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1. Valmis ahkio

Ahkion rakentaminen muodostuu 
muutamasta erillisestä kokonaisuu-
desta tai osa-alueesta. Eniten erilaisia 
variaatioita ja muunnelmia löytyy 
aisoista ja aisojen kiinnitysmekanis-
meista, muuten eri ahkiot ovat ratkai-
sultaan lähes samanlaisia. Erityisesti 
mietittävää on noissa aisojen kiinnityk-
sissä sekä vetotavassa. Eli vedetäänkö 
ahkiota aisojen välityksellä vaiko aiso-
jen sisällä menevillä naruilla.

- Jalaksien kiinnitys ahkion pohjaan
- Kankaan ompelu
- Kankaan kiinnittäminen
- Aisojen kiinnitykset

Kun nämä kaikki vaiheet on tehty pitäi-
si ahkion olla valmiina reisuun

Itse olen ollut rakentamassa paria omaa 
ahkiota ja useaa muuta, välillä homma ei 
meinaa onnistua millään ja toisella kertaa 
kaikki sujuu. Kokemuksesta huolimatta 

mitään oikeata ja absoluuttista totuutta 
ei rakennuspuuhissa ole, joten jos jokin 
kohta ei tunnu itselle luontevalta niin se 
kannattaa muuttaa mieleisekseen. 
Toivon että tämä ohje auttaa kiertämään 
ainakin pahimmat sudenkuopat.

Pasi
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2. Jalasten kiinnitys

Rakentaminen kannattaa aloittaa jalaksi-
en kiinnittämisellä ahkion runkoon, sillä 
kankaan kiinnittämisen jälkeen se on 
erittäin hankalaa. Jalaksien asennus 
ahkion pohjaan suoraan ei ole ihan helppo 
operaatio, mutta siihen kannattaa nähdä 
vaivaa, sillä viikon perässä vikuroiva ahkio 
hankaloittaa hiihtoa ja saattaa aiheuttaa 
vaaratilanteita laskuissa. Apuvälineenä 
kannattaa käyttää esimerkiksi pitkää 
viivoitinta ja päästä päähän keskelle piir-
rettyä linjaviivaa, jonka mukaan jalakset 
sitten laitetaan. Kun paikat on selvillä sekä 
sivu että pituussuunnassa niin kiinnitys 
kannattaa aloittaa keskeltä ja edetä kohti 
päitä. Keskeltä aloittaminen on helpointa 
(suorat pinnat) ja päitä kohti edetessä 
jalakset taipuvat ja asettuvat tasaisesti 
ahkion pohjan muotoon ja vältytään pullis-
tumilta.

Ruuvien kannat upotetaan hiukan jalak-
seen, ja pulttien pituudet koitetaan mitoit-
taa siten ettei sisäpuolelle tule pitkiä pätkiä 
yli. Liian pitkät ruuvit voi toki sahata jäl-
keenkin päin mutta helpointa se on tehdä 
ennakolta. Ruuvien väli noin 200-300 mm 
ja keulassa sitten tiheämmin. Ennen 
asennusta jalaksia kannattaa hiukan 
muotoilla (ohentaa) keulasta, jolloin ne 
taipuvat paremmin ja istuvat tiukasti ahki-
on runkoon. Ohentamisesta seuraa kui-
tenkin se ettei ruuveja pysty enää upottaa 
vaan ne täytyy jättää pintaan mutta se on 
hyväksyttävää eikä haittaa vedettäessä 
Ruuvien lisäksi jalasten pysyvyys, ainakin 
keulassa, olisi hyvä varmistaa kaksikom-
ponenttiliimalla (kuvat 4., 5. ja 6.).

Kuva 2.Valmis kiinnitys ja esi-
merkki jalasten kiinnittämiseen 
käytetystä alumiinisestä ruuvista.

Kuva 1. Jalasten paikat, ahkion 
reunasta noin 50 mm päähän, ja 
toisistaan noin 250 mm.Keulasta 
noin xxx mm.

Kuva 3. Valmis kiinnitys sisäpuo-
lelta, ruuvin ja vastakappaleen 
paikoillaan pysyminen varmistettu 
kakskomponentti liimalla mikä 
samalla tiivistää ahkion pohjan 
vesitiiviiksi.
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Kuva 5. Jalaksen etupään 
kiinnitys, varmistettu liimalla.

