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Tämän

diplomityön

tavoitteena

on

selvittää

puutavara-ajoneuvoyhdistelmien

kuormansidonnassa vallitsevia käytäntöjä ja mahdollisia kehityskohteita. Puutavaraajoneuvoyhdistelmien kokonaismassat ja kuormatilat ovat kasvaneet vuosien aikana,
mikä on luonnollisesti johtanut kuljetettavien puutavaranippujen massan kasvuun.
Samalla ajoneuvojen jarrut ovat kehittyneet ja ajoneuvot saavuttavat entistä suurempia
hidastuvuuksia jarrutustilanteissa. Puutavaranippujen massan kasvu ja suurentuneet
jarrutushidastuvuudet

ovat

herättäneet

kysymyksen

nykyisten

kuormansidontamenetelmien riittävyydestä.
Työssä pyritään selvittämään, millaisilla menetelmillä puutavaranippujen sidonta
toteutetaan Suomessa ja millaisia ongelmia kuorman sidontaan liittyen on havaittu. Tietoa
hankitaan kuljettajille ja kuljetusyrityksille suunnatulla kyselyllä sekä tutustumalla
henkilökohtaisesti tunnettujen perävaunujen ja päällirakenteiden valmistajien käyttämiin
kuormansidontavälineisiin. Työssä suoritetaan lisäksi onnettomuusselostuksien tutkintaa,
jossa

pyritään

selvittämään

puutavara-ajoneuvoyhdistelmien

puutteellisesta

kuormansidonnasta aiheutuneita liikenneonnettomuuksia. Työssä esitetään Suomen
lainsäädännön

asettamat

vaatimukset

kuorman

varmistamiseksi

ja

arvioidaan

vaatimusten toteutumista käytössä olevilla sidontamenetelmillä. Taustatietoa varten
työssä tutustutaan kirjallisten lähteiden avulla puutavara-ajoneuvoyhdistelmiin Suomen
lisäksi ulkomailla, sekä esitetään kuormansidonnalle asetettuja vaatimuksia kussakin
maassa.
Suurin kuormansidontaan liittyvä ongelma on puiden tai kokonaisen puutavaranipun
liukuminen pankoilla sidonnasta huolimatta. Puita on muutamissa tapauksissa pudonnut
tielle jarrutustilanteissa perävaunun etummaisesta nipusta tai perävaunun takimmaisesta

nipusta normaalin ajon aikana. Ongelmia aiheuttaa kyselyn perusteella yleisimmin jäinen
puu, löystynyt sidonta tai kuormaustapa, jossa kaikki latvat nipussa kuormataan
samansuuntaisiksi. Kyselyn vastauksissa mainittuja keinoja ongelmien vähentämiseksi
mainittiin esimerkiksi sidontavälineiden automaattisten kiristinlaitteiden käyttö ja
huolellinen kuormanteko.
Työn

tuloksena

kuormansidonnan

esitetään
kehittämiseksi

johtopäätöksiä
ja

puutavara-ajoneuvoyhdistelmien

kuormansidontamenetelmien

testaamiseksi.

Kuormansidontaa on mahdollista tehostaa käyttämällä automaattisia kiristinlaitteita sekä
kasvattamalla

kiristinlaitteiden

tuottamaa

esikiristysvoimaa

tai

lisäämällä

sidontavälineiden määrää kuljetettavaa puutavaranippua kohti. Lisäksi kitkaa voidaan
kasvattaa puutavaranipun ja pankon välillä liukuesteillä pankon vaakapalkin lisäksi myös
sivutolpissa. Perusedellytys tehokkaalle kuormansidonnalle on oikeaoppisesti suoritettu
kuormaus. Tärkeimpänä johtopäätöksenä voi todeta puutavara-ajoneuvoyhdistelmien
kuormansidonnan kaipaavan lisää tutkimusta. Tutkimustyöllä voitaisiin määrittää,
millaisilla sidontavälineiden esikiristysvoimilla puutavaraniput saadaan pysymään
paikoillaan

riittävällä

varmuudella.

Tutkimustyö

palvelisi

viranomaisia

sekä

perävaunujen ja päällirakenteiden valmistajia. Tällä hetkellä on vaikea arvioida,
pystytäänkö nykyisillä sidontamenetelmillä varmistamaan puutavaranipun paikoillaan
pysyminen

lainsäädännön

vaatimalla

10

m/s2

suuruisella

Asiasanat: puutavara-ajoneuvoyhdistelmä, kuormansidonta

hidastuvuudella.

ABSTRACT
Securing the load of timber truck combinations
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The aim of this master’s thesis is to find out the currently used methods and to evaluate
the possible development areas in securing the loads of timber truck combinations. Gross
vehicle weights and cargo spaces have grown during the years which has naturally
increased the mass of tree bunches being transported. At the same time the brakes of
heavy vehicles have been progressed and vehicles can achieve higher decelerations
during braking than before. The increased mass of tree bunches and the higher
decelerations during braking have raised questions concerning the adequacy of current
methods used in securing the loads.
This thesis determines which methods are used in securing the tree bunches in Finland
and what are the problems discovered in securing the loads. Research is done by a
questionnaire study aimed at drivers and transportation companies as well as becoming
acquainted in person with load securing devices used by common trailer manufactures
and truck bodybuilders. Accident investigation regarding accidents caused by insufficient
load securing in timber truck combinations is also included in the thesis. Requirements
set for securing loads by Finnish legislation are presented and the fulfillment of the
requirements by current load securing methods are assessed in the thesis. For background
information various timber truck combinations used in Finland and other countries are
presented as well as the requirements for load securing in particular countries. These
sections of the thesis are done by literary survey.
The main problem concerning the load securing of timber truck combinations is the
movement of individual trees or entire tree bunch along timber bunks even if the load is
tied down. In some cases, trees have fell on the road during transport. Trees have fell on
the road from the first tree bunch of the trailer during braking as well as from the last tree

bunch of the trailer during normal transporting conditions. According to the questionnaire
problems are mainly caused by icy trees, loose tie-downs during transport and the method
of loading all trees in a bunch facing the same direction. Problems can be reduced for
example by using automatic tensioners with lashing equipment and by loading the trees
carefully.
As a result, some conclusions are presented to develop and to test the methods of securing
loads. Load securing of timber truck combinations is possible to make more effective by
using automatic tensioning devices and increasing the pre-tensioning force of these
devices or by using more lashings than required per tree bunch. Friction between a tree
bunch and bunks can also be increased by using additional anti-skid edges in bunk stakes
in addition to bolster frame. Basic requirement for efficient lashing of the load is to make
sure the loading is done properly. The most important conclusion of the thesis is that the
load securing methods of timber truck combinations needs more research. The research
would be able to determine the forces needed from lashing equipment in order to secure
tree bunches with sufficient certainty. The research could serve both authorities and the
manufacturers of trailers and truck bodies. At the moment it is difficult to assess if current
load securing methods are able to restraint a tree bunch when it is affected with
deceleration

of

10

m/s2

as

demanded
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1 JOHDANTO
Puutavara-ajoneuvoyhdistelmien kuormaamiselle ja kuorman sitomiselle asetetut
vaatimukset ovat peräisin 1980-luvulta. Kuorman varmistamista koskeva lainsäädäntö on
vanhaa, mutta perusvaatimukset kuorman paikoillaan pysymiselle on määritetty selvästi
ja ne pätevät edelleen. Hyötykuormien massat ovat kasvaneet merkittävästi, mutta
kuormansidontamenetelmät eivät ole kehittyneet samaa tahtia. Hyötykuorman osuutta
ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassasta ovat kasvattaneet luontaisesti vuosien saatossa
esimerkiksi

ajoneuvoyhdistelmien

runko-

ja

pankkorakenteiden

kehittämisestä

seuranneet kuormatilojen kokojen kasvu. Viime aikoina hyötykuorman massaa on
kasvattanut 1.10.2013 voimaan tullut, ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia
sallittuja mittoja ja massoja koskeva asetusmuutos. Hyötykuorman kasvun lisäksi
ajoneuvojen jarrut ja renkaat ovat kehittyneet 1980-luvulta tähän päivään merkittävästi.
Kasvaneet

jarrutustehot

hätäjarrutustilanteissa,

saavat

jotka

aikaan

ovat

suurempia

aiheuttaneet

hidastuvuuksia

esimerkiksi

puutavaranippujen

liukumista

ajosuunnassa. Pahimmillaan perävaunun etummainen nippu on levinnyt tielle auton ja
perävaunun väliin. Puita on havaittu putoavan myös perävaunun viimeisestä nipusta
tielle.
Asetusta ajoneuvojen käytöstä koskenut asetusmuutos korotti tieliikenteessä käytettävän
ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassan 60 tonnista 76 tonniin ja yhdistelmän
maksimikorkeus nousi 4,2 metristä 4,4 metriin. Suurin sallittu pituus on edelleen 25,25 ja
leveys 2,55 metriä. Suuri osa Suomen puutavarayhdistelmistä liikennöi täydellä 76 tonnin
kokonaismassalla. Kokonaismassojen korotuksen lisäksi tieliikenteeseen voidaan
hyväksyä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin poikkeusluvalla niin sanottuja HCTyhdistelmiä, jotka ovat joko kokonaismassaltaan yli 76 tonnisia tai pituudeltaan yli 25,25
metriä. Tällä hetkellä tieliikenteeseen on hyväksytty viisi pyöreän puun kuljetukseen
käytettävää HCT-yhdistelmää ja uusia lupahakemuksia käsitellään koko ajan. Suurin
HCT-puutavarayhdistelmä on kokonaismassaltaan 104 tonnia ja pituudeltaan 33 metriä,
hyötykuorman massa kyseisessä yhdistelmässä on jopa yli 70 tonnia. HCTpuutavarayhdistelmien kokonaismassa jakaantuu useammalle kuljetettavalle puunipulle
verrattuna tavallisiin 76 tonnin yhdistelmiin, jolloin yksittäisen puunipun massa on samaa
luokkaa tai jopa hieman pienempi kuin tavallisessa 76 tonnin yhdistelmässä.
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Tässä työssä pyritään selvittämään käytössä olevia puutavaran sidontamenetelmiä
Suomessa sekä arvioimaan menetelmiä vallitsevaan lainsäädäntöön nähden. Vertailun
vuoksi tutustutaan puutavara-ajoneuvoyhdistelmiin USA:ssa, Kanadassa, Australiassa,
Ruotsissa ja EU:n alueella sekä selvitetään kullakin alueella vallitsevat määräykset
kuormansidontaan liittyen. Kyseisistä maista pyritään myös etsimään käyttökelpoisia
menetelmiä kuorman sitomiseen. Tarkoitus on kartoittaa sidontamenetelmissä
mahdollisesti esiintyviä puutteita ja esittää johtopäätöksiä kuormansidontamenetelmien
kehittämistä varten. Osana puutteiden selvittämistä varten työssä selvitetään puutavaraajoneuvoyhdistelmille sattuneita liikenneonnettomuuksia tai muita poikkeavia tilanteita
tieliikenteessä, joissa osasyynä on ollut kuormansidonnan pettäminen tai sen
puutteellisuus. Työn tilaajana toimiva Metsäteho Oy laati kuljetusyrityksille ja
kuljettajille suunnatun kyselyn kuormansidonnasta, jonka tuloksia hyödynnetään
diplomityössä. Kyselyn tulokset on lisäksi julkaistu Metsätehon nettisivuilla omana
tuloskalvosarjanaan.
Tutkimustyö puutavara-ajoneuvojen kuormansidontaan liittyen on niukkaa ja tarve
tehokkaammille sidontamenetelmille on olemassa hyötykuorman massan kasvaessa.
Kokonaismassojen korotuksen myötä kuljetettavien puunippujen massa ja korkeus on
kasvanut, mutta esimerkiksi kuormankiristyslaitteiden tuottamat kiristysvoimat eivät
välttämättä ole kasvaneet riittävästi. Unohtaa ei sovi myöskään oikeaoppisen
kuormaamisen

vaikutusta

käytettävän

sidonnan

tuottamaan

puristusvoimaan.

Oikeaoppisesti suoritettu kuormaus ja tehokas puutavaranipun sidonta ovat merkittäviä
tekijöitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja onnettomuusriskin pienentämiseksi.
Sama pätee toki yleisesti muuhunkin kuin pelkästään puutavaran kuljetukseen.
Diplomityössä tehtävän selvityksen perusteella on tarkoitus saada aikaiseksi jatkohanke
puutavara-ajoneuvoyhdistelmien

kuormansidontaan

liittyen.

Työssä

esitetään

esimerkkejä mahdollisessa jatkohankkeessa toteutettavista testimenetelmistä. Staattiset ja
dynaamiset kokeet kuormansidonnan testaamiseksi pohjautuisivat mahdollisuuksien
mukaan vallalla oleviin eurooppalaisiin standardeihin, jolloin voitaisiin varmistaa
tutkimustulosten vertailukelpoisuus kansainväliselläkin tasolla.
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2 PUUTAVARA-AJONEUVOYHDISTELMÄT SUOMESSA
Kotimaista puutavaraa kuljetetaan vuosittain noin 50 miljoonaa kuutiometriä. Puutavaran
kuljetusmuodoista autokuljetus on viime vuosina ollut merkittävin kuljetusmuoto. Viime
vuosina vajaa 80 % puutavarasta on kuljetettu metsästä tehtaalle autoilla, noin 20 %
junilla ja muutama prosentti vesiteitse. Myös juna- ja vesiteitse kuljetettava puu täytyy
kuljettaa ensin autoilla metsästä jatkokuljetukseen. Keskimääräinen autokuljetusmatka
on noin 100 kilometriä ja alkukuljetuksen pituus juna- ja vesikuljetukselle noin 50
kilometriä. (Venäläinen 2016.) Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 tukki- ja
kuitupuuta kuljetettiin määrältään 34 988 000 tonnia ja kuljetettu matka oli 81 382 000
kilometriä. Kuljetussuorite oli täten 3546 miljoonaa tonnikilometriä. (Suomen virallinen
tilasto 2016.)
Metsätrans lehden julkaisemien tilastotietojen mukaan vuonna 2016 rekisteröitiin 205
uutta, ammattimaiseen puunkuljetukseen käytettävää puutavara-autoa. Lisäksi kolme
autoa

rekisteröitiin

muuhun

käyttöön,

esimerkiksi

koulutuskäyttöön.

Uusia

puutavaraperävaunuja rekisteröitiin 100 kappaletta. Miltei kaikki uudet rekisteröidyt
puutavara-autot olivat neljä-akselisia autoja vetotavaltaan 8x4, jotka mahdollistavat 68
tai 76 tonnin kokonaismassan perävaunusta riippuen. Neliakselisten autojen lisäksi
rekisteröitiin muutamia viisiakselisia autoja sekä kuusi kappaletta kolmeakselisia autoja.
Näistä neljä

kappaletta olivat

vetotavaltaan

6x4 ja kaksi

kappaletta 6x2.

Ammattikäyttöön rekisteröityjen puutavara-autojen kokonaismäärä vuoden 2016 lopussa
oli 1548 kappaletta, joista 54 % ovat kolmeakselisia autoja. (Metsätrans 2017.)

2.1 Historiaa
Ajoneuvojen painoja ja mittoja koskeva asetus tuli voimaan Suomessa ensimmäisen
kerran vuonna 1923. Alkuvuosina määrättiin vain kuorma-auton kokonaismassasta. Autot
olivat kaksiakselisia ja niille sallittiin aluksi tieluokasta riippuen 4-7 tonnin
kokonaismassa.

Ensimmäinen

määräys

auton

ja

perävaunun

yhdistelmän

kokonaismassasta tuli voimaan vuonna 1938. Suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän
kokonaismassa oli tällöin 12 tonnia. Samana vuonna määrättiin ensimmäisen kerran myös
kolmeakselisen kuorma-auton kokonaismassasta, joka oli 10,5 tonnia. Sittemmin
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ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassoja on korotettu useita kertoja vuosien saatossa
kuvan 1 mukaisesti. (Blomberg 2017, s.172.)

Kuva 1.

Ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassojen kehitys Suomessa (mukaillen
Blomberg 2017, s.172).

Suomessa ensimmäiset kokeilut auton käytöstä puutavaran kuljetuksessa tehtiin 1920luvulla. Puutavaran kaukokuljetuksessa autojen ja ajoneuvoyhdistelmien käyttö alkoi
yleistyä 1930-luvun loppupuolella ja 1940-luvun aikana. Tuolloin kaukokuljetuksesta
noin 70 % tehtiin vielä vesiteitse esimerkiksi uittamalla sekä 20 % rautateitä pitkin.
Loppuosa jakautui auto- ja hevoskuljetuksen kesken. 60-luvulle tultaessa autokuljetus oli
jo ohittanut suosiollaan rautatiekuljetuksen ja 70-luvulle tultaessa vesiteitse tapahtuvan
kuljetuksen. Sen jälkeen autokuljetus lisäsi suosiotaan tasaisesti. 2000-luvulle
saavuttaessa autokuljetuksen osuus puutavaran kaukokuljetuksesta on vakiintunut noin
80 %: iin. (Strandström 2017.)
Puiden kuljettamiseen 30-luvulta alkaen aina 60-luvun puolelle saakka käytettiin pitkään
puoliperävaunuja tai pelkkiä kuorma-autoja ilman perävaunua. Puoliperävaunut olivat
rakenteeltaan pääsääntöisesti yksiakselisia. Autot olivat alkuun pääsääntöisesti
kaksiakselisia, myöhemmin myös kolmeakselisia autoja oli käytössä. Kolmiakselisten
autojen yleistyminen alkoi kuitenkin vasta 60-luvulla. Varsinaiset perävaunut alkoivat
yleistyä vasta myöhemmin 1960-luvun loppupuolella tiestön kunnon parantuessa ja
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sallitun kokonaismassan noustessa tasolle, jolla varsinaisen perävaunun suurempi
kantavuus saatiin hyödynnettyä. Tällöin myös kolmiakselisten autojen käytöstä tuli
kannattavampaa. 60-luvun loppupuolella kolmeakselisen auton ja kaksiakselisen
varsinaisen perävaunun yhdistelmiä oli kuitenkin liikenteessä melko vähän, yleisin
yhdistelmätyyppi oli edelleen kaksiakselinen auto ja yksiakselinen puoliperävaunu.
Huomattava osa autoista liikennöi vielä ilman perävaunua ja kaksiakselisia
puoliperävaunuja oli jonkin verran liikenteessä. (Hakkarainen 1967.)
1970-luvun alkupuolella kolmiakselisen auton ja kaksiakselisen varsinaisen perävaunun
yhdistelmä

kohosi

yleisimmäksi

puutavara-ajoneuvoyhdistelmäksi.

