytäessä tuli eteen aiheita, joilla ei ollut mitään yhteyttä lain-

säädännän tai asetusten kanssa. Näitä aiheita työstettäessä pyrittiin varmista-

maan tietojen paikkansapitävyys ja tarvittaessa hankittiin nykyaikaista tietoa. 

Kuorma-autojen päällirakentajilta pyrittiin saamaan materiaalia kuvien ja infor-

maation muodossa. Tällä pyrittiin siihen, että informaatio olisi mahdollisimman 

nykyaikaista. Jokaiseen kokonaisuuteen pyrittiin kehittämään jonkinlainen harjoi-

tustehtävä, joka pakottaisi opiskelijat hieman miettimään oppimiaan aiheita. Työn 

tulokset ovat esiteltynä seuraavassa kappaleessa.  
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4 OPETUSMATERIAALI 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi kaikki oppimateriaali kokonaisuudet, joita 

työssä käsiteltiin. Jokaisesta aihealueesta käydään läpi, kuinka paljon lakimuu-

toksella oli vaikutusta ja mihin aiheisiin sekä kerrotaan muista lisäyksistä. 

 

 

4.1 Ajoneuvomääräykset 

 

Ajoneuvomääräykset ovat suurin ja eniten tarkastelua vaativa kokonaisuus, sillä 

kaikki aiheeseen liittyvä on lakipohjaista tietoa. Uuden lakimuutoksen myötä ajo-

neuvomääräyksiin tuli niin paljon muutoksia, että tämä opetuskokonaisuus pää-

tettiin tehdä täysin uudelleen alusta lähtien. Näin saatiin kasaan ajankohtainen ja 

yhtenäinen kokonaisuus.  

 

Alkuun tehtiin pieni yleiskatsaus siihen, mitä ajoneuvomääräykset ovat ja kuinka 

niitä säädellään Suomessa. Tämän jälkeen siirryttiin itse määräysten kimppuun. 

Ensimmäisenä esiteltiin kaikki mahdolliset mitat, jotka rajoittavat ajoneuvoja ja 

niiden yhdistelmiä. Kuten aikaisemmin on mainittu, suurimpaan sallittuun korkeu-

teen ja suurimpiin sallittuihin pituuksiin on lakiuudistuksen myötä tullut muutoksia, 

joten nämä otettiin huomioon. Pituuksien jälkeen tarkasteltiin teli- ja akselikohtai-

sia massoja. Näiden massojen hakeminen tieliikennelaista onnistui helposti ja 

tiedot taulukoitiin esimerkkikuvan (kuva 4) tavalla. 
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KUVA 4. Esimerkkikuva oppimateriaalista 

 

Akseli- ja teli massojen jälkeen vuorossa oli ajoneuvojen ja niiden yhdistelmien 

suurimmat sallitut massat. Nämä eriteltiin akselien lukumäärän mukaan ja jokai-

selle yhdistelmälle haettiin TrailerWin-ohjelmasta kuva, joka auttaa havainnollis-

tamaan (kuva 5).  

 

 

 

KUVA 5. Dia, jossa TrailerWin-ohjelmasta otetut kuvat kuorma-autoista. 
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Massojen jälkeen otettiin käsittelyyn yhdistelmien muut erityisvaatimukset, joita 

ovat tehovaatimus, siltasääntö, kääntyvyysvaatimus, vakausvaatimus sekä pit-

kien yhdistelmien turvalaite vaatimukset. Jokaisesta aiheesta käytiin läpi kaikki 

asiat, joita tieliikennelaki vaatii. Kuten aikaisemin jo mainittiin kääntyvyysvaati-

mukseen tuli eniten uudistuksia, joten tätä pyrittiin avaamaan enemmän. Tämän 

materiaalipaketin tehtäväksi tuli 76 tonnisen yhdistelmän ääriakselien välin sel-

vittäminen siltasäännön avulla.  