Kuva 6. Jalasten kiinnitysruuvit 
sisäpuolelta.

Kuva 4. Jalaksen etupään 
kiinnitys, käytetty pieniä ruuveja 
mutta tiheässä, jolloin jalas taipuu 
hyvin pohjan muotoon.
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Kankaaksi kannattaa valita kestävä ja vedenpitävä kangas eikä kummastakaan 
ominaisuudesta kannata tinkiä. Lisäksi kankaan pitää kestää pakkasta kovimpia 
paukkupakkasia myöten ja säilyttää käytettävyytensä näissä alhaisissa lämpöti-
loissa. Lisää plussaa kangas saa jos se on vielä liukaspintainen niin ettei lumi 
tartu siihen helposti. Kankaan väri on sitten makukysymys, ja välttämättä halu-
tuilla ominaisuuksilla olevaa kangasta ei löydy oikean värisenä, joten kompro-
misseihin kannattaa varautua.

Kaikkiaan kangasta tarvitaan noin neljä 
metriä eli ahkion reunan ympärysmittan 
verran. Kankaan raakaleveyden (tai kor-
keuden) pitää käytännössä olla 750 mm 
luokkaa että korkeampikin kuorma saa-
daan suljettua tiiviisti. Eli yksi ahkio tarvit-
see normaalilevyistä 1,5 metriä leveää 
kangasta kaksi metriä. Tällöin kangas 
halkaistaan keskeltä ja kuvan 9. puolik-
kaat 1 ja 2 neulotaan päistä kiinni toisiinsa, 
jolloin siitä saadaan 4000 mm x 750mm. 
Heikkoutena (tai kauneus asiana) tässä 
on kahden pystysauman muodostuminen 
(perään ja keulaan), mutta muuten aivan 
yhtä kestävä ja toimiva kuin yhdestä pit-
kästä tehtykin. Huomioi kuitenkin jo neu-
lontavaiheessa saumojen paikat, eli 
molempien kankaanpuoliskojen on oltava 
yhtä pitkät että saumat asettuvat keulaan 
ja perään. Kankaan pituuden olisi hyvä 
olla inan mieluummin liian pitkä kuin kireä 
sillä valmiiksi reunoilta pingonttava kan-
gas ratkeaa melko nopeasti käytössä. 
Liian kankaan saa taas helposti rypytettyä 
perän kulmiin.

Kankaan alareunaa ei tarvitse muotilla 
mitenkään erityisesti, vaikka ahkion runko 
ei ole reunan osalta täysin suora (kuva 8.).

Jos ahkion rakentajia on useampia voi 
kangasta ostaa pareittain neljä metriä, 
jolloin kangas laitetaan puoliksi ja molem-

3. Kangas ja sen kiinnitys
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Kuva 9. Kaksi metriä 1,5 m 
leveätä kangasta riittää yhteen 
ahkioon.

Kuva 7. Ahkion ympärysmitta on 
noin neljä metriä.

Kuva 8. Ahkion sivuprofiili ja 
kangas.
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mat saavat  täysimittaisen palan (kuva 
10). Kankaan yläreunaan neulotaan 3-5 
cm levyinen tunneli, tunneliin laitettavan 
putken tai putkien avulla ahkion peite 
saadaan sitten rullattua  vesi- ja lumitiiviis-
ti kiinni  (mitoitus/leveys siten että ko. putki 
mahtuu tunneliin). Yleensä putkina käyte-
tään aisan varaputkea tai siihen soveltu-
vaa korjausputkea tai sitten hiihtosauvaa

Alareunaan neulotaan taas hiukan ka-
peampi tunneli narua varten. Ja alareunan 
tunneliin  pujotetaan halkaisijaltaan noin 5 
mm naru. Tunnelin leveyden olisi hyvä vä-
hintään sen verran leveä että kangas on 
kaksinkertainen vielä ahkion reunan koh-
dalla. Tällä saadaan aikaan lisää kestä-
vyyttä sillä ahkion reunat hiertävät aikaa 
myöten kangasta sekä ulkoreunat hinkau-
tuvat puihin, risuihin jne... Narun tehtävä-
nä on varmistaa kankaan pysyminen pai-
koillaan vaikka yksittäinen niitti hajoaisi-
kin, sekä jakaa kankaaseen kohdistuvaa 
kuormaa laajemmalle (kuvat 11. ja 13.).