Tällaisten

yhdistelmien suosio kasvoi tasaisesti ja 70-luvun lopussa ne muodostivat yli 90 %
autokannasta. Myös kolmiakselisia varsinaisia perävaunuja oli tuolloin liikenteessä.
Puoliperävaunujen ja ilman perävaunuja liikennöivien autojen määrä väheni nopeasti 70luvun aikana. Vuonna 1982 yhdistelmien kokonaispainoksi sallittiin 48 tonnia. Sen
johdosta 6-akseliset yhdistelmät yleistyivät nopeasti 80-luvun aikana. Pääsääntöisesti
yhdistelmät olivat kolmeakselisia autoja ja kolmeakselisia varsinaisia perävaunuja,
jonkin verran myös neliakselisen auton ja kaksiakselisen perävaunun yhdistelmiä oli
liikenteessä. 80-luvun lopussa kolmeakselisen auton ja kolmeakselisen perävaunun
yhdistelmät muodostivat pääosan puutavara-autokannasta. (Savolainen 1978; Säteri
1987.)
1990-luvulla

kokonaismassoja

yhdistelmälle

sallittiin

56

nostettiin
tonnin

jälleen,

tällöin

kokonaismassa

ja

seitsemänakseliselle
60

tonnia

tie-

ja

vesirakennushallituksen (TVH) luvalla maan ollessa jäätyneenä. Vuonna 1993
kokonaismassaksi

vahvistettiin

60

tonnia

ympäri

vuoden.

Vallitsevaksi

yhdistelmätyypiksi muodostui vielä nykyisinkin käytettävä kolmeakselisen auton ja
neljäakselisen varsinaisen perävaunun yhdistelmä. 4-akselisen auton ja 3-akselisen
perävaunun yhdistelmiä oli käytössä, samoin muutamia 4-akselisen auton ja 4-akselisen
perävaunun yhdistelmiä. Sallittu kokonaismassa kahdeksanakseliselle yhdistelmälle ei
kuitenkaan ollut suurempi kuin seitsemänakseliselle. (Oijala & Säteri 1991.)
Alkuvuosina puutavara-autojen kuormaaminen suoritettiin ihmisvoimin, köysiä apuna
käyttäen vetäen, tai yksinkertaisesti nostamalla puut kyytiin käsin. Myöhemmin
kuormaamisessa käytettiin apuna vintturia tai auton vieressä seisovaa, erillistä
kuormauslaitetta, jota kutsuttiin yleisesti kiramoksi. Kiramot saivat käyttövoimansa
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erillisestä polttomoottorista. Kuorman tekemiseen vaadittiin usean henkilön työpanos,
tukkeja kuormatessa työntekijöitä tarvittiin yleensä neljästä kuuteen kappaletta. 1940luvun lopulla esiteltiin ensimmäiset mekaaniset nosturit. Ajoneuvokohtaiset nosturit
asennettiin tällöin hytin taakse, johtuen pitkälti puoliperävaunujen ja ilman perävaunua
liikennöivien autojen yleisyydestä. Puutavara-autoilijoiden keskuudessa suuren suosion
sai suomalainen Joutsa-kuormain, minkä johdosta tällaisia mekaanisia, vaijereilla
liikuteltavia

nostureita

alettiin

yleisesti

kutsua

Joutsalaisiksi.

Hydrauliset

puutavaranosturit alkoivat yleistyä Suomessa vasta 1950-luvun lopuilla, vaikka muualla
hydraulisia nostureita oli ollut käytössä jo aiemmin. Joutsalaisten ja ensimmäisten
hydraulisten

nosturien

kuorman

teko

suoritettiin

yleisesti

kahden

henkilön

tiimityöskentelynä, toinen asetteli tien vieressä olevasta pinosta puita nosturin kuormaksi
ja toinen oli auton kuormatilassa käyttämässä nosturia ja asettelemassa puita kuormaan.
(Blomberg 2008, s. 46 – 49.)
Mekaanisten nostureiden suosio jatkui vielä pitkälle 1960-luvulle, mutta vähitellen
hydraulisten nosturien edelleen kehittyessä ne syrjäyttivät mekaaniset nosturit. 70-luvun
alkupuolella ajoneuvokohtainen hydraulinen nosturi oli yleisin puutavarayhdistelmän
kuormaamiseen käytetty nosturi. Suurin osa näistä nostureista oli jo auton taakse
asennettuja, irrotettavaa mallia olevia nostureita. Ajoneuvokohtaisen nosturin lisäksi
erillisten ajoneuvoalustaisten kuormaajien käyttö oli yleistä vielä 70-luvulla. 80-luvun
loppupuolelle tultaessa ajoneuvokohtaisella nosturilla kuormattiin kuitenkin jo 96 %
kaikista yhdistelmistä. (Savolainen 1978; Säteri 1987.)

2.2 Nykyaika
Viimeisin ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja
koskeva asetusmuutos tuli voimaan 1.10.2013. Sen myötä ajoneuvoyhdistelmän suurinta
sallittua kokonaismassaa korotettiin 60 tonnista 76 tonniin. Yhdistelmän suurin sallittu
korkeus kasvoi 4,2 metristä 4,4 metriin, pituuteen tai leveyteen ei tullut muutoksia.
Yhdistelmän maksimipituus on edelleen 25,25 metriä ja leveys yli 22 metriä pitkässä
yhdistelmässä 2,55 metriä. Uusina ajoneuvoyhdistelminä sallitaan 68 tonninen
yhdistelmä kahdeksanakselisena ja 76 tonninen yhdistelmä yhdeksänakselisena. Tällöin
vähintään 65 prosenttia perävaunun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä täytyy
kohdistua paripyörin varustetuin akseleille. Yhdistelmän massasta vähintään 20 % tulee
kohdistua vetäville akseleille kokonaismassan ollessa yli 68 tonnia. Auton massasta
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vähintään 20 % tulee kohdistua ohjaavaan akseliin tai ohjaaviin akseleihin. Vanhan
lainsäädännön aikaiselle seitsemänakseliselle 60 tonniselle yhdistelmälle sallitaan 64
tonnin kokonaismassa siirtymäajalle 30.4.2018 saakka. (Asetus ajoneuvojen käytöstä
tiellä 1992/1257.)
Mittojen ja massojen lisäksi voimaan tuli myös uusi vaatimus kokonaismassaltaan yli 44
tonnin yhdistelmien moottoriteholle. Vetoauton moottorin tehon on oltava vähintään 5
kilowattia jokaista yhdistelmämassan tonnia kohden. Siirtymäajalle on voimassa
minimivaatimus moottoriteholle, joka saadaan lisäämällä 300 kilowattiin 2,625 kilowattia
jokaiselta tonnilta, joka ylittää 60 tonnin kokonaismassan. (Asetus ajoneuvojen käytöstä
tiellä 1992/1257.)
Uusimman asetusmuutoksen myötä liikenteen turvallisuusvirasto Trafi voi myöntää
ajoneuvoyhdistelmälle poikkeusluvan suuremmalle massalle tai pituudelle. Lupa voidaan
myöntää esimerkiksi tuotekehitystä tai uudenlaisen tekniikan kokeilua varten.
Poikkeuslupa ei saa vääristää markkinoilla vallitsevaa kilpailutilannetta tai olla vaaraksi
liikenneturvallisuudelle. Poikkeuslupaan voidaan asettaa erilaisia ehtoja ja se voidaan
myöntää määräaikaisena tietylle ajanjaksolle. (Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä
1992/1257.)
Kolmeakselinen puutavara-auto voi olla telivetoinen (6x4) tai varustettu vain yhdellä
vetävällä akselilla (6x2). Telin ollessa varustettuna paripyörin ja molempien akselien
ilmajousituksella, tai mikäli kumpikin akseli ovat vetäviä paripyörillä, sallitaan telille
kohdistuvan 21 tonnin massa. Tällöin 68 tonnin kokonaismassa voidaan saavuttaa yhdellä
vetävällä akselilla. Kolmeakselisen auton sallittu kokonaismassa on nostettu pysyvästi 28
tonniin. (Korpilahti 2013.)
Neljäakselisen puutavara-auton toteutukseen on olemassa erilaisia akseliratkaisuja:
tridem- ja trippelitelit (1+3) sekä 2+2 akselirakenne. Käytännössä kaikki neljäakseliset
autot ovat telivetoisia (8x4) ja telin kaksi akselia on varustettu paripyörin, jolloin teliin
kohdistuva massa saa olla 27 tonnia. Telin kolmas akseli saa olla singlerenkain ja
vähintään yhden akselin on oltava ohjautuva. Neljäakselisen auton kokonaismassa saa
olla 35 tonnia. Viisiakselinen auto voidaan toteuttaa tridem-tai trippelitelillä sekä lisäksi
erillisellä ohjaavalla apuakselilla (2+3). Viisiakselisen auton kokonaismassa saa olla 42
tonnia. (Korpilahti 2013.)
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Puutavaraperävaunut ovat tyypillisesti neljä- tai viisiakselisia varsinaisia perävaunuja.
Neliakselinen vaunu on varustettu kahdella kaksiakselisella telillä, joiden akselit ovat
paripyörillä varustettuja. Massojen korotuksen myötä vanhoja neljäakselisia vaunuja on
voitu telittää uudelleen viisiakselisiksi lisäämällä takimmaiseen teliin akseli joko etu- tai
takapuolelle. Luonnollisesti myös valmiita viisiakselisia vaunuja on tarjolla useilla
valmistajilla. Viisiakselinen perävaunu voisi asetuksen mukaan olla varustettu neljällä
paripyöräakselilla ja yksi akseli voisi olla singlerenkain, mutta käytännössä kaikki akselit
ovat paripyörällisiä. Neljäakselisen perävaunun sallittu kokonaismassa on 38 tonnia ja
viisiakselisen perävaunun 42 tonnia. (Korpilahti 2013.)

2.3 Yleisesti käytössä olevat puutavara-ajoneuvoyhdistelmät
Ennen mitta- ja massauudistusta liikenteessä olevat puutavara-ajoneuvoyhdistelmät
olivat pääsääntöisesti seitsemänakselisia, kokonaismassaltaan 60 tonnisia yhdistelmiä.
Yhdistelmä koostuu kolmeakselisesta vetoautosta ja neljäakselisesta varsinaisesta
perävaunusta. Tämän tyyppisille yhdistelmille sallitaan siirtymäajaksi 30.4.2018 saakka
64 tonnin kokonaismassa ilman yhdistelmältä vaadittavia rakenteellisia muutoksia.
Muutoskatsastus 64 tonnin kokonaismassalle tulee suorittaa. Siirtymäajan päätyttyä
näiden yhdistelmien kokonaismassa putoaa takaisin 60 tonniin. Kantavuutta 60 tonnin
yhdistelmällä on esimerkiksi 38 tonnia ja 64 tonnin yhdistelmällä noin 42 tonnia.
Moottoritehovaatimus 64 tonnin yhdistelmälle on 422 hevosvoimaa ja siirtymäajan
päätyttyä 60 tonniselle 408 hevosvoimaa. (Korpilahti 2013.)
Uuden mallin mukainen kahdeksanakselinen, kokonaismassaltaan 68 tonnin yhdistelmä
voidaan

toteuttaa

kolmeakselisella

vetoautolla

ja

viisiakselisella

varsinaisella

perävaunulla tai neljäakselisella autolla ja neljäakselisella perävaunulla. Kantavuudet
molemmilla yhdistelmillä nosturin kanssa ovat lähes saman suuruiset, yhdistelmän
omamassasta riippuen esimerkiksi noin 44 tonnia. Yhdistelmän moottoritehovaatimus
siirtymäajalle on 437 hevosvoimaa ja siirtymäajan jälkeen 462 hevosvoimaa. (Korpilahti
2013.)
Kokonaismassaltaan 76 tonnin yhdistelmä on rakenteeltaan pääsääntöisesti kuvan 2
mukainen neljäakselinen vetoauto ja viisiakselinen varsinainen perävaunu. Käytössä on
myös muutamia viisiakselisen vetoauton ja neljäakselisen perävaunun yhdistelmiä.
Neljäakselisessa vetoautossa maksimikuorman saavuttaminen kaikissa kuljetustilanteissa
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on ollut haastavaa. Viisiakseliseen autoon on mahdollista saada kaksi pitkää puunippua
perinteisen yhden sijaan ja siten kantavuus hyödynnettyä paremmin kuin neljäakselisessa
autossa. Kantavuus 76 tonnin yhdistelmässä kuormaimen kanssa on esimerkiksi 52
tonnia. Moottoritehovaatimus siirtymäajalle 465 hevosvoimaa ja sen jälkeen 517
hevosvoimaa. (Korpilahti 2013.)

Kuva 2.

Kuljetusliike O Malinen Oy:n 76 tonninen puutavarayhdistelmä, 4-akselinen
vetoauto ja 5-akselinen varsinainen perävaunu.

2.4 HCT-puutavara-ajoneuvoyhdistelmät
Massaltaan yli 76 tonnin yhdistelmiä tai pituudeltaan yli 25,25 metriä pitkiä yhdistelmiä
kutsutaan yleisesti HCT-yhdistelmiksi. Lyhenne HCT tulee sanoista High Capacity
Transport. Kyseessä on kansainvälisesti käytettävä termi normaalia raskaammille tai
pidemmille ajoneuvoyhdistelmille tieliikenteessä. HCT-yhdistelmiä ei kuitenkaan pidetä
luvanvaraisina erikoiskuljetuksina. HCT-yhdistelmät saavat liikennöidä ainoastaan
ennakkoon tarkastetuilla luvanvaraisilla reiteillä. Suuremmalla ajoneuvoyhdistelmän
kuljetuskapasiteetilla

tavoitellaan

pienempää

energiankulutusta

kuljetettuun

tonnimäärään nähden, minkä on tarkoitus johtaa päästöjen ja kuljetuskustannusten
laskemiseen. Tavoitteena on kuljettaa sama tavaramäärä pienemmällä määrällä
ajoneuvoja, jolla odotetaan olevan myös liikenneturvallisuuteen positiivisia vaikutuksia.
HCT-puutavara-ajoneuvoyhdistelmien liikennöinnin yhteydessä suoritetaan useita
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tieteellisiä tutkimuksia liittyen esimerkiksi tieverkoston rasittumiseen, yhdistelmien
ajostabiliteettiin ja suorituskykyyn sekä liikenteen sujuvuuteen. HCT-kokeiluista
saatavaa tietoa keräävät, analysoivat ja raportoivat muun muassa Metsäteho, Oulun
yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. (Trafi 2018.)
Liikenteessä on tällä hetkellä viisi raakapuun kuljettamiseen käytettävää HCTyhdistelmää ja uusia kokeilulupia käsitellään Trafin toimesta jatkuvasti. Yhdistelmistä
kolme kappaletta on kokonaismassaltaan 84 tonnisia 10-akselisia yhdistelmiä, jotka
koostuvat viisiakselisesta vetoautosta ja viisiakselisesta varsinaisesta perävaunusta. P &
A Trans Oy:n ja Kuljetusliike O Malinen Oy:n yhdistelmät ovat mitoilta ja massoiltaan
samanlaisia toistensa kanssa ja ovat niin kutsuttuja pikkujättejä. Yhdistelmät ovat
pituudeltaan alle 25,25 metriä. Vetoautot on varustettu nosturilla, jolloin yhdistelmien
käyttö on samankaltaista kuin normaalien 76 tonnin yhdistelmien, tarpeen vaatiessa
metsästä suoraan määränpäähänsä. P & A Trans Oy:n yhdistelmä ajaa puuta nelostien
reiteiltä

Rovaniemen

pohjoispuolen

metsistä

muun

muassa

Rovaniemelle

puutavaraterminaaliin. O Malinen Oy:n yhdistelmä kuljettaa puuta Kuhmon metsistä
Ouluun, Kuopioon ja Uimaharjulle. Molempien 84 tonnisten yhdistelmien kantavuudet
ovat noin 60 tonnia. (Trafi 2018.)
Veljekset Hannonen Oy:n yhdistelmän vetoauto on metrin sallittua pidempi ollen
pituudeltaan 13 metriä. Yhdistelmälle on myönnetty lupa 84 tonnin kokonaismassalle ja
26,9 metrin kokonaispituudelle. Vetoauto on varustettu vaihdettavalla kuormatilalla ja
yhdistelmää käytetään kuljettamaan puuta metsäpään terminaaleilta eteenpäin.
Terminaalissa vetoauto vaihtaa metsäpään auton valmiiksi kuormatun kuormatilan sekä
kytkee valmiiksi lastatun perävaunun peräänsä. Tyhjä kuormatila ja perävaunu jäävät
metsäpään autolle lastattavaksi. Yhdistelmällä ajetaan puuta Kiteeltä ja Kesälahdelta
Metsä Groupin tuotantolaitoksille Joutsenoon ja Lappeenrantaan. Yhdistelmän kantavuus
on noin 60 tonnia. (Vanhatalo 2016.)
Orpe Kuljetus Oy:n HCT-puutavarayhdistelmä on kokonaismassaltaan 94 tonninen ja
pituudeltaan

30,8

metriä.