 

 

4.2 Kuorman ja kuormatilan kiinnittäminen 

 

Kuorman ja kuormatilan kiinnittäminen on myös suurimmalta osin lakiin pohjau-

tuvaa tietoa. Jälleen oppimateriaalien alussa käydään läpi yleiskatsaus kuorma-

tilan ja kuorman kiinnittämisestä. Tämän jälkeen käydään läpi kuormakorin kiin-

nitykseen liittyvät määräykset ja lait, jotka määräävät esimerkiksi minkälaisia voi-

mia kiinnitysten tulee kestää. Kuormakorin kiinnittämisen jälkeen käsitellään nii-

den rakennetta ja turvallisuusmääräyksiä. Nämä löytyvät Traficomin kuormakori 

määräyksestä. (Traficom. Kuormakorimääräys. 2019.)  

 

 

KUVA 6. Esimerkkikuva diasta. Kuormakorin kiinnitys. 
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Seuraavana siirrytään kuorman kiinnittämisen pariin. Kuorman kiinnittämisen ko-

konaisuuteen kuuluu kiinnityspisteet ja niiden lujuus, kuorman sitominen ja siihen 

liittyvä välineistä sekä kuorman sijoittaminen ja varmistaminen. Kiinnityspisteiden 

määrästä ja vahvuudesta määrätään SFS-EN 12640:2019 standardin mukaan. 

Sidontavälineiden täytyy puolestaan olla CE-merkittyjä sekä täyttää standardin 

SFS-EN-12195:2010 mukaiset vaatimukset. (Traficom. Kuormakorimääräys. 

2019.) Kuorman sijoittamista ja varmistamista säädellään yleisellä periaatteella 

tieliikennelaissa.  

 

Lakimuutoksen myötä kuorman varmistamiseen tarvittavien voimien laskuun saa 

ottaa huomioon kuormakorin lattian kitkan vaikutuksen. (Tieliikennelaki. 

729/2018. 109 §.) Tämä tarkoittaa sitä, että sidontavälineiden ei jatkossa tarvitse 

välttämättä olla yhtä järeitä. Tieliikennelain suurin muutos kuormaamiseen on kul-

jettajan vastuu kaupallisessa kuljetuksessa. Kuljettajan on varmistettava ennen 

ajoa, että kuorma on säännösten ja määräysten mukaan. Hänen on myös vastat-

tava siitä, että kuormaajalla on oikeat tiedot ajoneuvosta, jotta tämä voi kuormata 

sen oikein. Kuljettaja on myös vastuussa siitä, että kyseinen ajoneuvo on mah-

dollista kuormata oikein. (Tieliikennelaki. 729/2018. 114 §.) 

 

 

4.3 Korirakenteet 

 

Korirakenteet osio oppimateriaalista vaati vähiten työtä. Koska korirakenteita ei 

koske lakimääräykset ja vanha materiaali oli suhteellisen kattava, täytyi koko-

naisuus vain tarkastaa ja päivittää nykyaikaiseen muotoon. Materiaalin alkupuo-

lella käydään läpi korirakenteiden tehtävää kuorma-autossa.  

 

Tämän jälkeen käydään läpi kuormakorien rakenne materiaaleja ja niiden omi-

naisuuksia. Tarkemmin käsiteltiin alumiinia, terästä, vaneria, lujitemuovia sekä 

täyte- ja eristeaineita. Materiaalin lopussa käytiin läpi erilaisia kuormakori tyyp-

pejä, joista esimerkkejä näkyy alla olevista kuvista (kuva 7 ja kuva 8). Kaikista 

yleisimmistä kuormakori tyypeistä kerrottiin niiden perusominaisuuksia ja kuhun-

kin lisättiin kuvia havainnollistamisen helpottamiseksi. Suurin osa kuvista saatiin 

suoraan päällirakentajilta, joihin oltiin yhteydessä työtä tehtäessä.  
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KUVA 7. Esimerkki oppimateriaaleista. Korit eli kaappimaiset kuormakorit 

 

 

 

 

KUVA 8. Esimerkki oppimateriaaleista. Erikoiskuormakorit ja pankolavat. 
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4.4 Raskaan kaluston runkorakenteet 

 

Viimeisenä kokonaisuutena oli raskaan kaluston runkorakenteet. Tämän aiheen 

vanha oppimateriaali ei ollut enää ajantasaista, joten se tehtiin lähes kokonaan 

uusiksi nykyaikaisilla tiedoilla. Jälleen kerran materiaali aloitettiin yleiskatsauk-

sella aiheeseen. Tämän jälkeen esiteltiin raskaan kaluston yleisin runkorakenne, 

joka on tikapuurunko (Reif & Dietsche 2014, 1024). 