Neulomisen  työvaiheet

1. Neulo puolikkaat kankaat päistä yhteen, 
jos peite tulee kahdesta palasta

2. Neulo ylälaitaan n. 50 mm tunneli
3. Neulo alalaitaan n. 20-30 mm tunneli
4. Neulo kankaan päät yhteen ahkion ym-

pärysmitan pituiseksi

Kankaan kiinnittäminen on työläin ja han-
kalin operaatio, hommassa kädet eivät tah-
do millään riittää. Asennusta helpottaa huo-
mattavasti kaksipuoleisen teipin käyttö. 
Teipin pitäisi olla suunnilleen reunalistan 
levyistä ja melko ohutta ja muutenkin käyt-
tötarkoitukseen soveltuvaa (ts. paperitei-
pit eivät oikein sovellu tähän). Liimaa en-

Kuva 10.Nelimetrisestä kankaan 
puolikkaasta saadaan  peite 
yhteen  ahkioon, ja vältytään 
toisen  pystysauman ompelemi-
selta.

Yläreunaan (kuvassa vasen) tulee 
noin 50 mm levyinen tunneli ja 
alareunaan (oikea) vastaava 20 - 
30 mm. Hyötyleveydeksi jää näin 
650 - 700mm.
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sin ahkion ulkoreunaan koko matkalle teip-
pi ja sitten liimaa/aseta kangas kiinni teip-
piin. Huomaa pystysauman paikka, yleen-
sä se on joko takana tai edessä (tai mo-
lemmissa). 

Tarkkana pitää myös olla siinä että kangas 
tulee oikealle korkeudelle ahkion reunasta 
tavoiteena on että reunalistan yläreuna  
kulkisi tasassa ahkion reunan kanssa se-
kä kankaan alareunassa oleva naru istuu 
jämptisti taas listan alareunassa. Samalla 
teippi tiivistää sauman ainakin lähes ve-
denpitäväksi (kuva 11.)

Kun kangas on saatu kokonaisuudessaan 
paikoilleen kiinni teippiin voi reunalistan 
kiinnitys alkaa. Asennus onnistuu nyt hel-
pommin kun kangas pysyy paikoillaan kiin-
nipitämättä ja voi keskittyä reunalistan pitä-
miseen paikoillaan. Asennus kannattaa 
aloittaa jommalta kummalta sivulta suun-
nilleen keskeltä, joko keulaa  tai perää koh-
ti. Varmista ennen ensimmäistä kiinnitystä 
mihin kohtaan reunalistan päät asettuvat, 
yleensä nekin sijoitetaan perään tai keu-
laan. Reunalista kiinnitetään siis popnii-
teillä sitä mukaa kun reikiä porataan (ettei 
tule pullistumia), ja jos kangasta ei pidä 
huolella pois tieltä niin helposti poraa ry-
pyllään olevaan kankaaseen reiän tai rei-
kiä. Riippuen reunalistasta ja sen jäykkyy-
destä reikien/kiinityspisteiden väli on 
50mm-100mm. Popniitit kannattaa asen-
taa siten että kanta on ahkion sisäpuolella 
jolloin sisäreunasta tulee todella sileä ja 
siisti. Tällöin tavaroiden pakkaaminen ja 
purkaminen onnistuu helposti eivätkä ne 
takerru ja mahdollisesti vaurioidu terävien 
poppareiden reunoihin (katso kuva 12.). 
Ulkoreunalla popparien pienet nystyrät ei-
vät haittaa mitään, ja useimmissa tapauk-

Kuva 11. Esimerkki nauhalenkin 
asennustavasta. Huomaa narun 
sijainti reunalistan alapuolella, 
varmistaen näin kankaan 
pysymisen paikoillaan.

Kuva 12. Kuva  ahkion 
sisäpuoleleta, näkyvissä ahkion 
runko, teippi sekä kangas.