Yhdistelmä

koostuu

kolmeakselisesta

vetoautosta,

neljäakselisesta puoliperävaunusta sekä viisiakselisesta varsinaisesta perävaunusta.
Yhteensä yhdistelmässä on 12 akselia. Yhdistelmälle on myönnetty lupa liikennöidä
Saimaan ympärillä, missä se kuljettaa puutavaraa UPM:n tehtaiden ja terminaalien välillä.
Tehtaalle toimitetun kuorman jälkeen auton perään kytketään uusi valmiiksi kuormattu
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perävaunusto, minkä jälkeen matka jatkuu kohti seuraavaa tehdasta. Tällä tavoin
minimoidaan tyhjällä yhdistelmällä ajo lähes kokonaan. Hyötykuormaa yhdistelmään
mahtuu noin 66 tonnia. (Kukkura 2016.)
Ketosen kuljetus Oy:n massaltaan 104 tonninen ja pituudeltaan 33 metrinen 13-akselinen
puutavarayhdistelmä on nimetty jätiksi. Jätti koostuu neljäakselisesta vetoautosta,
neljäakselisesta puoliperävaunusta sekä viisiakselisesta varsinaisesta perävaunusta.
Ajolupa yhdistelmälle on myönnetty välille Inari – Rovaniemi – Kemi. Yhdistelmällä
ajetaan Metsä Groupin puuta pääsääntöisesti Inarista ja Sodankylän pohjoisosista
metsäpään puuterminaaleista Rovaniemen puutavaraterminaaliin. Metsäpään ajoneuvo
tuo metsästä kuormatun perävaunun ja täyttää puoliperävaunun valmiiksi. Jätti saapuu
metsäpään terminaaliin tyhjien perävaunujen kanssa, jättäen tyhjät perävaunut
kuormattavaksi ja kytkee valmiiksi kuormatut perävaunut peräänsä. Jätin kantavuus on
yli 70 tonnia. Yhdistelmä on esitetty kuvassa 3. (Pyhäjärvi & Siekkinen.)

Kuva 3.

Ketosen Kuljetus Oy:n 104 tonninen jätti.

2.5 Tulevaisuuden näkymiä
Kokonaismassaltaan 76 tonnin yhdistelmä tulee todennäköisesti yleistymään entisestään,
vuonna 2016 jo miltei kaikki rekisteröitävät uudet puutavara-autot ovat neljäakselisia.
Viisiakselisten autojen määrä ei ole toistaiseksi kasvattanut suosiota, vaikka niillä
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saavutetaan tiettyjä etuja neljäakselisiin nähden. Käytössä on vielä paljon vanhoja
neljäakselisia perävaunuja, joiden käyttöikä tulee jossain vaiheessa täyteen. Tällöin
viisiakselisten perävaunujen määrä tulee varmastikin lisääntymään entisestään.
Kolmeakselisten autojen massa nostettiin pysyvästi 28 tonniin, minkä ansiosta vanhalla
kolmeakselisella autolla ja viisiakselisella perävaunulla voidaan jatkossakin ajaa 68
tonnin kokonaismassalla. Kolmeakseliset autot muodostavat vielä yli puolet puutavaraautokannasta ja uusiakin rekisteröidään muutamia vuosittain (Metsätrans 2017). Kaikki
yrittäjät eivät siten ole vielä siirtymässä 76 tonnin kokonaismassaan. Siirtymäajan
päättyessä keväällä 2018, seitsemänakselisten yhdistelmien kokonaismassa palautuu
takaisin 60 tonniin. Todennäköisesti seitsemänakselisten yhdistelmien määrä tulee tällöin
laskemaan tulevaisuudessa kahdeksan- ja yhdeksänakselisiin verrattuna. HCTkokeiluista saatujen positiivisten tulosten perusteella raskaammat puutavarayhdistelmät
tulevat todennäköisesti yleistymään tieliikenteessä. Tällöin viisiakselisten autojen määrä
saattaa kasvaa tulevaisuudessa.
Valtioneuvosto on käynnistänyt hankkeen tammikuussa 2018 nykyistä pidempien ja
raskaampien ajoneuvoyhdistelmien sallimiseksi tieliikenteessä. Hankkeessa on tarkoitus
uudistaa lainsäädäntöä jo vuoden 2018 aikana siten, että tieliikenteessä voitaisiin sallia
nykyistä pidempiä ajoneuvoyhdistelmiä. Lähtökohtaisesti pidemmät, mutta korkeintaan
76 tonnin yhdistelmät saisivat liikennöidä vapaasti yleisesti moduuliyhdistelmille
sallituilla reiteillä. Samalla vuoden 2018 aikana on tarkoitus valmistella lakimuutoksia
nykyistä raskaampien ajoneuvoyhdistelmien sallimiseksi tieliikenteessä. Nykyistä 76
tonnia raskaammat ajoneuvoyhdistelmät sallittaisiin lähtökohtaisesti rajatulla HCTtieverkolla. Tarkemmat mitat ja massat uusille ajoneuvoyhdistelmille tarkentuvat
hankkeen edetessä ja ne määräytyvät tiestön ja liikenneturvallisuuden asettamien
reunaehtojen mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on kuitenkin luoda mahdollisimman
pitkälle

suorituskykyperustainen

säännöstö

ja

mahdollistaa

tehokkaiden

maantiekuljetusten kehittämisen. (Valtioneuvosto 2018.)
Pisimmälle viety ajoneuvoyhdistelmän suorituskykyyn perustuva hyväksyminen yleiseen
tieliikenteeseen on tällä hetkellä Australiassa. Australian PBS-järjestelmä (Performancebased standards) testaa ajoneuvoyhdistelmää 16 erilaisen turvallisuuteen, suorituskykyyn
ja vakauteen liittyvien standardien, sekä neljän ympäristövaikutusta arvioivan kohdan
mukaisesti. Laajan testauksen perusteella varmistetaan yhdistelmän soveltuvuus sen
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suunniteltuun käyttöön ja riittävä turvallisuus tieliikenteessä. PBS- järjestelmää on
käytetty Australiassa vuodesta 2007 alkaen. (NTC 2017.)
Suomen HCT-kokeilut ovat olleet käynnissä vuodesta 2013 lähtien ja tutkimustietoa on
saatu useista eri tyyppisistä nykyistä raskaammista ja pidemmistä ajoneuvoyhdistelmistä.
Vaikutukset kuljetustehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi ovat olleet
positiivisia. Liikenneturvallisuuden ei ole havaittu ainakaan heikentyvän. Periaatteessa
raskaampien ja pidempien yhdistelmien käyttö vähentää tieliikenteessä liikkuvien
ajoneuvoyhdistelmien määrää, mikä voi jopa parantaa liikenneturvallisuutta. Positiivisten
vaikutusten

myötä

Suomen

lainsäädäntöä

ollaan

nyt

viemässä

myös

suorituskykyperusteiseen suuntaan. Nähtäväksi jää millaisiksi ajoneuvoyhdistelmiä
koskevat vaatimukset lopulta muodostuvat hankkeen edetessä. (Valtioneuvosto 2018.)
Liikenne-

ja

viestintäministeriön

luonnos

uudeksi

tieliikennelaiksi

oli

lausuntokierroksella vuoden 2017 aikana ja hallitus antoi lopullisen esityksen uudeksi
tieliikennelaiksi eduskunnalle syksyllä 2017. Siinä ei ole esitetty muutoksia yhdistelmien
kokonaismassoihin, päämittoihin tai kuormansidonnan vaatimuksiin. Luonnoksessa on
esitetty uusia pykäliä kuormalle sallitun kuormatilan ylityksen suhteen. Uutena pykälänä
esitettiin ajoneuvon perään kiinnitetyn nosturin käsittelemistä kuormana. Tällöin
ajoneuvon nosturia saisi kuljettaa siten, että siitä aiheutuu ajoneuvolle sallitun suurimman
pituuden ylitys. Uutena ehdotuksena ajoneuvolle sallitaan suurimman sallitun pituuden
ylitys kuorman osalta, kun ajoneuvoon on kytketty perävaunu. Vetoauto voisi tällöin olla
kuorman kanssa 14 metriä pitkä, joka kuormatilan pituudesta riippuen mahdollistaisi
esimerkiksi kahden pitkän puunipun kuljettamisen autossa nykyisen yhden sijaan.
Muutos vaikuttaisi todennäköisesti positiivisesti viisiakselisiin autoihin, joissa kantavuus
riittäisi kahden pitemmän puunipun kuljettamiseen, mutta kuormatilan lyhyys on
toistaiseksi asettanut rajoitteita. (Valtioneuvosto 2017.)
Uutta ajattelua puutavaran kuormaukseen edustaa Hiabin kehittämä HiVisionohjausjärjestelmä. HiVisionin avulla puutavaranosturia ohjataan nosturiin kiinnitettyjen
3d- kameroiden ja virtuaalilasien avulla auton ohjaamosta käsin. Neljän nosturiin
kiinnitetyn kameran avulla saavutetaan 270 asteen näkökenttä. Itse ohjainlaitteet
vastaavat nykyaikaisen sähköohjattavan puutavaranosturin ohjainlaitteita ja ovat
kiinnitettynä apukuljettajan istuimeen. Järjestelmä on jo markkinoilla ja saatavissa tällä
hetkellä tiettyihin Hiabin edustamiin Loglift ja Jonsered puutavaranostureihin.
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Tulevaisuudessa järjestelmä on tulossa saataville useampaan nosturimalliin. Etuna on
työskentely lämpimässä auton ohjaamossa, jolloin työturvallisuuskin paranee. Nosturin
ohjaamo jää kokonaan pois, jolloin painoa saadaan säästettyä satoja kiloja. Yhdistettäessä
HiVision- järjestelmä z-tyyppiseen paketoitavaan nosturiin, saataisiin autoon myös lisää
kuormatilaa. Tulevaisuudessa etäohjattavan nosturin käyttö kuorman tekoon ja
automaattipankkojen käyttö kuormansidonnassa voisi mahdollistaa työskentelyn
pelkästään auton ohjaamosta käsin kuormaus- ja purkupaikoilla. (Hiab 2018.)
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3 PUUTAVARA-AJONEUVOYHDISTELMÄT
ULKOMAILLA
Taustatietona diplomityötä varten käydään läpi, millaisella ajoneuvokalustolla
raakapuuta kuljetetaan ulkomailla sekä millaisia vaatimuksia puutavaranippujen
kuormansidonnalle asetetaan kyseisissä maissa. Tutkittaviksi maiksi valikoituivat Ruotsi,
USA, Kanada ja Australia. Lisäksi käydään läpi puutavara-ajoneuvokalustoa EU:n
alueella.

3.1 Ruotsi
Ruotsissa hyväksyttiin viimeisin kokonaismassojen korotus toukokuussa 2017, kun
tieliikenteeseen määritettiin uusi kantavuusluokka BK4 (Riksdagen 2017). Uudistuksen
myötä suurimmaksi sallituksi kokonaismassaksi sallitaan 74 tonnia. Selvitystyö BK4
kantavuusluokan

sallivasta

tieverkostosta

on

käynnissä.

Aikaisemmin

suurin

kantavuusluokka oli BK1, jonka suurin sallittu kokonaismassa oli jo aiemmin vuonna
2015 korotettu 60 tonnista 64 tonniin. BK1 kantavuusluokan tieverkkoon kuuluu noin 95
% koko tieverkosta. Luokka BK1 sallii 64 tonnin kokonaismassan seitsemänakselisena ja
BK4 74 tonnin kokonaismassan yhdeksänakselisena. Yhdistelmän suurin sallittu pituus
ilman erikoisvaatimuksia on 24 metriä ja suurimmaksi sallituksi leveydeksi sallitaan
tällöin 2,60 metriä. Yhdistelmä saa olla pituudeltaan 25,25 metriä tietyillä ehdoilla, muun
muassa leveys on tällöin rajoitettu 2,55 metriin. Yhdistelmän korkeudelle ei ole
määritetty laissa ylärajaa. (Trafikverket.)
Ruotsissa puutavara-ajoneuvoyhdistelmien HCT-kokeilut alkoivat vuonna 2009
projektin ETT – Modulsystem för skogstransporter – En Trave Till (ETT) och Större
Travar (ST) myötä. Projektin tavoitteena oli tutkia ja arvioida suurempien
kokonaismassojen ja pituuksien potentiaalia ja seurauksia puutavaran kuljetuksessa.
Projektin toteutti Skogforsk yhteistyössä viranomaisten ja lukuisten toimijoiden kanssa.
Käytettävät

ajoneuvoyhdistelmät

puutavarayhdistelmä

(ETT)

ja

olivat

kokonaismassaltaan

90

tonninen

kaksi

kokonaismassaltaan

74

tonnista

puutavarayhdistelmää (ST). ETT-yhdistelmä oli 11-akselinen koostuen kolmeakselisesta
vetoautosta, 2-akselisesta dollysta ja 3-akselisesta linkkiperävaunusta sekä 3-akselisesta
puoliperävaunusta. Yhdistelmä oli pituudeltaan 30 metriä ja kantavuudeltaan 66 tonnia.

26
ST-yhdistelmiä oli kaksi erilaista, molemmat 9-akselisia yhdistelmiä. Toinen oli
perinteisen mallinen omalla nosturilla varustettu puutavarayhdistelmä (ST-kran)
koostuen

4-akselisesta

vetoautosta,

2-akselisesta

dollysta

ja

3-akselisesta

puoliperävaunusta. Yhdistelmän pituus oli 24 metriä ja kantavuus 48 tonnia. Toinen (STdrag) koostui 3-akselisesta autosta, 3-akselisesta linkkiperävaunusta ja 3-akselisesta
puoliperävaunusta. Yhdistelmän pituus oli 25 metriä ja kantavuus 52 tonnia. (Löfroth &
Svenson 2012.)
Positiivisten tulosten perusteella HCT-yhdistelmien kokeiluja jatkettiin ETTdemoprojektissa vuosina 2011-2013. Projektin aikana tieliikenteessä olevien HCTajoneuvojen määrä oli 11 kappaletta, joista 2 oli 90 tonnin yhdistelmiä ja loput 74 tonnin
yhdistelmiä. Projektin loppuessa ajossa olevien lisäksi suunnitteilla oli 15 uutta HCTyhdistelmää. (Fogdestam & Löfroth 2015.) Tällä hetkellä liikenteessä on yksi 90 tonninen
puutavarayhdistelmä, 16 kappaletta 74 tonnin yhdistelmää ja yksi 68 tonnin yhdistelmä
(Skogforsk 2018).
Uuden kokonaismassaluokan mukaiset 74 tonniset puutavarayhdistelmät voivat olla
rakenteeltaan vastaavanlaisia kuin Suomessa käytettävät 76 tonnin yhdistelmät.
Yhdistelmät voivat koostua neljäakselisesta vetoautosta ja viisiakselisesta varsinaisesta
perävaunusta. Perävaunu voi koostua myös kaksiakseliseen dollyyn kytketystä
kolmeakselisesta puoliperävaunusta, mutta käytännön kannalta tällainen ratkaisu ei
poikkea varsinaisesta perävaunusta. Yhdistelmät on tällöin usein varustettu omalla
ajoneuvokohtaisella puutavaranosturilla. Terminaalien ja tehtaiden välillä liikennöivät
puutavarayhdistelmät voivat olla rakenteeltaan b-juna- tyyppisiä yhdistelmiä, jotka
koostuvat

kolmeakselisesta

autosta,

kolmeakselisesta

linkkiperävaunusta

ja

kolmeakselisesta puoliperävaunusta. Yhdistelmät voivat olla pääsääntöisesti pituudeltaan
enintään 24 metriä, jolloin niille sallittaisiin 2,6 metrin leveys.