 

Tähän väliin lisättiin tehtävä, jossa opiskelijat joutuvat miettimään eroja perintei-

sen ja Mercedes-Benzin uuden tyyppisen rungon välillä. Mercedeksen rungosta 

innovatiivisen tekee sen valmiiksi poratut reiät, jotka mahdollistavat helpon akse-

livälin muuttamisen ja apulaitteiden kiinnittämisen. (Mercedes-Benz Trucks. 

Actros frame. 2020.) Tehtävää varten molemmat rungot esitettiin yhdellä dialla 

niin, että erot on helppo huomata. Alla olevassa kuvassa (kuva 9) tämä esitettynä. 

 

 

KUVA 9. Kuvakaappaus diasta, jossa aihekokonaisuuden tehtävä. 

 

Loppumateriaali käsittelee runkopalkkien ominaisuuksia. Siinä käydään läpi palk-

kien perusmitoitusta sekä rakennemateriaaleja. Myös pitkittäis- ja poikittaispalk-

kien kiinnitystapoja esitellään ja niiden hyötyjä ja haittoja arvioidaan. Tähän osuu-

teen saatiin kattavasti tietoa Bennettin ja Normanin (2011, 1079-1099) kirjasta, 

joka käsittelee juurikin rungon rakennetta ja siihen liittyviä asioita.  
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5 POHDINTA 

 

Tässä opinnäytetyössä tuotettiin oppimateriaaleja Tampereen ammattikorkea-

koulun Autotekniikan koulutusohjelmaan. Oppimateriaaleja on tarkoitus käyttää 

Raskaan kaluston runkorakenteet -kurssilla. Materiaali koostuu neljästä Power-

Point kokonaisuudesta, joissa kussakin käsitellään yhtä opetussuunnitelman mu-

kaista aihetta.  

 

Työn tarkoituksena oli tarkistaa uuden tieliikennelain aiheuttamat muutokset ma-

teriaalin tietoihin sekä selvittää onko nykyinen oppimateriaali ajantasaista ja tar-

vittaessa päivittää se. Tässä onnistuttiin hyvin ja lopputulemana saadut materi-

aalit ovat selkeitä ja johdonmukaisia. PowerPoint esitykset myös koottiin niin, että 

tulevaisuudessa tietoja on helppo muokata, jos säädökset muuttuvat. Tämän ta-

kia materiaaleja voidaan käyttää usean vuoden ajan, jos tarvetta on.  

 

Työn hankalin osuus oli oikeiden lähteiden löytäminen ja ymmärtäminen. Uusi 

tieliikennelaki löytyi helposti internetistä, mutta itse lain tulkitseminen ja tarvitta-

vien tietojen löytäminen oli välillä todella hankalaa. Kaikkein vaikein oli uuden 

kääntyvyyssäännön tulkitseminen, sillä siinä on monia erilaisia ehtoja, jotka vai-

kuttavat sääntöön. 

 

Tulevaisuutta ajatellen materiaaleihin voitaisiin hankkia rakennekuvia erilaisista 

päällirakenteista, sillä tämä puuttuu tällä hetkellä kokonaisuudesta. Tätä oppima-

teriaalia työstettäessä näitä yritettiin jo kysellä useilta päällirakentajilta, mutta va-

litettavasti niitä ei onnistuttu saamaan. Nykyisessä muodossa kuormakorien ra-

kennetta ei käydä läpi muuten kuin teoreettisessa muodossa, joten rakenneku-

vien ja -mallin saaminen mukaan auttaisi paremmin oppimista.  

 

Työn toteuttajalle tämä antoi hyvän ymmärryksen raskaiden ajoneuvojen mää-

räysten sekä kori- ja runkorakenteiden ymmärtämiseksi. Tämän työn myötä saa-

tiin luotua hyvä tietopohja, jota voi käyttää eduksi, jos tähtää raskaan kaluston 

puolelle töihin tulevaisuudessa.  
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