Kuva 13. Esimerkki nauhalenkin 
asennuksesta ja säädettävästä 
tavasta päättää kuminauha.
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näiden asennustapa. Kaikki nauhalenkit 
kannattaa katkaista valmiiksi ennenkuin al-
kaa kiinnittämään reunalistaa. Helpoiten 
asia hoituu kuumalla kolvilla tai vastaaval-
la, jolloin päät sulavat eikä nauhalenkki läh-
de purkautumaan. Nauhalenkki voi olla 
paikoillaan kun poraa reikiä reunalistaa 
asentaessa mutta sen voi myös asettaa jäl-
keenpäin paikoilleen ja painaa tämän jäl-
keen esim. kuumalla kolvilla siihen reiän. 
Tällä tavalla tiukan toleranssin vaativat  
popparitkin menevät helpommin koko pa-
ketin läpi, kun reikä ei ole  kankaan ja nai-
lonlenkin hahtuvia täynnä. Huomattava on 
vielä kun poraa reunaan ja kankaaseen et-
tä kangas on pidettävä tiukkana, sillä jos 
se ei ole sitä se helposti tarrautuu/takertuu 
poranterään ja repii siihen ison reiän, eikä 
se ole helposti paikattavissa (ja sekös har-
mittaa kun jo uudessa ahkiossa on pieniä 
vikoja)
.
Ahkion keulaan ja perään  on hyvä asen-
taa kantokahvat, ne tehdään myös nailoni-
sesta nauhalenkistä, paitsi että päälle on 
pujotettu reilun kämmenen levyinen kumi-
putken pätkä mukavoittamaan kanto-
operaatiota. Hihnan pituuden tulisi olla 
sen verran reilu että siitä saa helposti kiin-
ni paksuilla kintaillakin, mutta toisaalta se 
ei, ainakaan keulassa, saisi roikkua liian al-
haalla jarruttamassa menoa. Kantokahvat 
kannattaa kiinnittää tukevasti esim. 5 mm 
pulteilla, sillä kuten tiedämme ahkiossa 
voi olla paljonkin painoa eikä ole hyväksi 
jos ne pettävät kannettaessa. 

Kuva 14. Ahkion perässä olevan 
kantokahvan, sekä reunalistan 
kiinnitys. Reunalista on koko perän 
mitalta kaksin kerroin, päät oikean- 
ja vasemmanpuoleisen pulttien 
kohdilla.

Kuva 15. Keulan kantokahva, 
jonka kuminauha vetää ylös kun 
ahkio on pakattu. Tämä ehkäisee 
mahdollista risukkoihin takertumis-
ta.
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sissa (ainakin nailonista reunalistaa kiinnittäessä) kannattaa käyttää prikkaa 
mutta tämä riippuu reunalistan materiaalista. Lisäksi kuorman sitomista varten 
tulee reunalistan alle säännöllisin välein vielä nailonista valmistettuja nauha-
lenkkejä. Niiden paikan ja lukumäärän voi jokainen itse päättää omien mielty-
mysten ja tarpeiden mukaan. Kolmesta viiteen nauhalenkkiä per sivu  on hyvä 
lähtökohta jaettuna sopivan välimatkan päähän toisistaan. Kuvasta 11. selviää 



4. Aisat ja niiden kiinnitys

tuu pois lasku-uralta. Aisojen kiinnitysta-
valla vetovyöhön sekä ahkioon on myös  
suuri (ehkäpä suurin) merkitys siihen 
kuinka hyvin ahkio seuraa hiihtäjää mut-
kissa ja laskuissa. Systeemi kannattaa 
suunnitella niin että mihinkään ei tule 
klappeja, jolloin ahkio reagoi heti hiihtäjän 
tekemisiin. Lisäksi kaikissa kannattaa 
pyrkiä kestäviin, yksinkertaisiin ja helposti 
korjattaviin ratkaisuihin, mitä vähemmän 
osia sitä parempi.

Hyväksi havaittu aisojen materiaali on 
15mm halkaisijaltaan oleva lasikuituputki. 
(tai sähköputket kaksinkertaisina). Se on 
joustavaa mutta kestää yllättävänkin 
suuria rasituksia. Aisojen pituus riippuu 
vetäjästä (pituus) ja suksien pituudesta. 
Pituutta pitää olla vähintään niin paljon 
ettei vahingossakaan (esim. Suksen 
lipsahtaessa) potkaise suksen kannalla 
ahkion kankaaseen reikää. Ylipitkistä 
aisoista taas ei ole hyötyä, metsäisessä 
maastossa niistä on vain haittaa kun ahkio 
oikoo mutkissa enemmän.