3.2 USA
Yhdysvalloissa eri osavaltioilla on valta säätää omat lakinsa, kunhan ne eivät ole
ristiriidassa liittovaltion lain kanssa. Raskaille ajoneuvoyhdistelmille onkin täten erilaisia
vaatimuksia mitoille ja massoille osavaltioiden välillä. Liittovaltion laki on voimassa
osavaltioita yhdistävän valtatieverkoston teillä. Vuonna 1982 voimaan astunut muutos
määrää ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassaksi 80 000 paunaa eli noin 36,3 tonnia,
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ajoneuvoyhdistelmän

leveydeksi

102

tuumaa

(2,60

m)

ja

puoliperävaunun

minimipituudeksi 48 jalkaa (14,63 m). Kahden perävaunun yhdistelmissä perävaunun
minimipituus saa olla 28 tai 28,5 jalkaa (8,53 tai 8,69 m), tällaisia yhdistelmiä kutsutaan
STAA double nimellä. Joissakin osavaltioissa oli ennen vuotta 1982 sallittu pidemmät
puoliperävaunut, joiden pituudet jäivät voimaan liittovaltion laista huolimatta.
Yhdistelmän kokonaispituudelle tai korkeudelle ei ole yleistä rajaa liittovaltion laissa,
osavaltioissa korkeus vaihtelee pääosin 13,6 ja 14,6 jalan välillä (4,15-4,45 m).
Liittovaltion lain mukaisille ajoneuvoille taataan laaja pääsy osavaltioiden tieverkostolle.
(FHWA 2004.)
Osavaltiot voivat sallia suuremmat kokonaismassat ja poikkeavat yhdistelmän mitat
oman tieverkkonsa alueilla. 25 osavaltion alueella sallitaan poikkeavat kahden
perävaunun yhdistelmät erikseen määrätyillä tieosuuksilla. Esimerkiksi Michiganissa
sallitaan 74,39 tonnin (164 000 lbs) kokonaismassa ja 17,68 metrin (58 ft) pituus, New
Yorkissa 64,86 tonnia (143 000 lbs) ja 31,09 metriä (102 ft) sekä Arizonassa, Iowassa,
Nevadassa, South Dakotassa ja Utahissa 58,51 tonnia (129 000 lbs) vaihtelevilla
pituuksilla. Yhdistelmät ovat nimeltään Rocky-Mountain double, joka koostuu
vetoautosta ja pitkästä 48 jalan perävaunusta sekä lyhyestä 28 jalan perävaunusta tai
Turnpike double, joka koostuu vetoauton lisäksi kahdesta pitkästä perävaunusta. (FHWA
2004.)
Kolmen perävaunun poikkeavat ajoneuvoyhdistelmät sallitaan 17 osavaltion alueella.
Esimerkiksi Indianassa ja Coloradossa sallitaan 31,9 metriä (104,5 ft) pitkät kolmen
perävaunun yhdistelmät 57,79 tonnin (127 400 lbs) kokonaismassalla ja Iowassa,
Nevadassa, South Dakotassa sekä Utahissa 58,51 tonnin (129 000 lbs) kokonaismassa
vaihtelevilla pituuksilla. Montanan osavaltiossa sallitaan 59,45 tonnin (131 060 lbs)
kokonaismassa 30,4 metriä (100 ft) pitkälle yhdistelmälle. Triple tyyppiset yhdistelmät
koostuvat vetoautosta ja kolmesta lyhyestä 28 jalan perävaunusta. (FHWA 2004.)
Pyöreän puun kuljettamiseen käytettävä kalusto vaihtelee kuljetettavan puun pituuden
mukaan. Suomessa puunkorjuussa käytetään pääsääntöisesti cut-to-length menetelmää,
jossa puun nimellispituudet ovat yleensä noin 3 tai 5 metriä. Yhdysvalloissa, samoin kuin
Kanadassa ja Australiassa käytetään lisäksi tree-length menetelmää, jolloin kuljetettavat
puuniput ovat pitempiä ja kuljetuksessa voi olla vain yksi pitkä puunippu. Perinteiset
puoliperävaunuyhdistelmät soveltuvat pankkojen lukumäärästä riippuen pitkän tai lyhyen

28
puutavaran kuljetukseen. Pitkän puutavaran kuljettamiseen käytetään niin kutsuttuja
Long Logger yhdistelmiä, jotka ovat eräänlaisia kevytrakenteisia puoliperävaunuja.
Etummainen pankko on kiinnitetty vetoauton kääntöpöytään ja taaempi pankko erilliseen
akselirakenteeseen,

joka

kytketään

jatkettavalla

vetoaisalla

vetoautoon.

Puoliperävaunuyhdistelmissä ei tyypillisesti ole omaa nosturia. CTL-menetelmän
yleistyessä käytössä on yhä enemmän lyhyen puutavaran kuljetukseen rakennettuja
puutavara-autoja, jotka voivat olla nosturilla varustettuja. Auton perässä voi olla lyhyt
varsinainen perävaunu, jolloin yhdistelmää kutsutaan nimellä Mule train. Esimerkiksi
kytkemällä tällainen lyhyt varsinainen perävaunu perinteisen pitkän puun yhdistelmän
jatkeeksi,

muodostuu

Rocky-Mountain

double

-tyyppinen

puutavara-

ajoneuvoyhdistelmä. (Mason ym. 2008.)

3.3 Kanada
Kanadan liittovaltio koostuu kymmenestä provinssista ja kolmesta territoriosta, joilla on
kullakin oma lainsäädäntönsä. Vuonna 1988 perustettu MOU-ohjelma (Memorandum of
Understanding) sisältää kansalliset standardit raskaan kaluston mitoille ja massoille.
MOU standardien mukaisille ajoneuvoyhdistelmille sallitaan vapaa liikennöinti jokaisen
provinssin ja territorion alueella. Jokaisella provinssilla ja territoriolla on kuitenkin
oikeus sallia omalla alueellaan poikkeavia yhdistelmätyyppejä, mittoja ja massoja.
Perustamisen jälkeen standardeihin on tehty lisäyksiä ja muutoksia yhdeksän kertaa,
joista viimeisin päivitys on vuodelta 2016. MOU-standardeissa on määritelty kahdeksan
erilaista raskasta ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää taulukon 1 mukaisesti. (Task Force
on Vehicle Weights and Dimensions Policy 2016.)

29
Taulukko 1. MOU-standardin mukaiset ajoneuvot ja ajoneuvoyhdistelmät Kanadassa
(mukaillen Task Force on Vehicle Weights and Dimensions Policy 2016).
Kokonaismassa
Kategoria
Ajoneuvotyyppi
Pituus (m)
(ton)
1

Puoliperävaunuyhdistelmä

23

46,50

1A

Puoliperävaunuyhdistelmä

23,5

52,30

tridem-veturilla
2

A-juna

25

53,50

3

B-juna

27,5

62,50

4

C-juna

25

58,50

5

Kuorma-auto

12,5

24,25

6

Kuorma-auto ja

23

45,25

23

53,50

keskiakseliperävaunu
7

Kuorma-auto ja
varsinainen perävaunu

Taulukon A- ja C-juna yhdistelmät koostuvat molemmat vetoautosta, puoliperävaunusta
sekä siihen dollylla kiinnitetystä puoliperävaunusta. Eroa on dollyn rakenteessa, A-dolly
on samanlainen kuin yleisesti muualla käytettävä, yhdellä vetoaisalla varustettu dolly. Cdolly on käytössä enimmäkseen Kanadassa ja jonkin verran myös muualla. Se on
varustettu kahdella vetoaisalla ja sen tarkoitus on lisätä taaemman perävaunun vakautta
eliminoimalla perävaunun kiertoliike dollyn vetoaisan (roll) ja pystyakselin (yaw)
ympäri. Suurin sallittu korkeus on 4,15 metriä ja leveys 2,6 metriä kaikkien kategorioiden
ajoneuvoille. Kaikille ajoneuvotyypeille on määritetty tarkemmat mitat muun muassa
akseliväleille, perävaunujen pituuksille ja raideväleille. Taulukossa 1 on esitetty
suurimmat sallitut kokonaismassat kullekin kategorialle. Sallittuun kokonaismassaan
vaikuttavat akselien lukumäärä. Etuakseleille sallitaan rekkavetureissa 5,50 tonnia ja
kuorma-autoissa 7,25 tonnia. Yksittäiselle akselille paripyörilla sallitaan 9,10 tonnia,
telille 17 tonnia ja tridemille maksimissaan 23 tonnia akselivälistä riippuen. Raskain
standardin mukainen yhdistelmä on kahdeksanakselinen, 62,5 tonnin b-juna, pituudeltaan
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27,5 metriä. Yhdistelmä koostuu kolmeakselisesta vetoautosta, kolmeakselisesta
linkkiperävaunusta ja kaksiakselisesta puoliperävaunusta. (Task Force on Vehicle
Weights and Dimensions Policy 2016.)
Kansallisten standardien lisäksi provinssit ja territoriot voivat määritellä itse alueellansa
sallitut yhdistelmätyypit ja kokonaismassat. Suurimmassa osassa Kanadaa sallitaan
normaalia pidemmät yhdistelmät, jotka edustavat rakenteeltaan Yhdysvalloissakin
käytettäviä Rocky-Mountain double, Turnpike double tai Triple tyypin yhdistelmiä.
Yhdistelmien massoihin ei kuitenkaan yleisesti sallita varsin suuria korotuksia. (Task
Force on Vehicle Weights and Dimensions Policy 2016.)
Albertan provinssilla on oma raakapuun kuljetuksen helpottamiseksi laadittu ohjelma,
jonka on tarkoitus turvata provinssille taloudellisesti tärkeän metsäteollisuuden
raakapuun riittävä saanti ympäri vuoden. Provinssin lainsäädännössä on määritelty 24
kappaletta erilaisia raakapuun kuljetukseen hyväksyttävää ajoneuvoyhdistelmätyyppiä.
Kullekin yhdistelmälle on määritetty omat kokonaismassat ja päämitat. Puun
kuljetukseen käytettävä yleinen tieverkosto on jaettu neljään eri luokkaan, joissa on
määritelty kullekin puutavarayhdistelmälle sallittu kokonaismassa. Osa tieluokista sallii
talviaikaan maan ollessa jäätyneenä korkeammat kokonaismassat kuin kesällä. Tällöin
yhdistelmältä voidaan vaatia esimerkiksi riittävää raideleveyttä tai pankon leveyttä,
jolloin varmistetaan, ettei kuorman painopiste asetu liian korkealle kokonaismassan
noustessa. (Alberta Government 2015.)
Lyhyen puutavaran kuljettamiseen käytetään vetoauton ja puoliperävaunun yhdistelmiä,
b-junia tai kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmiä. Neljäakselisen kuormaauton ja neljäakselisen varsinaisen perävaunun kokonaismassa saa olla maksimissaan 65
tonnia, samoin kuin neljäakselisen vetoauton ja kolmeakselisen puoliperävaunun.
Puoliperävaunuyhdistelmän pituus saa olla 25 m ja kuorma-auton ja varsinaisen
perävaunun yhdistelmän 28 metriä. B-juna yhdistelmä yhdeksänakselisena saa olla
kokonaismassaltaan 79,3 tonnia ja kymmenenakselisena 88 tonnia. B-junien pituudet
saavat olla lastattuna 30,5 metriä. Puutavarayhdistelmät ovat leveämpiä kuin Suomessa,
jotta kokonaismassojen kasvaessa yhdistelmän painopiste ei nousisi liian korkealle.
Pääsääntöisesti puutavarapankkojen leveydet ovat vähintään 3,05 m, jotta yhdistelmällä
on lupa ajaa suurimmalla mahdollisella kokonaismassalla. Tyhjän pankon leveys saa olla
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maksimissaan 3,66 metriä. Auton sekä perävaunun leveys renkaiden ulkolaidasta
mitattuna tulee olla vähintään 2,9 metriä. (Alberta Government 2015.)

3.4 Australia
Australiassa lainsäädäntö vaihtelee eri osavaltioiden ja territorioiden välillä.
Suurimmassa osassa Australiaa on voimassa Heavy Vehicle National Law (HVNL),
jonka on tarkoitus tarjota yhdenmukainen kansallinen lainsäädäntö raskaille, yli 4,5
tonnin

kokonaismassaisille

ajoneuvoille.

Laki

astui

voimaan

Australian

pääkaupunkiterritoriossa, sekä Uuden Etelä-Walesin, Queenslandin, Etelä-Australian,
Tasmanian ja Victorian osavaltioissa 10.2.2014. Pohjoisterritorio ja Länsi-Australian
osavaltio eivät ole sitoutuneet noudattamaan kyseistä lainsäädäntöä. (NHVR 2014.)
Ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassat jaetaan kolmeen eri luokkaan: General Mass
Limit (GML), Concessional Mass Limit (CML) ja Higher Mass Limit (HML). GML on
suurin yleisesti tieliikenteeseen sallittu yhdistelmän massa, joka perustuu HVNL-lakiin.
CML-luokan suurin sallittu kokonaismassa on tyypillisesti tonnin suurempi alle 55 tonnin
yhdistelmissä ja kaksi tonnia suurempi yli 55 tonnin yhdistelmissä. Ehtona on, että
kuljetusyrittäjä läpäisee kahdeksan kohdan akkreditointijärjestelmän, ja osoittaa näin
toimivansa turvallisesti ja vastuullisesti tieliikenteessä. Akkreditoidut yritykset voivat
hakea lupaa vieläkin korkeammille HML-luokan kokonaismassoille. HML-luokassa
kokonaismassaan sallitaan teliä kohden 0,5 tonnin ja kolmeakseliseen teliin 2,5 tonnin
lisäys. Tällöin yhdistelmillä on lupa liikennöidä vain erikseen määrätyillä reiteillä.
(NHVR 2014.)
Puutavaran kuljetukseen yleisimmin käytettävät yhdistelmätyypit ovat B-doubletyyppiset yhdistelmät (B-juna), puoliperävaunuyhdistelmät sekä vetoauton ja varsinaisen
perävaunun yhdistelmät. Lisäksi pitkien tukkipuiden kuljettamiseen käytetään erityisiä
Jinker-tyyppisiä perävaunuja, kuten Yhdysvalloissa. Kaikkien edellä mainittujen
yhdistelmien suurin sallittu leveys on 2,5 metriä ja korkeus 4,3 metriä. Puutavaraajoneuvoissa ei yleensä ole omaa nosturia. B-double tyypin yhdistelmä koostuu
vetoautosta, linkkiperävaunusta ja puoliperävaunusta. Yhdistelmän vetoauto on
kolmeakselinen ja perävaunut voivat olla kaksi- tai kolmeakselisia, jolloin yhdistelmä on
7-, 8- tai 9-akselinen. Yhdeksänakseliselle B-douple yhdistelmälle sallitaan 26 metrin
pituus ja 62,5 tonnin kokonaismassa. Kolmeakselisen vetoauton ja kolmeakselisen
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puoliperävaunun yhdistelmälle sallitaan 19 metrin pituus ja 42,5 tonnin kokonaismassa.
Kolmeakselisen vetoauton ja neljäakselisen varsinaisen perävaunun suurin sallittu pituus
on 19 metriä ja kokonaismassa 42,5 tonnia. (Forestworks 2014.)
Edellä mainittujen yhdistelmätyyppien lisäksi käytössä on niin sanottuja maantiejunia
(road trains), jotka saavat liikennöidä määrätyillä reiteillä. Maantiejunan pituus voi olla
53,5 metriä ja kokonaismassa 122,5 tonnia. Puunkuljetukseen käytettävä maantiejuna voi
olla

tyypiltään

esimerkiksi

A-douple

yhdistelmä,

koostuen

vetoautosta,

puoliperävaunusta ja varsinaisesta perävaunusta. Perävaunuja voi olla yhdistelmässä
useampiakin. Viime vuosina varsinaisten perinteisten maantiejunien rinnalla ovat
yleistyneet B-triple -tyyppiset yhdistelmät, jotka koostuvat vetoautosta, kahdesta
linkkiperävaunusta ja puoliperävaunusta. B-triple on siten laajennus B-douple tyypin
yhdistelmästä.

B-triple

-tyypin

yhdistelmä

saa

olla

36,5

metriä

pitkä

ja

kokonaismassaltaan 82,5 tonnia. (NHVR 2014.)
Poikkeuksia yleisiin yhdistelmärakenteisiin sekä niiden mittoihin ja massoihin sallitaan,
kunhan yhdistelmän suorituskyky täyttää PBS-järjestelmän (Performance Based
Standards) vaatimukset. PBS -järjestelmän tavoitteena on parantaa raskaiden
ajoneuvoyhdistelmien tuottavuutta ja turvallisuutta. Järjestelmän mukaista ajoneuvoa
testataan 16 erilaisen turvallisuuteen, suorituskykyyn ja vakauteen liittyvien standardien,
sekä neljän ympäristövaikutusta arvioivan kohdan mukaisesti. Testien perusteella
varmistetaan yhdistelmän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön ja sen riittävä turvallisuus
tieliikenteessä. Australiassa PBS -järjestelmää on sovellettu vuodesta 2007 alkaen ja sen
perusteella tieliikenteeseen on hyväksytty lähes 5000 ajoneuvoa vuoden 2016 loppuun
mennessä. (NTC 2017.)