Perusperiaatteena on että aisat ovat 
ristissä, jolloin se seuraa hyvin hiihtäjän 
tekemää uraa. Avotuntureilla ja kovan 
h a n g e n  a i k a a n  o h j a i l t a v u u d e l-
la/seuraavuudella ei ole niin suuri merkitys 
mutta kivikossa ja metsämaastossa sekä  
uppolumessa kyllä toivoo että ahkio seu-
raa hiihtäjän tekemää uraa niin hyvin kuin 
mahdollista. 

Aisojen materiaalin pitäisi olla kestävää ja mutta joustavaa eikä keveys olisi 
pahitteeksi. Materiaalin valintaan vaikuttaa myös se miten veto toteutetaan eli  
vedetäänkö aisoilla vai naruilla,  tässä toteutuksessa keskitytään jälkimmäiseen 
vaihtoehtoon. Yleensä aisat ovat ontot jonka sisällä vetonaru kulkee, vedettäes-
sä aisoihin ei siis kohdistu voimia. Alamäessä asia on taas toisinpäin, naru lepää 
ja aisat estävät ahkion tulemisen vetäjän kantapäille. Jos aisat ovat kovin löy-
sät/joustavat painava ahkio lykkää ne mutkalle ja ahkio tulee nilkoille tai ohjau-

Kuva 17. Ristikkäiset aisat 
ohjaavat hyvin, eikä ahkio oikaise 
mutkissa.
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Aisojen kiinnikkeet laitetaan useimmiten 
ahkioon vasta kankaan kiinnittämisen 
jälkeen tai sen yhteydessä, koska kiinni-
tyspultit tulevat yleensä  vahvikkeena(kin) 
toimivan reunalistan läpi. Rakenne koos-
tuu kumiputkesta joka pitää aisan paikoil-
laan ja toimii nivelenä sekä ahkion kiinnik-
keistä. Kumiputken sisässä olevasta 
esim. alumiiniputkesta tehdystä stopparis-
ta, mikä estää aisaa työntymästä koko-
naan kumiputken läpi alamäissä. Sekä 
kvetonarun kiinnityspaikasta esim. narulu-
kosta tai kulmaraudan palasta jossa on 
sopiva reikä, josta vetonarun saa pujotet-
tua läpi ja solmuun. Jos vedetään aisoilla 
rakenne voi olla narulukkoa (ja stopparia) 
lukuunottamatta periaatteen mukainen, 
tällöin aisa lukitaan kumiputkeen esim. 
tavallisella putkiklemmarilla. Tässä 
tapauksessa kumiputkien kiinnitykseen 
ahkion runkoon kohdistuu suuret voimat 
(toisin kuin naruilla vedettäessä se vain 
ohjailee) ja sen kiinnittäminen pitää mitoit-
taa sen mukaisesti (veto ja jarrutus). Kun 
narua ei tarvitse saada kulkemaan läpi 
mahdollistaa se esimerkiksi kumiputken 
pulttaamisen suoraan läpi kiinni ahkion 
runkoon.

- Aisa
- Vetonaru
- Kumiputki
- Stoppari
- Putkiklemmari
- Narulukko

Kuva 19. Aisojen alapään 
kiinnitys.

Kuva 18. Aisojen alapään 
kiinnitys. Vetonaru pujoitetaan 
kumiletkun läpi ja aisaputki 
työnnetään kumiputken sisään 
stoppariin asti.

Kuva 20.Kumiputken sisällä on 
lyhyt (~30mm)  alumiiniputki, 
stopparina etteivät aisat työnny 
kumiputken ‘läpi’.
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Kuva 21. Yksinkertainen 
vetonarun alapään kiinnitys 
narulukolla.

Kuva 22. Vetonarun narulukon, 
kumiputken sekä reunalistan 
kiinnitykset sisäpuolelta.

Kuva 23. Aisojen yläpäät vahvistet-
tu liimaamalla muovinen holkki 
päälle. Tämä ehkäisee lasikuitu-
putken rispautumisen pään han-
kautuessa vetovyön stoppareihin.
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Kuva 24. Nämä eivät aukea 
vahingossa  tiukemmassakaan 
tilanteessa
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Kuva 16. Nauhalenkit sekä 
kuminauha.