3.5 Euroopan Unionin maat
Euroopan unionin alueella hyväksyttiin moduuliyhdistelmien käyttö vuonna 1997.
Moduulijärjestelmän (EMS, European Modular System) mukaiset ajoneuvoyhdistelmät
koostuvat nimensä mukaisesti erilaisista vakiomittaisista ajoneuvomoduuleista.
Olemassa

olevia

moduuleja

yhdistelemällä

saadaan

aikaan

erityyppisiä

ajoneuvoyhdistelmiä. Ajoneuvoyhdistelmän korkeudeksi rajattiin 4 metriä ja leveydeksi
2,55 metriä normaalille korirakenteelle ja 2,6 metriä lämpöeristetylle korille.
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Kokonaismassaksi kuusiakselisille ajoneuvoyhdistelmille sallittiin maksimissaan 44
tonnia. Samalla sallittiin jäsenvaltioiden käyttää omalla alueellaan moduulijärjestelmän
mukaisia raskaampiakin ajoneuvoyhdistelmiä. Moduulijärjestelmän kehitys alkoi
Suomen ja Ruotsin liittyessä Euroopan Unioniin 1995. Molemmissa maissa oli jo
aiemmin ajettu raskaammilla ja pidemmillä ajoneuvoyhdistelmillä kuin Euroopan
alueella yleisesti käytössä olleilla, maksimissaan 40 tonnin ajoneuvoyhdistelmillä.
Esimerkiksi Suomessa oli jo liittymishetkellä suurin sallittu kokonaismassa 60 tonnia
seitsemänakseliselle ajoneuvoyhdistelmälle. EMS:n myötä haluttiin varmistaa EU:n
alueella toimivien kuljetusyritysten kilpailukyky myös Suomen ja Ruotsin markkinoilla.
(EMS 2009.)
Raskaimmilla ajoneuvoyhdistelmillä kuljetetaan edelleen Suomessa ja Ruotsissa (76 ja
74 ton). Useissa jäsenmaissa on tehty kokeita 60 tonnin kokonaismassan ja 25,25 metrin
pituuden sallimiseksi ja joissakin jäsenmaissa tällaiset yhdistelmät sallitaan jo
tieliikenteessä. Kokeita on tehty tai on meneillään Espanjassa, Tanskassa, Alankomaissa,
Ranskassa ja Belgiassa. Saksassa sallitaan tällä hetkellä 25,25 metriä pitkät 44 tonnin
yhdistelmät. Euroopan unionin ulkopuolella Norjassa sallitaan moduulijärjestelmän
mukaiset 60 tonnin ja 25,25 metrin yhdistelmät tietyillä ehdoilla. (EMS 2009.)
Esimerkiksi Isossa-Britanniassa raakapuuta kuljetetaan maksimissaan 44 tonnin
kokonaismassalla. Puutavarayhdistelmät koostuvat pääsääntöisesti joko kolmeakselisesta
vetoautosta ja kolmiakselisesta puoliperävaunusta tai kolmeakselisesta puutavara-autosta
ja kolmeakselisesta keskiakseliperävaunusta. (Timber Transport Forum 2012.)
Samankaltaista kalustoa on käytössä paljon myös Saksassa ja muualla Euroopassa,
perävaunuissa tosin voi olla vain kaksi akselia.

3.6 Kuorman varmistamiselle asetettuja vaatimuksia eri maissa
3.6.1 Australia
Kuorman tulee pysyä kiinnitettynä, kun siihen kohdistuu 0,8 g:n hidastuvuus eteenpäin
ja 0,5 g:n hidastuvuus taakse sekä sivuille. Lisäksi vaaditaan 0,2 g:n varmistus kuormalle
pystysuunnassa. Perusvaatimus kuorman kiinnittämiselle pätee yleisesti ympäri
Australiaa, mutta joissakin osavaltioissa tai territorioissa voi olla lisämääräyksiä
menetelmistä, jolla riittävä varmuus kuorman paikoillaan pysymiselle saavutetaan.
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Australian sidontamääräyksissä kiinnitetään yleisesti huomiota kitkan määrään
sidonnassa ja sen merkitystä korostetaan kuormaa varmistettaessa. Matalakitkaisen puun
kuljetuksessa sidontavälineiden lukumäärää tulee lisätä, tai käyttää lisämenetelmiä
kuorman varmistamiseksi, jotta saavutetaan sama varmuus puiden paikoillaan
pysymiselle kuin korkeamman kitkakertoimen omaamalla puulla. (Forestworks 2014.)
Puutavaranipun sidonta voidaan suorittaa vähintään kahdella 6 mm ketjulla käyttäen
esikiristysvoimana 7500 N. Tällöin puutavaralajin kitkakertoimen tulee olla noin 0,6 ja
puutavaranipun massa saisi olla maksimissaan 15 tonnia. Lisäksi kuljettavien puiden
päiden tulee ulottua riittävästi pankkojen ulkopuolelle, eikä lähinnä auton ohjaamoa
olevan puutavaranipun etäisyys saa kasvaa liian suureksi ohjaamon suojasta.
Sidontavälineiden lukumäärää tulee kasvattaa kuljettavan puun kitkan ollessa pienempi.
(Forestworks 2014.)
Mikäli kuljetettava puunippu ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, voidaan kuljettavan
puunipun varmistamiseksi käyttää sidonnan lisäksi etu- tai takaseiniä perävaunussa.
Seinät voivat olla irrotettavia tai kääntyviä lastaamisen ja kuorman purun
helpottamiseksi. Etuseinän tulisi kestää vähintään 50 % kuorman massasta ja takaseinän
vähintään 20 %, massan jakautuessa tasaisesti koko seinän alalle. (Forestworks 2014.)
Esimerkiksi Tasmanian osavaltioissa puutavarayhdistelmän viimeisessä perävaunussa
tulee olla takaseinä, kun takimmaisessa nipussa kuljetetaan lyhyttä ja kuorittua
eukalyptusta. Kitkakerroin tämän tyyppiselle puulle on luokkaa 0,2-0,3 ja on siten
verrattavissa jäisten puiden kuljettamiseen Suomen olosuhteissa. Takaseinän tarkoitus on
estää puita tippumasta ajoradalle. Takaseinän tulee olla koko kuorman korkuinen ja sen
rakenteen tulee pystyä pidättämään puu, jonka minimihalkaisija on 110 mm. Seinän
jokaisen kohdan tulee kestää 500 N suuruinen voima, joka jakautuu halkaisijaltaan 400
millimetriä olevan ympyrän alalle. Lisäksi seinän tulee kestää ilmanvastuksesta syntyvät
voimat ajoneuvon nopeuden ollessa 100 km/h. (Forest Safety Code (Tasmania) 2007.)
3.6.2 Ruotsi
Ruotsissa noudatetaan kuorman paikoillaan pysymiselle samoja vaatimuksia kuin
Suomessa. Kuorman kiinnityksen tulee kestää kuorman paino eteenpäin ja puolet
kuorman painosta sivuille ja taakse. Samoin puunipun sitominen tulee tehdä vähintään
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kahdella sidoksella puun pituuden ylittäessä kolme metriä ja yhdellä sidoksella pituuden
ollessa alle kolme metriä. Kunkin sidoksen tulee kestää vähintään 4000 kg massasta
syntyvä kuormitus. Käytettävän kiristinlaitteen tulee kestää sama kuormitus kuin sen
kanssa käytettävän sidontavälineen ja kiristinlaitteen tulee saavuttaa voima, joka vastaa
vähintään 10 % sidontavälineen murtolujuudesta. Kiristinlaitteen kiristyksen löystyminen
tulee estää lukitusmekanismilla. Käsikäyttöisen kiristimen tulee saavuttaa vaadittava
voima käytettäessä kiristintä 500 N voimalla. Esimerkiksi käytettäessä 6 mm ketjua
puutavaranipun sitomiseen, on vaatimus kiristinlaitteen tuottamalle voimalle 4500 N.
(Vägverket 1999.)
3.6.3 Usa ja Kanada
Vaatimukset kuorman varmistamiseksi ovat pääpiirteissään toisiaan vastaavat USA:n ja
Kanadan alueilla. Eri osavaltioissa ja provinsseissa lainsäädäntö voi hieman poiketa
yleisistä vaatimuksista. Vaatimukset kuorman paikoillaan pysymiselle ovat vastaavat
kuin Australiassa. Kuorman tulee pysyä kiinnitettynä, kun siihen kohdistuu 0,8 g:n
hidastuvuus eteenpäin ja 0,5 g:n hidastuvuus taakse sekä sivuille. Lisäksi vaaditaan 0,2
g:n varmistus pystysuunnassa. Puutavaranippu tulee sitoa vähintään kahdella sidoksella,
joiden sidontakyky on vähintään 1800 kg. Kunkin sidontavälineen sidontakyky tulee olla
vähintään kuudesosa koko nipun massasta. Yhtä sidosta voidaan käyttää, mikäli
puutavaran pituus on alle 3,04 metriä ja kuorma on tuettu joko ajoneuvon rakenteita
vasten, tai sen edessä tai takana on toinen sidottu puunippu. Ylimääräisiä sidontavälineitä
tulee käyttää, mikäli puiden välinen kitka on matalampi esimerkiksi veden tai sahanpurun
vuoksi. Kiristysvoimalle ei ole tarkkaa vaatimusta, sidontavälineet tulee kiristää
mahdollisimman tiukalle, mutta ei yli niiden sidontakyvyn. Sidonnan tiukkuutta tulee
tarkkailla ja kiristää tarvittaessa, vähintään saavuttaessa yleiselle tielle. (FMCSA 2014.)
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4 KUORMAAMISELLE JA KUORMANSIDONNALLE
ASETETUT VAATIMUKSET
Puutavara-ajoneuvon kuljettaja kuormaa useimmiten ajoneuvonsa itse ajoneuvoon
asennetulla nosturilla. Kuljettaja on myös viimekädessä vastuussa kuljettamastaan
kuormasta ja sen varmistamisesta asianmukaisin tavoin. Oikeaoppisesti suoritettu
puutavaranippujen

kuormaaminen

on

edellytys

vaatimusten

mukaiselle

kuormansidonnalle. Kuorma-autojen ja niihin kytkettyjen perävaunujen kuormaamiselle
asetetut minimivaatimukset Suomessa on esitetty Liikenneministeriön päätöksessä
ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä sekä
asetuksessa ajoneuvon käytöstä tiellä. Kuorman sidonnassa käytettäville sidontavälineille
on lisäksi omat kansainväliset standardinsa, joilla varmistetaan

käytettävien

sidontavälineiden riittävä turvallisuus.

4.1 Kitkateoriaa
Puutavaranippujen paikoillaan pysyminen perustuu puutavaranipun sisällä puiden
välisiin ja nipun sekä pankkojen välisiin kitkavoimiin. Kitkavoimaa saadaan kasvatettua
puutavaranipun ylisidonnalla ja riittävällä sidontavälineen esikiristysvoimalla. Kahden
toisiaan vastaan liukumaan pyrkivien kappaleiden välissä vaikuttaa liikettä vastustava
kitkavoima. Klassisen kitkalain malli erottelee toisistaan lepokitkan ja liikekitkan.
Lepokitka vaikuttaa nimensä mukaisesti kappaleiden ollessa paikoillaan toisiinsa nähden
ja liikekitka puolestaan kappaleiden liukuessa toisiaan vasten. Kitkavoima on aina osa
kahden kappaleen kosketuspinnan välisestä normaalivoimasta ja määritellään kaavalla 1:
𝐹𝜇 = 𝜇𝐹𝑛 ,

(1)

missä Fµ on kahden pinnan välissä vaikuttava kitkavoima, µ on kahden pinnan välinen
kitkakerroin ja Fn on kahden pinnan välillä kohtisuoraan pintoja vasten vaikuttava
normaalivoima. (Kivioja ym. 2007, s. 63.)
Klassisen kitkamallin mukaan kitka ei riipu kosketuspintojen välisestä näennäisestä
kosketuspinta-alasta ja kitkavoima on suoraan verrannollinen pintojen välissä
kohtisuoraan vaikuttavaan normaalivoimaan, kuten kaavasta 1 käy ilmi. Yleisissä
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tapauksissa lepokitka on suurempi kuin liukukitka, mutta tunnetaan myös tilanteita, joissa
liikekitka on lepokitkaa suurempi. (Kivioja ym. 2007, s. 63.)
Adhesiivinen kitkateoria pohjautuu havaintoihin, joiden mukaan kahden pinnan välinen
todellinen kosketuspinta-ala on osa näennäisestä alasta. Kosketuspinta-ala muodostuu
pinnankarheuksien huippujen kosketuksesta ja se kasvaa normaalivoiman kasvaessa.
Kitkavoima

on

syntyneiden

kosketuskohtien

leikkautumiseen

tarvittavan

leikkausjännityksen ja todellisen kosketusalan tulo. Kosketusala puolestaan on suoraan
verrannollinen normaalivoimaan, eli pintojen väliseen kuormitukseen. (Kivioja ym. 2007,
s. 64.)
Kuorman ylisidonnalla ja kiristysvoimalla pyritään nimenomaan kasvattamaan pintojen
välistä normaalivoimaa puristamalla puunippua kasaan. Normaalivoiman vaikuttaessa
kohtisuoraan pintojen välissä, tulisi puutavaranippua kuormatessa nipusta tehdä
mahdollisimman vaakasuora. Jos nippu pyrkii viettämään eteen tai taakse, pienenee
nipussa puiden välissä vaikuttava normaalivoima. Tilannetta voidaan havainnollistaa
esimerkillä kappaleesta kaltevalla tasolla. Kuvassa 4 on esitetty vapaakappalekuva, joka
kuvaa kappaleeseen kohdistuvien voimien jakautumista komponentteihin tason
kaltevuuden funktioina.

Kuva 4.

Kaltevuuskulman vaikutus pintojen väliseen normaalivoimaan (mukaillen
Wikipedia 2018).

Kuvassa 11 kappaleeseen vaikuttavat voimat on jaettu komponentteihin tason
kaltevuuskulman funktiona. Kahden pinnan välissä vaikuttava normaalivoima ja siten
kitkavoima pienenee kaltevuuskulman kasvaessa. Kaava 1 voidaan kirjoittaa muotoon Fµ
= μFn = µFncosθ, missä θ kuvaa kappaleen ja vaakatason välistä kallistuskulmaa.
Normaalivoiman pienentymisen lisäksi kappaleen painovoima saa tason suuntaisen
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komponentin, joka kasvattaa kappaleen paikoillaan pysymiseksi vaadittavan kitkavoiman
suuruutta.
Vastaavaa voimien komponentteihin jakautumista tapahtuu, mikäli sidontaväline ei ole
kohtisuorassa vaakatasoon nähden. Puutavaranipun sidontaväline tulisi siten olla
pystysuorassa vaakatasoon nähden ja kiristinlaitteen sijaita sellaisessa paikassa, että
sidontavälineen ja kiristinlaitteen tuottama kiristysvoima suuntautuu mahdollisimman
hyvin kohtisuoraan alaspäin. Puutavaranipussa puiden välissä vaikuttava normaalivoima
ja siten kitkavoima on suurimmallaan puunipun ollessa vaakasuora ja sidontavälineen
kiristysvoiman suuntautuessa kohtisuoraan vaakatasoa vasten.

4.2 Suomen lainsäädännön minimivaatimukset kuormaamiselle ja
kuorman kiinnittämiselle
Suomessa ajoneuvojen kuormaamisesta on säädetty Liikenneministeriön päätöksessä
ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä 940/1982.
Päätös on julkaistu 14.12.1982 ja astunut voimaan 1.1.1984. Päätös koskee kuormaautojen ja niihin kytkettävien, yli 3 500 kg:n kokonaismassan omaavien perävaunujen
kuormakoreja sekä kyseisten ajoneuvojen kuormaamista ja kuorman kiinnittämistä.
(Liikenneministeriön päätös ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman
kiinnittämisestä 1982/940 § 1.)
4.2.1 Kuormakori ja kuormatila
Päätöksessä määritellään ajoneuvon kuormakorin olevan joko ajoneuvoon kiinteästi
asennettu tai helposti irrotettava avonainen kuormalava tai umpinainen kori, säiliö, kontti
tai muu vastaavanlainen kori, johon kuljetettava tavara sijoitetaan. Avonaisella
kuormakorilla tarkoitetaan kokonaan avointa tai esimerkiksi vain sivu- ja päätylavoilla
varustettua kuormakoria. Kiinteällä kuormakorilla tarkoitetaan pysyvästi ajoneuvon
alustaan kiinnitettyä kuormakoria. Kuormatilalla tarkoitetaan kuormakorin osaa, johon
kuljetettava kuorma sijoitetaan. (Liikenneministeriön päätös 1982/940 § 2.)
Päätöksen mukaan ajoneuvon kuormakorin kiinnityksen tulee kestää ilman pysyviä
muodonmuutoksia kuorman ja kuormakorin yhteenlaskettuun massaan vaikuttava voima,
joka eteenpäin vaikuttaessa vastaa vähintään kiihtyvyyttä 14 m/s2. Sivuille ja taaksepäin
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kuormakorin kiinnityksen tulee kestää voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 7 m/s2.
Pystysuunnassa kiinnityksen kestolle vaaditaan suurempi seuraavista voimista:
ajoneuvon alustan massaan vaikuttava, vähintään kiihtyvyyttä 10 m/s2 vastaava voima tai
kuorman ja kuormakorin yhteenlaskettuun massaan vaikuttava vastaava voima.
(Liikenneministeriön päätös 1982/940 § 3.)
Kuormakorissa on oltava etupääty tai ajoneuvossa on oltava ohjaamon suoja.
Varsinaisessa perävaunussa ei vaadita etupäätyä. Ohjaamon suojan tulee olla vähintään
ohjaamon levyinen ja korkuinen. Suojan tulee kestää murtumatta tasaisesti jakautunut
eteenpäin suunnattu kuormitus, joka on suuruudeltaan vähintään kolmasosa ajoneuvon
kantavuudesta ja enintään 60 kN. (Liikenneministeriön päätös 1982/940 § 4; § 5.)
4.2.2 Pankkorakenteet
Päätöksessä määritellään vaatimukset pankoille ja niiden lukumäärälle. Pankkoja on
oltava vähintään kaksi puutavaranippua kohden. Pankkojen sivutolppiin ei saa syntyä
pysyviä muodonmuutoksia, kun tolpan yläpäähän kohdistetaan vaakasuunnassa neljäsosa
pankkoa kohti tulevan kuorman painosta. Voima on kohdistettava vähintään kahden
metrin korkeuteen poikkipalkista mitattuna. Puutavaranippu täytyy pystyä sitomaan
ajoneuvon alustaan tai kuormakoriin. Pankkojen ollessa yli kahden ja puolen metrin
etäisyydellä toisistaan, tulee sitominen tehdä kahdella erillisellä sidoksella. Pankon
poikkipalkissa tulee olla vähintään kymmenen millimetrin korkuinen särmä, jonka
tarkoitus on estää puiden liukumista pituussuunnassa. (Liikenneministeriön päätös
1982/940 § 10; § 11.)
4.2.3 Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen
Kuormatessa kuorman paino tulee jakaa mahdollisimman tasaisesti kuormatilan pohjan
alalle. Kuorman tulee olla mahdollisimman matala ja yhtenäinen kokonaisuus ja sen
painopisteen tulee sijaita mahdollisimman alhaalla, keskellä ajoneuvoa pituussuunnassa.
Kuorman tulee mahdollisuuksien mukaan tukeutua kuormatilan etupäätyyn ja kuormassa
mahdollisesti esiintyvät terävät osat tulisi suunnata taaksepäin. (Liikenneministeriön
päätös 1982/940 § 12.)
Kuorma tulee varmistaa niin, ettei se oleellisesti liiku kuormakoriin nähden eikä haittaa
ajoneuvon turvallista käyttämistä liikenteessä. Kuorman tulee pysyä varmistettuna, kun
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siihen kohdistuu eteenpäin vaikuttava voima, joka vastaa vähintään kiihtyvyyttä 10 m/s2.
Taakse sekä sivuille päin kuorman tulee pysyä varmistettuna, kun siihen kohdistuu
voima, joka vastaa kiihtyvyyttä 5 m/s2. Kuorman varmistamiseen voidaan käyttää
tuentaa, sitomista, lukitsemista tai peittämistä. Kitkan tarjoaman kuormanpidätyskyvyn
saa

myös

huomioida

kuorman

varmistuksen

riittävyyttä

arvioidessa.

(Liikenneministeriön päätös 1982/940 § 13.)
Kuorma on sidottava siten, että sen liikkumista eteenpäin estävien sidoksien nimellisten
lujuuksien summa on vähintään kuorman painon suuruinen kuormatilan molemmin
puolin yhteenlaskettuna. Sivuille ja taaksepäin kuormaa pidättäville sidokselle
nimellislujuusvaatimus on puolet kuorman painosta. Kuorman tuenta ja kitkan tarjoama
pidätyskyky voivat sallia pienemmän lujuuden sidonnalle. Sidontavälineen tulee uutena
kestää nimellislujuuteen verrattuna kaksinkertainen kuormitus. Uuden sidontavälineen
metalliosien tulee kestää murtumatta 1,4 kertainen kuormitus nimellislujuuteen nähden.
Sitomisvälineessä tulee olla merkintä nimellislujuudesta ja tieto valmistusajankohdasta.
Sidontavälineiden kunto tulee tarkastaa riittävän usein eikä vaurioituneita, liian kuluneita
tai epäasiallisesti korjattuja sidontavälineitä saa käyttää. Sidontavälineiden on oltava
kunnollisesti jännitettyjä ja jännitys tulee tarvittaessa tarkistaa kuljetuksen aikana.
Sidontavälineen kiristinlaite ei saa lisätä ajoneuvon leveyttä. (Liikenneministeriön päätös
1982/940 § 14; § 16.)
Sidontavälineen kiristyslaitteen lujuus on oltava vähintään yhtä suuri kuin sillä
kiristettävän sitomisvälineen lujuus. Kiristinlaitteen tuottama kiristysvoima on oltava
vähintään 5 % sitomisvälineen nimellislujuudesta kiristettäessä 0,5 kN suuruisella
käsivoimalla. Kiristyslaite saa olla jatkuvatoiminen ja neste- tai ilmanpaineen avulla
kiristyvä, kunhan auton ohjaamossa on varoitin, joka varoittaa kiristimen toiminnan
kannalta liian alhaisesta paineesta. (Liikenneministeriön päätös 1982/940 § 15.)
Puutavaran sitomiselle on annettu oma erityismääräyksensä. Puutavaranippu on sidottava
ajoneuvon alustaan tai kuormakoriin vähintään yhdellä sidoksella ja puutavaranippu tulee
olla

tuettuna

vähintään

kahteen

saman

puolen

pystytolppaan.

Puutavaran

nimellispituuden ylittäessä kolme metriä, vaaditaan vähintään kaksi sidosta.
(Liikenneministeriön päätös 1982/940 § 17.)
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4.3 EU:n vaatimukset kuormansidonnalle
Yleisohjeita kuormien varmistamiseen esitetään esimerkiksi EU:n virallisessa
käsikirjassa: Eurooppalaisia parhaita toimintatapoja koskevat suuntaviivat 2014:
Kuorman

varmistaminen

tieliikenteessä.

EU:n

kuormansidontaa

koskemissa

vaatimuksissa kuorman kiinnityksen tulee kestää 0,8 kertaa kuorman paino eteenpäin,
sekä puolet sivuille ja taaksepäin. Vaatimus sivuttaissuunnassa kasvaa arvoon 0,6 kertaa
kuorman paino, mikäli kuorman on mahdollista kaatua. Tarkempia vaatimuksia kuorman
kiinnittämiseksi sekä sidontavälineille asetettuja vaatimuksia on kuvattu useissa
eurooppalaisissa standardeissa. (EU 2014.)
Pyöreän puutavaran kuljettamisessa suositellaan käytettäväksi automaattisesti kiristäviä
kiristinlaitteita. Kaikkien sidosten sidontakyvyn on oltava vähintään 1600 daN ja
esikiristysvoiman vähintään 400 daN. Puutavaranipun sitominen voidaan suorittaa
vähintään yhdellä sidoksella, jos puun enimmäispituus on alle 3,3 metriä ja puu on
kuorimatonta. Sidoksia täytyy olla vähintään kaksi, jos puun pituus on yli 3,3 metriä tai
pituudesta riippumatta, jos puu on kuorittua. Mikäli ajoneuvoa ei ole varustettu
automaattisilla

kiristimillä,

tarvitaan

enemmän

sidoksia.

Tällöin

suositellaan

käytettäväksi kahta sidosta alle kolme metriä pitkälle puulle, kolmea sidosta puun
pituuden ollessa 3-5 metriä ja neljää sidosta puun pituuden ylittäessä viisi metriä. Lisäksi
kuljetettavan puun ollessa lumista tai jäistä, tarvitaan useampia sidoksia kitkan määrästä
riippuen. (EU 2014.)
4.3.1 Sidontavälineet
Kuormansidonnassa käytettäviä sidontavälineitä koskevat standardin SFS-EN 12195:
Maantieajoneuvojen kuormanvarmistus. Turvallisuus, osat yksi, kaksi, kolme ja neljä.
Standardin osa 1 käsittelee kiinnitysvoimien laskentaa, osa 2 tekokuituisia
kiinnitysvälineitä, osa 3 kiinnityskettinkejä ja osa 4 kiinnittämiseen käytettäviä
teräsköysiä.
Sidontavälineellä tarkoitetaan sidontavyötä, kettinkiä tai köyttä, jolla kuljetettava kuorma
sidotaan ajoneuvon kuormakoriin tai -tilaan. Puutavaran kuljetuksissa käytetään kuorman
sitomiseen yleisesti tekokuituisia sidontavöitä tai kettinkejä. Kaikissa käytössä olevissa
sidontavälineissä

tulee

olla merkittynä:

sidontakyky LC,

standardinmukainen
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kiristysvoima STF, varoitus: Not for lifting (ei nostamista varten), valmistajan tai
toimittajan nimi tai symboli, valmistajan jäljitettävä koodi sekä sidontavälinettä koskevan
standardin tunniste. Sidontavyössä täytyy lisäksi olla merkittynä: pituudet LG, LGF, ja LGL,
standardinmukainen käsikiristysvoima SHF, materiaali ja valmistusvuosi sekä vyön
venyminen prosentteina kuormitettuna sidontakyvyn mukaisesti. (SFS-EN 12195.)
Sidontavälineen sidontakykyä kuvataan lyhenteellä LC, ja sen yksikkönä on ketjuissa ja
vaijereissa aina kN. Sidontavöissä käytetään yksikköä daN, jos vyön sidontakyky on alle
5 kN eli 500 daN. Sidontakyky on osuus sidontavälineen murtolujuudesta. Sidontavyön
tekstiiliosan tulee kestää kolminkertainen ja kokonaisen sidontavyön kaksinkertainen
kuormitus sidontakykyyn nähden. Sidontaketjun tulee kestää kaksinkertainen kuormitus
sidontakykyyn nähden. Standardinmukainen kiinnitysvoima STF kuvaa sidontavälineen
jäännöskireyttä kiristämisen jälkeen ja ilmoitetaan yksikössä daN. Jäännöskireys
saavutetaan kiristämällä sidontavälinettä standardinmukaisella käsikiristysvoimalla SHF,
joka on suuruudeltaan 500 N. Pituus LG on yksiosaisen sidontavyön pituus. Pituus LGF
tarkoittaa kaksiosaisen sidontavyön kiristinlaitteen ja kiinteän pään välistä pituutta ja LGL
vapaan sidontavyön pituutta. Kettingin sidontakyky ja murtolujuus on standardissa
ilmoitettu taulukon 2 mukaisesti ketjun lenkin vahvuuden perusteella. (SFS-EN 12195.)
Taulukko 2. Kiinnityskettingin sidontakyky ja murtolujuus standardin SFS-EN 12195-3
mukaisesti.
Ketjun lenkin

Ketjun sidontakyky LC

Ketjun murtolujuus BF

vahvuus (mm)

max (kN)

min (kN)

6

22

45,2

7

30

61,6

8

40

80,4

9

50

102

10

63

126

11

75

154
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Standardi ohjeistaa luokittelemaan sidontavälineet ja arvioimaan sidontavälineiden
lukumäärän

tarpeen

sidontavälineen

sidontakyvyn

mukaisesti.

Sidontavälineen

murtolujuutta ei velvoiteta ilmoittamaan sidontavälineen tiedoissa.
4.3.2 Kiinnitysvoimien laskenta
Standardi SFS-EN 12195: Maantieajoneuvojen kuormanvarmistus. Turvallisuus. Osa 1:
Kiinnitysvoimien

laskenta

turvallisuusvaatimukset

on

laadittu

koskien

tarjoamaan

yhden

kuormansidontalaitteiden

tavan

täyttää

kiinnitysvoimia

ja

mahdollistamaan rahdin esteetön ja turvallinen kuljettaminen. Standardin osalla 1
myötävaikutetaan

maantieajoneuvojen

kuorman

kiinnityksen

laskennan

yhdenmukaistamiseen esittämällä kuorman kiinnitykseen erilaisia menetelmiä ja kaavoja
kiinnitysvoimien laskentaa varten. Kuorman varmistamiseen käytettävät erilaiset tuentaja sidontamenetelmät sekä niiden soveltuvat yhdistelmät on kuvattu standardissa.
Standardissa käytettävät kaavat perustuvat asianmukaisiin tieteen ja mekaniikan lakeihin
sekä käytännön kokemukseen. Standardi poikkeaa suomalaisesta sidontamääräyksestä
kuorman varmistamisen osalta ajosuunnassa eteenpäin. Standardin vaatimus kuorman
varmistamiselle eteenpäin on 0,8 kertaa kuorman massa. Toisin sanoen kuorman tulee
pysyä paikallaan, kun siihen vaikuttaa voima, joka vastaa suuruudeltaan noin kiihtyvyyttä
8 m/s2. Suomen lainsäädännössä vaatimus on 10 m/s2. Sivulle ja taaksepäin vaatimus
kuorman varmistamiselle on sama 0,5 kertaa kuorman massa kuin Suomessakin. (SFSEN 12195.)
Puutavaran sidonnassa käytetään standardissa kuvattua kitkasidontamenetelmää, jossa
kuorman paikallaan pitävää kitkavoimaa kasvatetaan lisäämällä kuorman painovoimaan
pystysuuntainen komponentti. Tämä tapahtuu kuorman ylisidonnalla ja kiristämällä
sidontavälineet riittävän suureen esikiristysvoimaan, jolloin kuorman kosketuspinnan
kitkavoimaa saadaan lisättyä kuorman liukumisen estämiseksi. (SFS-EN 12195.)
Tarvittava sidontavälineen esikiristysvoima saadaan kaavasta 2 ja vaadittavien
sidontavälineiden lukumäärä kaavasta 3:

𝐹𝑇 ≥

𝑛≥

(𝑐𝑥,𝑦 −𝜇∗𝑐𝑧 )∗𝑚∗𝑔
2∗𝑛∗𝜇∗𝑠𝑖𝑛𝛼

(𝑐𝑥,𝑦 −𝜇∗𝑐𝑧 )∗𝑚∗𝑔
2∗𝜇∗𝑠𝑖𝑛𝛼∗𝐹𝑇

∗ 𝑓𝑠 ,

∗ 𝑓𝑠 ,

(2)

(3)
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missä

FT

on

sidontavälineen

esikiristysvoima

[N],

cx,y,z

ovat

erisuuntaisia

kiihtyvyyskertoimia, m on sidottavan kuorman massa [kg] ja g on putoamiskiihtyvyys
[m/s2], fs on kitkasidonnan varmuuskerroin, n on sidontavälineiden lukumäärä, µ on
kuorman ja alustan välinen kitkakerroin ja α on pystysidontakulma [o]. (SFS-EN 12195.)
Kiihtyvyyskertoimille on annettu arvot standardin taulukossa kaksi. Pituussuuntainen
kiihtyvyyskerroin cx on arvoltaan eteenpäin 0,8 ja taaksepäin 0,5, poikittaissuuntainen
kerroin cy on arvoltaan 0,5 kun on kyseessä liukumisen estävä sidonta ja pystysuunnan
kerroin cz 1,0. Kertoimet tulevat vaatimuksesta kuorman varmistamiselle. Puutavaran
sidonnan tapauksessa on syytä tarkastella lähinnä ajoneuvon pituussuuntaista liukumista,
poikittaissuunnassa puiden ollessa tuettuna pankkoja vasten. Varmuuskerroin fs
kompensoi sidontavoimien jakaantumisen ja jarrutuksen aiheuttamasta hidastuvuudesta
johtuvia epävarmuuksia. Sille on standardissa annettu arvoksi kulkusuunnassa 1,25 ja
muissa suunnissa 1,1. Sidontavälineen kiristysvoiman FT sijasta kaavoissa voidaan
käyttää sidontavälineen ilmoittamaa standardin mukaista kiristysvoimaa STF, mikäli
kiristysvoiman ilmaisinta ei ole käytössä. Kiristyslaitteen tuottama esikiristysvoima tulee
olla vähintään 10 % sidontavälineen sidontakyvystä (LC) ja enintään 50 %.
Pystysidontakulma α on puunipun sidonnan tapauksessa 90 astetta, jolloin kaavassa oleva
termi sin α saa arvon yksi. (SFS-EN 12195.)
Oikean kitkakertoimen määrittäminen on haasteellista. Kuorman pohja on tuettu
pankkorakenteen alapalkkia vasten, jossa lain mukaan on oltava kitkaa lisäävä profiili.
Kuorman sivut puolestaan tukeutuvat pankon pystytolppiin, jotka saattavat olla
pinnaltaan täysin sileät, jolloin kitkakerroin on merkittävästi pienempi kuin alapinnalla.
Kuormassa on erikokoisia puita, jotka voivat liukua toistensa lomitse ja lisäksi kitka eri
puulajien välillä vaihtelee. Kyseessä ei ole yksi iso kuormattava kappale, vaan useista eri
puunrungoista koostuva paketti. Ohjeellisia lukuarvoja kitkakertoimille on esitetty
esimerkiksi SKAL Ry:n ajoneuvon kuormaamista ja kuorman varmistamista koskevissa
ohjeissa. Kitkakertoimet on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Ohjeellisia arvoja kuormansidonnassa sovellettavalle kitkakertoimelle
(Mukaillen SKAL 2010, s. 5).
Materiaali
Kuiva, puhdas
Kostea, likainen
Luminen, jäinen
puu - puu

0,3 – 0,5

0,3 – 0,4

0,2 – 0,3

puu - metalli

0,3 – 0,5

0,3 – 0,4

0,1 – 0,2

puu - kumi

0,4 – 0,6

0,3 – 0,4

0,2 – 0,3

Oletettavasti puut liukuvat ennemmin toistensa lomitse tai pankon sivutolppaa vasten,
kuin pankon alapalkkia vasten, jossa vaatimuksena on kitkaa lisäävä pintaprofiili. Lisäksi
kitkakertoimen ollessa 0,5 tai suurempi, pitäisi kitkavoiman riittää kuorman
varmistamiseksi taakse ja sivuille. Suositeltavaa on kuitenkin varmistaa kuorma silti
sitomalla. Standardin taulukossa B.1 on myös joitakin valmiita kitkakertoimia, mutta ne
eivät suoraan sovellu puutavaran kiinnittämisen laskelmiin. Huomioitavaa on myös
talvikelillä lumen ja jään vaikutus kitkakertoimeen. Standardin mukaan laskelmissa saa
käyttää kitkakertoimena maksimissaan arvoa µ = 0,2, mikäli kontaktipintoja ei ole
pyyhitty puhtaaksi lumesta ja jäästä (SFS-EN 12195). Tällainen tilanne vallitsee usein
talvikelissä kuormaa tehtäessä.
Otetaan

laskentaesimerkin

kohteeksi

nykyaikaisten

säännösten

mukainen,

kokonaismassaltaan 76 tonnin puutavarayhdistelmä. Yhdistelmä koostuu neliakselisesta
vetoautosta, jonka kantavuus on noin 18 tonnia ja viisiakselisesta perävaunusta, jonka
kantavuus on noin 34 tonnia (Korpilahti 2013). Olkoon autossa yksi noin viiden metrin
mittainen puunippu, massaltaan 18 tonnia ja perävaunussa kaksi viiden metrin nippua,
massoiltaan 17 tonnia. Tällöin lain vaatimien sidosten määrä nippua kohti on kaksi
kappaletta ja vaadittava kiristysvoima voidaan laskea sijoittamalla lukuarvot kaavaan 2.
Käytetään kitkakertoimena µ = 0,5. Esimerkiksi perävaunun nipun sidontaan vaadittava
kiristysvoima ajosuunnassa:
(0,8 − 0,5 ∗ 1,0) ∗ 17000𝑘𝑔 ∗ 9,81
𝐹𝑇 ≥

2 ∗ 2 ∗ 0,5 ∗ 1

𝑚
𝑠 2 ∗ 1,25 = 31,27 𝑘𝑁.