5. Tarvikkeet ja työkalut

Tarvikkeet
- Jalakset esim. polyeteeni 10 mm x 20 mm x 1500 mm
- Jalaksien kiinnityspultteja esim 5 x 25 mm + mutterit + prikat
- Peitekangas pituus 3700 mm ja leveys 700 mm
- Narua kankaan alareunan tunneliin halkaisijaltaan 4-5 mm
- Reunalistaa esim. muovi tai alumiini 5 x 15-20 mm
- Kaksipuoleista teippiä, leveys reunalistan kanssa sama
- Nostolenkit etu- ja takapäähän; 20 mm nailonhihna 400 mm
- Kumiputkea nostolenkkeihin halkaisijaltaan noin 20 mm  x 200 mm  
- Nauhalenkit 10 - 15 x 160 mm nailonhihna
- Pop -niittejä prikkoineen esim. 4 x 18 mm reunalistan  kiinnittämiseen
- Pop -niittejä prikkoineen esim. 4 x 25 mm hauhalenkkien kohdille
- Pultteja prikkoineen kantokahvojen kiinnittämiseen; 5 x 30 mm
- Kuminauhaa halkaisijaltaan 6 mm
- Kuminauhan kiinnityskoukut ahkion sulkemiseen (kuva xx)
- Kumiletkua aisojen kiinnittämiseen; tukeva kumiletku 250 mm jonka 

sisähalkaisija sama kuin aisojen ulkomitta
- Kumiputken kiinnitysruuvit prikkoineen; 5 x 30 mm
- Aisaputket; 2200 mm esim. 20 mm ja 16 mm sähköputket sisäkkäin tai

15 mm lasikuituputkea 
-* Aisaputken kiinnityskoukut vetovyöhön ja koukun kiinnityspultit aisaputkeen
-* Aisaputken pää =sähköputken jatkoholkki kahtia sahattun, alumiini 20 mm
-* Aisakumin kiinnitysklemmarit aisaputkeen
- Vetovyö

- Lukkomutterit aisojen kiinnityspultteihin sekä narulukkoihin (kuva xx)
- Ohutta solumuovia ahkion pohjalle 3- 5 mm paksua 400 mm x 4000 mm
- Kaksikomponentti liimaa
- Narulukot + ruuvit

Tähdellä merkittyjä ei tarvita jos aisat lasikuitua ja veto naruilla 

Työkalut
- Porakone ja terät
- Pop -niittari
- Ruuvimeisseli
- Rautasaha
- Puukko
- Kolvi
- Jakoavain
- Viila

- Ompelukone ja lankaa

 
2 kpl

20 kpl
3750 mm
4000 mm
4000 mm
4000 mm

2 kpl
2 kpl
8 kpl

50 kpl
20 kpl

4 kpl
4000 mm

3 kpl
2 kpl

4 kpl
2 kpl

2 kpl
2 kpl
2 kpl
1 kpl

4 kpl
1 kpl

1 tuubi
2 kpl
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6. Hankintapaikat

Ostopaikat jotka tiedossa/muistissa:

* vihreä (ja valkoinen) lista (jalakset ja reunalista)
on kotoisin TKA:sta Vehmaisista. Olisko ollut 40-50 mm leveä lista,
jonka hyö sahasivat pituussuunnassa kahtia jolloin sitten syntyi 2 x 20-25
mm listaa.

* sisäkierreniitit
on kotoisin rauta-otrasta (Nekala ja/tai Lielahti). Samoin kuin muukin
mun ostama rautatavara.

* peitekangas esim.
Muovikum (Turku)
www.muovikum.fi

* vetovyö voi olla vaikka siltä...siltä...siltä Matilta, jota niitä
kuulemma tekee, en ole koskaan nähnyt, kuullut vain. Puutarhakadulla
jossain pihassa. En tiedä tunnistatko. Tai Partiokaupasta savotan vetovyö, tai Sinex:ltä 
mallia puolustusvoimat (valkoinen).

* aisat joko TKA (kai, sähköputket) tai exeliltä. Lasikuituputkea saa TKA:sta saa mutta se 
on tilaustavaraa ~ 1 viikko.

* kuminauha TKA:sta.
* kumiputket TKA:sta

| nauhalenkit kangaskaupasta esim. koskikeskus yläkerta
* narulukot veneliikkeestä naistenlahdesta
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