Vertailun vuoksi samalla kaavalla laskettaessa lisäämällä sidosten lukumäärää kolmeen,
on vaadittava kiristysvoima FT ≥ 20,85 kN, eli noin kolmanneksen pienempi. Vastaavasti
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sidosten määrän ollessa kaksi ja kitkakertoimen saadessa arvon 0,2 lumen ja jään
vaikutuksesta, kasvaa vaadittava kiristysvoima FT arvoon 156,35 kN, eli noin
viisinkertaiseksi alkutilanteeseen nähden.
Kaavalla saadut voimat ovat huomattavan suuria ja riippuvat vahvasti käytettävästä
kitkakertoimesta. Parhaimmillaankin kitkakertoimella 0,5 kiristysvoiman vaatimus
kasvaa reiluun 31 kN: iin kahdella sidoksella ja reiluun 20 kN: iin kolmella sidoksella,
kun kyseessä on 17 tonnia painavan, pitkän puutavaranipun sitominen. Tämän suuruisia
kiristysvoimia ei saada aikaiseksi nykyisillä puutavarayhdistelmissä käytettävillä
sidontalaitteilla, eikä todellisuudessa voimien välttämättä tarvitse olla näin suuria.
Parempaa laskentakaavaa puutavaranipun ylisidonnassa tarvittavan kiristysvoiman
arvioinnille ei tällä hetkellä ole. Olennaista on havaita kitkakertoimen raju vaikutus
tarvittavaan esikiristysvoimaan, asiaan ei mielestäni kiinnitetä riittävästi huomiota tällä
hetkellä.
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5 KÄYTÖSSÄ OLEVAT
KUORMANSIDONTAMENETELMÄT JA NIISSÄ
HAVAITUT PUUTTEET
Suomessa puutavaranippujen sitomiseen käytetään yleensä ketjuja tai sidontavöitä.
Käytössä on sekä automaattikiristimiä, jotka useimmiten ovat paineilmakäyttöisiä, että
manuaalisesti käytettäviä kiristinlaitteita. Automaattikiristimien kanssa käytetään
yleisimmin sidontavälineenä ketjuja ja manuaalisissa kiristinlaitteissa liinoja. Suomessa
yleisessä käytössä olevat paineilmatoimiset automaattikiristimet perustavat yleensä
raskaan kaluston paineilmajarruista tuttujen jarrukellojen tuottamaan voimaan.
Kiristinlaitteella varustettuja automaattipankkoja on saatavissa tällä hetkellä yhdeltä
valmistajalta, mutta niitä on Suomessa ainoastaan muutamissa puutavarayhdistelmissä.
Niiden yleistymistä jarruttanee eniten huomattavan korkea hinta tavallisiin pankkoihin
nähden.
Puuniput lastataan pankkorakenteisiin, jotka tukevat kuorman hyvin sivusuunnassa,
mutta kuorma on mahdollista tukea pitkittäissuunnassa vain vetoautossa ohjaamon
suojana olevaa sermiä vasten. Varsinaisessa perävaunussa ei vaadita etu- tai takaseinää.
Perävaunussa kuorman pitää paikallaan ajosuunnassa ainoastaan kitkavoima, jonka
suuruutta pyritään kasvattamaan kuorman yli sidonnalla eli niin kutsutalla
kitkasidonnalla.

Kitkasidonta perustuu käytettävän sidontavälineen sekä sen

kiristinlaitteen tuottamaan

riittävän suureen

esikiristysvoimaan, jolla pyritään

puristamaan puunippua kasaan ja lisäämään kitkaa sekä puunipun puiden, että puunipun
ja pankkorakenteiden välillä.
Tietoa käytössä olevista kuormansidontamenetelmistä ja niiden ongelmakohdista
kerättiin

puutavarayhdistelmien

kuljettajilta

ja

kuljetusyrityksiltä

Metsätehon

suorittaman kyselyn avulla. Kiristinlaitteista tietoa kerättiin tutustumalla tunnettujen
perävaunujen, päällirakenteiden ja kiristinvalmistajien tuotteisiin.

5.1 Metsätehon kysely kuljetusyrityksille kuormansidonnasta
Metsäteho laati puutavaran kuljetusyrityksille ja ajoneuvojen kuljettajille suunnatun
kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää kokemuksia ja näkemyksiä kuormansidonnan
ongelmista, niiden syistä ja mahdollisista kehityskeinoista. Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
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välitti kyselyn jäsenyrityksilleen, joilla on käytössä aines- ja energiapuun kuljetukseen
käytettäviä puutavara-ajoneuvoyhdistelmiä. Yrityksiä pyydettiin välittämään kysely
myös kuljettajilleen. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 61 vastausta, joista 48 kappaletta oli
yritysvastauksia ja 13 kappaletta kuljettajien vastauksia. Vastausprosentiksi muodostui
yritysten osalta 16 %. Kuljettajien osalta vastauksia saatiin valitettavan vähän suhteessa
arvioituun

puutavarayhdistelmien

kuljettajien

määrään.

Kysely

toteutettiin

internetlomakkeilla, joista oli oma versio yritys- ja kuljettajakohtaiseen kyselyyn. Kysely
toteutettiin

syksyllä

2017

ja

Metsäteho

julkaisi

kyselyn

tulokset

omana

tuloskalvosarjanaan helmikuussa 2018. (Venäläinen 2018.)
5.1.1 Yritysten sijainti ja koko
Kyselyyn vastanneiden kuljettajien ja yritysten maantieteellinen jakauma on esitetty
kuvassa 5 ja yritysten ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä kuvassa 6. Vastauksia kyselyyn
tuli tasaisesti Suomen eri alueilta. Suurin osa vastanneista yrityksistä on kooltaan 2 – 5
ajoneuvoyhdistelmän yrityksiä. (Venäläinen 2018.)

Kuva 5.

Kyselyyn vastanneiden maantieteellinen sijainti aluehallintovirastojen
toimialueiden mukaan jaoteltuna (Venäläinen 2018).
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Kuva 6.

Vastaajayritysten koko autojen lukumäärän mukaan jaoteltuna (Venäläinen
2018).

5.1.2 Vastaajayrityksissä käytössä olevat kuormansidontamenetelmät
Yleisin sidontatapa on ketjut automaattikiristyksellä, joka on viimevuosina yleistynyt
varsinkin uusissa perävaunuissa, jonkin verran myös autoissa. Toiseksi yleisin
sidontatapa on liinat manuaalisella kiristyksellä, jota käytetään nykyään vielä uusissakin
autoissa, usein kuorman päälle laskettavan nosturin puomin vuoksi. Manuaalikiristeisiä
liinoja näkyy jonkin verran myös perävaunuissa. Automaattikiristyksellä käytettäviä
liinoja on jonkin verran käytössä. Manuaalikiristeisiä ketjuja ei juurikaan ole käytössä,
niitä on lähinnä joissain vanhemmissa perävaunuissa. Automaattipankkoja ei ollut
käytössä yhdelläkään kyselyyn vastanneella yrityksellä. Yli kolmellakymmenellä
yrityksellä on ajoneuvoyhdistelmissään käytössä pankot, joissa on kitkaa lisäävä pinta
myös

karikoissa,

eli

pankon

sivutolpissa.

Noin

puolella

yrityksistä

on

ajoneuvoyhdistelmissään pankkojen paikoilleen lukituksen mahdollisuus. Yritysten
ajoneuvoyhdistelmien käytössä olevat kuormansidontamenetelmät on esitetty kuvassa 7.
(Venäläinen 2018.)
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Kuva 7.

Vastaajayrityksissä käytössä olevat kuormansidontamenetelmät (Venäläinen
2018).

Erikoisratkaisuiksi kuormansidontaan liittyen mainittiin useasti irtoliinojen käyttö lisänä
sidonnassa tarvittaessa, esimerkiksi liukkaita puita kuljetettaessa tai varalta varsinaisen
käytössä olevan sidontalaitteen mahdollisen rikkoutumisen vuoksi. Joillakin yrityksillä
on yhdistelmissään ylimääräisiä sidontaketjuja ja kiristimiä. Tällöin ketjut ja kiristimet
saa aina oikeisiin kohtiin puun mitasta riippumatta ja niput on helppo sitoa ylimääräisillä
ketjuilla tarvittaessa. (Venäläinen 2018.)
5.1.3 Kuormansidonnassa esiintyneitä ongelmia ja niiden syitä
Kyselyssä kartoitettiin sidonnassa esiintyneitä ongelmia ja onnettomuustilanteita
viimeisen kolmen vuoden aikana. Lähes kaikki vastanneet kuljettajat ja noin 67 %
yrityksistä on havainnut tielle pudonneen puita muiden ajoneuvoyhdistelmistä, mutta
harvempi on huomannut puita pudonneen omasta kuormasta. Noin 60 % vastaajista
ilmoitti puiden tai puunipun liikkuneen kuormassa, mutta ei kuitenkaan pudonneen
kyydistä. Noin 30 % vastaajista oli joutunut korjaamaan sidontaa kuljetuksen aikana,
muulla tavalla kuin pelkästään jälkikiristyksen suorittamalla. Kuormansidonnassa
esiintyneitä ongelmia on esitetty kuvassa 8. (Venäläinen 2018.)
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Kuva 8.

Kuormansidonnassa esiintyneitä ongelmatilanteita (Venäläinen 2018).

Jäinen puu ja löystynyt sidonta ovat aiheuttaneet eniten ongelmia kuorman sidonnassa.
Löystynyt sidonta liittynee vahvasti listalle neljäntenä olevaan jälkikiristyksen
puutteeseen. Kuormaamiseen liittyen mainittiin ongelmalliseksi erityisesti kuormien
tekeminen siten, että puiden latvat ovat kaikki kuormattu samansuuntaisiksi, jolloin
puunipusta tulee kalteva. Samoin muulla tavalla epävakaasti tehty kuorma on aiheuttanut
ongelmia, esimerkiksi puun pituusmitan vaihtelu voi olla yksi syy. Sidontavälineitä
hajoaa myös jonkin verran, niin ketjuja kuin liinojakin. Tähän voi olla syynä se, että
ketjuja tai liinoja ei uusita tarpeeksi usein. Kulunut tai vaurioitunut sidontaväline on
luonnollisesti lujuudeltaan heikentynyt. Kuormansidontaongelmien syitä on esitetty
kuvassa 9. (Venäläinen 2018.)
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Kuva 9.

Kuormansidontaongelmien syyt (Venäläinen 2018).

Keinoina sidontaongelmien välttämiseksi ja vähentämiseksi mainittiin useimmiten
automaattisten, jatkuvatoimisten kiristimien käyttö sidonnassa manuaalisten sijasta.
Huolellisen kuormaamisen merkitystä korostettiin ongelmien välttämiseksi. Osa
vastaajista olikin sitä mieltä, ettei ongelmia ole, kun kuorma tehdään huolellisesti ja
käytetään automaattisia kiristimiä. Kuormaamiseen liittyen mainittiin, että kuormia ei saa
tehdä siten, että puiden latvat ovat kaikki kuormattu samansuuntaisiksi. Myös lyhyemmät
puunpätkät tulee jo varastopaikalla lajitella eri pinoihin täysimittaisen puun kanssa.
Kuormaaminen onnistuu parhaiten puiden ollessa tasamittaisia. Useissa kommenteissa
tuli ilmi liikuteltavien pankkojen puutteellinen lukitus perävaunun runkoon, jolloin
esimerkiksi jarrutustilanteessa pankot voivat liikkua runkoa pitkin ja olla osasyynä
sidonnan löystymiseen. (Venäläinen 2018.)

5.2 Puutavaranippujen sidonnassa esiintyneitä ongelmia
Suurin ongelma sidontaan liittyen on puiden tai puutavaranippujen liukuminen
kuormatussa yhdistelmässä, mahdollisesti jopa puiden putoaminen kuormasta.
Yhdistelmien kasvaneiden jarrutustehojen myötä saavutetut hidastuvuudet esimerkiksi
hätäjarrutustilanteissa ovat aiheuttaneet puiden liukumista. Vaatimus kuorma-auton
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keskimääräiselle

hidastuvuudelle

on

5

m/s2,

usein

jarrutuksissa

saavutetut

maksimihidastuvuudet voivat olla korkeampia. Kuorman pitäisi pysyä paikoillaan vielä
10 m/s2 suuruisella hidastuvuudella. Metsätehon kuljettajakyselyn tuloksien perusteella
noin 60 % vastanneista oli havainnut nipun tai puun liukuneen kuormassa ja noin 73 %
oli havainnut puita pudonneen tielle muiden kuljettamista puutavarayhdistelmistä.
Puunippujen paikallaan pysyminen perustuu kitkaan, joka saadaan aikaan sitomalla
puuniput yhdistelmän runkoon tai pankkorakenteeseen ja kiristämällä riittävän suurella
esikiristysvoimalla. Ongelmia tuottaa kitkan vaihtelevuus keliolosuhteiden ja puulajien
välillä sekä esikiristysvoiman riittävyys vaihtelevissa tilanteissa. Esimerkiksi jäisen puun
kitkan määrä saattaa talvella lumen ja jään vaikutuksesta olla alle puolet verrattuna
kesäkeliin, silti sidontamenetelmät ja esikiristysvoima ovat pääsääntöisesti samanlaisia
kesällä ja talvella. Aiemmin kappaleen kolme esimerkkilaskussa kitkakertoimen
puolittuessa vaadittava esikiristysvoima kasvoi viisinkertaiseksi sidosten lukumäärän
ollessa kaksi molemmissa tilanteissa. Nostamalla sidosten määrä kolmeen kitkakertoimen
puolittuessa, kasvaa vaadittava esikiristysvoima silti kaksinkertaiseksi alkutilanteeseen
nähden.
Puiden liukumisen lisäksi kyselyn vastausten perusteella on havaittu pankkojen
liukumista kuormatussa yhdistelmässä, erityisesti perävaunussa. Usein kahdeksalla
pankolla varustetussa perävaunussa edestäpäin katsottuna toinen, kolmas ja neljäs pankko
saattavat olla kiinnitettynä perävaunun runkoon pelkkien kitkaan perustuvien
kiinnikkeiden avulla. Pankkojen paikallaan pysymiseksi ei välttämättä ole minkäänlaisia
varmistimia. Useiden kuljettajien mukaan pankot pääsevät kuljetuksen aikana liikkumaan
perävaunun

rungolla,

mikä

heikentää

kuorman

sidonnan

vaikutusta.

Kuormansidontakyselyn perusteella reilulla puolella vastanneista yrityksistä pankkojen
lukitusmahdollisuus on käytössä, vastaavasti vajaalla puoliskolla ei lainkaan.
Kuormaamiseen liittyvät ongelmat liittyvät useimmiten kuormaamistapaan, jossa kaikki
nipun puiden latvat ovat kuormattuna samansuuntaisesti. Tällaisesta nipusta tulee helposti
kalteva ja hieman kartiomainen, jolloin nipun paikallaan pysyminen on hankala varmistaa
riippumatta käytettävästä sidontavälineestä. Syynä tällaiseen kuormaamistapaan saattaa
olla esimerkiksi joidenkin sahojen vaatimus, jos sahalla ei ole tukinkääntölaitteistoa
käytössä. Tällöin tukkien latvat voidaan käskeä pinoamaan yhteen suuntaan. Joka
tapauksessa usea kuormansidontakyselyyn vastannut oli sitä mieltä, että tällainen
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kuormaamistapa tulee ehdottomasti kieltää. Kuitupuun kuljetuksessa ei pitäisi olla mitään
syytä kuormata latvoja samansuuntaisesti. Ongelmia kuitupuun kuormaukseen aiheuttaa
puun pituusmitan vaihtelu. Kuormaa tehtäessä saattaa samassa puupinossa pitkän puun
kanssa olla lyhyempiä pätkiä. Puun mitan vaihtelu hankaloittaa vakaan kuorman
tekemistä. Lyhyiden puunpätkien jäädessä kyytiin kuormatun nipun sisälle, saattaa nippu
alkaa kallistua kuljetuksen aikana.

5.3 Puutavaranippujen sidonnassa käytettävät sidontavyöt ja -ketjut
Puutavaranipun sitomiseen käytettävä sidontaliina on tyypillisesti 50 mm leveää,
sidontakyvyltään esimerkiksi 2500 daN (2500 kg) ja murtolujuudeltaan 5000 daN (5000
kg). Sidontaliina on tyypillisesti varustettu kolmipäätteellä, josta liina kiinnitetään
runkorakenteissa olevaan kiinnityspisteeseen. Esimerkki sidontaliinasta on esitetty
kuvassa 10.

Kuva 10. Puutavaranipun sidontaan käytettävä sidontaliina. Sidontaliinan sidontakyky
(LC) 2500 daN (2500 kg) ja murtolujuus 5000 kg.

Kuvan 10 sidontaliinassa on ilmoitettu myös liinan STF –arvo, eli sidontaliinan
standardinmukainen kiristysvoima, kun rataslukko on kiristetty käsikireyteen. Kuvan
liinassa STF on 350 daN (350 kg), todellinen kiristysvoima voi kuitenkin olla jotain muuta
ja se tulisi todentaa mittaamalla.
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Puutavaranipun sitomisessa käytettävä ketju on tyypillisesti 6 mm vahvuista ketjua, jonka
sidontakyky taulukon 2 mukaan on 22 kN (2200 kg) ja murtolujuus 45,2 kN (4520 kg).
Kuvassa 11 on esitetty nostokoukulla varustettu sidontaketju.

Kuva 11. Nostokoukulla varustettu sidontaketju kasattuna niin kutsutulle
ketjupuikkarille.

Sidontaketju voidaan kiinnittää perävaunun runkoon tai pankkoihin erilaisilla ratkaisuilla
valmistajista riippuen. Ketju voidaan kiinnittää sakkelilla pankkoon tai runkorakenteisiin
tai runkorakenteissa tai pankoissa voi olla ketjun kiinnitykseen tarkoitettu kiinnityspiste.
Esimerkkejä erilaisista kiinnitystavoista on esitetty kuvissa 12, 13 ja 14.
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Kuva 12. Kettingin kiinnitys perävaunun rungossa olevaan kiinnityspisteeseen.

Kuva 13. Kettingin kiinnitys pankossa olevaan kiinnityslevyyn.
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Kuva 14. Kettingin kiinnitys pankkoon sakkelilla.

Käytettävät kiinnityssakkelit ovat työkuormaltaan usein reilusti alimitoitettuja eivätkä
läheskään aina ole sakkeleille asetetun standardin mukaisia. Varsinkin jälkikäteen
kuljettajien tai kuljetusyritysten asentamat sakkelit saattavat olla laadultaan hyvinkin
vaihtelevia. Sakkeleita koskee standardi SFS-EN 13889: Taotut terässakkelit yleisiin
nostotarkoituksiin. Suorat ja laajennetut sakkelit. Luokka 6. Turvallisuus. Tämän
standardin mukaisilla sakkeleilla on varmuuskerroin vähintään 5 työ- ja murtolujuuden
välillä. Standardin perusteella 6 mm kiinnitysketjun murtolujuutta 45 kN vastaisi 9 kN
työkuormalle mitoitettu sakkeli. Kiinnityspisteiden lujuudelle ei ole suoraan
lainsäädännössä vaatimuksia puutavarapankoilla varustetuille ajoneuvoille, joten lienee
tulkinnanvaraista, käsitelläänkö sakkeleita osana sitomisvälinettä vai kiinnityspistettä.
Järjellä ajateltuna kuitenkin sidontaketjun runkoon kiinnittävän kiinnitysvälineen tulisi
olla lujuudeltaan sidontaketjun lujuutta vastaava.

5.4 Käsikäyttöiset mekaaniset kiristinlaitteet
Mekaanisia

kiristinlaitteita

on

käytössä

useilla

eri

päällirakentajilla

ja

perävaunuvalmistajilla. Kiristimen perusrakenne ja toimintaperiaate ovat valmistajasta
riippumatta kuitenkin samankaltaisia. Perävaunuissa mekaaniset kiristinlaitteet alkavat
olla hyvin harvinaisia ja uusissa perävaunuissa käytetäänkin pääsääntöisesti
automaattikiristimiä. Muutamia uusiakin perävaunuja varustetaan kuitenkin vielä
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mekaanisilla kiristinlaitteilla automaattikiristimien sijaan. Autoissa käsikäyttöisiä
kiristimiä näkee käytettävän edelleen useasti liinojen kanssa. Mekaanisen kiristimen
käyttöä autossa perustellaan muun muassa nosturin puomin ja letkujen suojaamisella.
Perinteisen puominosturin puomille jätetään tila auton puunippuun ja sidontavälineet
kiristetään puomin yli. Lisäksi sidontavälineet joudutaan tällöin heittämään käsin
puunipun yli, jolloin liinan käyttö on perusteltua sen keveyden vuoksi. Toisaalta liinoja
voidaan käyttää automaattisten kiristinlaitteidenkin kanssa, joten mekaanisten kiristinten
käytölle on järkeviä vaihtoehtoja olemassa. Erityisesti Z-tyyppisten paketoitavien
nostureiden yleistymisen myötä autoissakin on ollut helpompaa siirtyä ketjujen ja
automaattikiristinten käyttöön. Ketju voidaan heittämisen sijaan nostaa nosturilla nipun
yli ja laittaa nosturi sen jälkeen pakettiin auton taakse.
Rakenteeltaan käsikäyttöiset kiristimet ovat kuvan 15 mukaisia yksinkertaisia vinttureita.
Sidontaliina kiristyy kammella käytettävän pyörivän rummun ympärille. Lopullinen
kiristys voidaan suorittaa erillisen jatkovarren avulla, kun kammella on ensin pyöritetty
sidontaliina kireälle. Jatkovarren avulla saadaan luonnollisesti tuotettua suurempi
esikiristysvoima. Sidonnan esikiristysvoima riippuukin kuljettajan käyttämästä voimasta.
Suomen lainsäädännön mukaan kiristinlaitteen tulee tuottaa kiristysvoimaa vähintään 5
% käytettävän sidontavälineen nimellislujuudesta, kun sitä käytetään 500 N voimalla
(Liikenneministeriön päätös 1982/940). Esimerkiksi nimellislujuudeltaan 2500 daN
sidontaliinan tapauksessa kiristysvoiman tulee olla siten vähintään 125 daN.
Sidontaliinaan merkitty standardinmukainen kiristysvoima on 350 daN, mutta todellinen
kiristysvoima voi olla suurempi tai pienempi tilanteesta riippuen. Esikiristysvoimaa
käsikäyttöisestä kiristimestä saadaan tarvittaessa saman verran tai enemmän kuin
paineilmatoimisista kiristimistä. Ongelmana on jatkuvan kiristyksen puuttuminen ja siten
sidontaliinan mahdollinen löystyminen kuorman painuessa kasaan.
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Kuva 15. Jykin valmistama sidontaliinan käsikäyttöinen kiristin perävaunun runkoon
asennettuna.

Vintturin taaksepäin pyöriminen on estetty rummun päässä olevalla rataslukolla. Kiristys
löystyy kuitenkin kuorman painumisen vaikutuksesta. Sidontaliina itsessään voi myös
venyä joitakin prosentteja kiristyksen vaikutuksesta, mikä myös lisää jälkikiristyksen
tarvetta. Käsikäyttöisiä kiristimiä käytettäessä jälkikiristyksen suorittaminen onkin
ehdoton vaatimus. Lainsäädännössäkin todetaan, että sidontavälineiden on oltava
kunnollisesti jännitettyjä ja niiden jännitys on tarvittaessa tarkastettava. Pidemmillä
kuljetusmatkoilla sidontaa tulisi tarkkailla ja jälkikiristää mahdollisesti useamminkin. Jos
kuorma painuu eikä jälkikiristystä suoriteta, sidontaliinat löystyvät ja sidonnan merkitys
on käytännössä olematon.

5.5 Paineilmatoimiset automaattikiristimet
Paineilmatoimisten automaattikiristimien kiristysvoiman tuottamiseen käytetään yleisesti
raskaan kaluston paineilmajarrujärjestelmistä tuttua jarrukelloa.

Jarrukello on

rakenteeltaan lieriömäinen kalvosylinteri. Kellon sisällä oleva kumikalvo liikkuu
paineilman virratessa kellon sisälle. Kumikalvoon on kiinnitetty varsi, joka työntyy ulos
jarrukellosta paineilman työntäessä kalvoa. (Dietsche ym. 2014, s. 947.) Jarrukellon
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käyttöön perustuvat kiristimet on todettu vuosien saatossa toimiviksi, kestäviksi ja
helppokäyttöisiksi ratkaisuiksi. Jarrukelloon perustuvia kiristimiä onkin käytetty jo 90luvulta lähtien. Kuvassa 16 on esitetty Komen vanhempaa tuotantoa edustava
paineilmakiristin. Kiristimien toimintaperiaate on edelleen samanlainen. (Saarnio 2018.)

Kuva 16. Komen Arimatic paineilmatoiminen kiristinlaite.

Perävaunujen ja päällirakenteiden valmistajat käyttävät pääsääntöisesti kukin omaa
tuotantoaan olevia kiristinlaitteita, joissa käytetään voiman tuottamiseen markkinoilla
olevia jarrukelloja. Käytössä on yleisesti rumpujarruille tarkoitettu kello eri kokoisina.
Iskunpituus tällaisella jarrukellolla on tyypillisesti 75 mm. Jarrukellon ulos työntyvän
varren liike välitetään vipuvarrella kiristinlaitteen ketjun tai vaijerin liikkeeksi.
Vipuvarrella saadaan pidennettyä jarrukellon lyhyttä iskunpituutta ja siten lisättyä
kiristimen kiristysvaraa. Kiristysvaraa voidaan lisätä lisäksi erityyppisillä ketjun tai
vaijerin kiinnitystavoilla. Kiristin pyrkii kiristymään koko ajan, kunhan kiristysvara
riittää ja paineilmaa on saatavilla. Paineilman poistuminen kellosta, esimerkiksi letkun
rikkoutumisen vuoksi, johtaa kiristyksen löystymiseen, mikäli kiristimessä ei ole
rakennettuna mekaanista lukitusta. Lukitus pitää kiristimen saavutetussa kireydessä ilman
paineilmaa, mutta luonnollisesti automaattinen kiristys kuorman painuessa menetetään.
Suomessa lukitusta ei vaadita, mutta esimerkiksi Ruotsissa vaaditaan. Kiristinlaite on
tyypillisesti asennettu perävaunun rungon tai auton apurungon sisäpuolelle, jolloin
kiristinlaite on hyvin suojassa kolhuja vastaan eikä ole esteenä esimerkiksi kuorman teon
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ja purkamisen aikana. Kiristinlaitteen ketjulle tai vaijerille on läpivienti rungossa
esimerkiksi kuvien 17 ja 18 mukaisesti ja kiinnitys sidontaketjuun tapahtuu koukulla
kuvan 19 mukaisesti.

Kuva 17. Automaattisen kiristinlaitteen vaijeri.

Kuva 18. Automaattisen kiristinlaitteen ketju.
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Kuva 19. Kiristinlaitteen vaijerin kiinnitys sidontakettinkiin.

Diplomityötä

varten

päällirakenteiden

tutustuttiin

valmistajien

useamman

suomalaisen

kuormansidontalaitteisiin.

perävaunujen

ja

Perävaunuvalmistajista

tutustuttiin Kome – Briabin, Jykin ja A Weckmanin sekä päällirakentajien osalta Alucarin
ja H Weckmanin tuotteisiin ja toimintaan. Suomessa rekisteröitiin vuonna 2017 127
kappaletta uusia puutavaraperävaunuja, markkinajohtaja oli Jyki 37 perävaunulla (29 %),
toisena A Weckman 33 perävaunulla (26 %) ja viidentenä Kome – Briab 13 perävaunulla
(10 %). Yhteensä edellä mainittujen valmistajien markkinaosuus vuoden 2017
perävaunujen ensirekisteröinneistä on siten 65 %. (Jokela 2018)
Päällirakentajista vuonna 1984 perustettu Alucar on markkinajohtaja Suomessa ja
maailmalla. Vuosittain Alucarin Maksamaan toimipisteessä varustellaan satakunta
puutavara-autoa, lisäksi apurunkopaketteja toimitetaan vuosittain satoja 30: neen eri
maahan. Alucar on perustamisestaan asti keskittynyt keveiden ja lujien alumiinisten
apurunkorakenteiden sekä puutavarapankkojen valmistukseen. (Alucar)
H Weckman on valmistanut puutavara-autojen teräksisiä päällirakenteita vuodesta 1986
lähtien ja on tunnettu monista innovaatioistaan sekä teräksisten tuotteidensa keveydestä
ja kestävyydestä. Päällirakenteita valmistava H Weckman ja perävaunuja valmistava A
Weckman toimivat Heinolassa samassa pihapiirissä ja tekevät tiivistä yhteistyötä
toistensa kanssa. (A Weckman Oy)
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5.5.1 Kome – Briab
Kuvassa 20 on Komen paineilmatoiminen automaattikiristin uuden viisiakselisen Briab
puutavaraperävaunun runkoon asennettuna. Kome käyttää Suomen markkinoille
menevissä perävaunuissa pääsääntöisesti automaattikiristimiä.

Kuva 20. Kome – Briab paineilmatoiminen automaattikiristin perävaunun rungossa.

Kiristysvoimia on mitattu kiristintä kehitettäessä ja mittauksista on testiraportit olemassa.
Kiristin on varustettu paineensäätimellä, jolla kiristimen toimintapainetta saadaan
alennettua

perävaunun

paineilmajärjestelmän

maksimipainetta

pienemmäksi.

Kiristysvoimaa saa tarvittaessa lisää nostamalla painetta, mutta ongelmaksi muodostuu
silloin sidontaketjun uppoaminen puuhun. Kiristysvaraa kiristimellä on noin 450 mm.
(Saarnio 2018.)
5.5.2 Alucar
Kuvassa 21 on Alucarin omaa tuotantoa edustava paineilmatoiminen automaattikiristin
puutavara-auton apurunkoon asennettuna. Kuvassa läpivienti kiristinlaitteen ketjulle on
vielä tekemättä apurunkoon. Alucar käyttää päällirakenteissaan pääsääntöisesti
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paineilmatoimisia automaattikiristimiä, mutta jonkin verran myös käsikäyttöisiä
kiristimiä edelleen.

Kuva 21. Alucarin paineilmatoiminen automaattikiristin auton apurunkoon
asennettuna. Läpivienti ketjulle on vielä tekemättä apurunkoon.

Kiristysvara kiristimellä on noin 400 mm ja kiristysvoimaksi on mitattu noin 4500 N 4
bar:in paineella. Kiristimen toimintapainetta on mahdollista säätää. Kiristysvoimaa saa
tarvittaessa lisää nostamalla painetta, mutta ongelmaksi muodostuu silloin sidontaketjun
uppoaminen puuhun. (Alasaari ym. 2018.)
Alucar asentaa jonkin verran myös kuvan 22 mukaisia, ruotsalaisen Exten valmistamia
TU-sarjan

automaattikiristimiä

päällirakenteisiinsa.

Myös

TU-kiristin

saa

käyttövoimansa paineilmatoimiselta jarrukellolta, mutta kiristimen rakenne on muuten
täysin erilainen.
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Kuva 22. Exte TU automaattikiristin puutavarapankkoon asennettuna (Ville Pirnes).
Julkaistu kuvaajan luvalla.

Exten TU kiristimessä jarrukellon varsi pyörittää iskevällä liikkeellä akselia, johon on
kiinnitetty rumpu sidontaliinaa tai ketjua varten. Kiristimellä saavutetaan jatkuva kiristys
ja rajoittamaton kiristysvara. Rumpua vaihtamalla kiristimessä voidaan käyttää 50 tai 75
mm leveää liinaa tai ketjua, lisäksi rummun kätisyys on vaihdettavissa puolelta toiselle.
Kiristin voidaan asentaa monipuolisesti joko pankkoon tai auton ja perävaunun
runkorakenteisiin. Kiristysvoimaa valmistajan mukaan saadaan jopa 10000 N
käyttöpaineesta riippuen. Alucarilla kiristysvoima pyritään säätämään vastaavaksi kuin
omassa kiristimessään, ollen noin 4500 N. Kiristimen massa ilman rumpua ja
sidontavälinettä on 11 kg (Exte 2018).
5.5.3 Jyki
Jykin paineilmatoiminen automaattikiristin on esitetty kuvassa 23. Kuvassa kiristin on
kasattu mallin vuoksi, eikä se ole täysin lopullisessa kokoonpanossaan. Esimerkiksi
jarrukellon varren ja vipumekanismin välinen kiinnityshaarukka sekä lukitusraudan
vapautusvaijeri puuttuvat. Pääsääntöisesti Suomen markkinoille menevät perävaunut on
varustettu automaattikiristimillä, mutta muutamia vaunuja varustetaan edelleen
mekaanisillakin kiristinlaitteilla asiakkaiden vaatimuksesta.
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Kuva 23. Jykin paineilmatoiminen automaattikiristin varustettuna mekaanisella
lukitusraudalla. Kuvassa kiristin ei ole täydellisesti kasattuna.

Jyki käyttää muista valmistajista poiketen Suomen markkinoillekin menevissä
perävaunuissa mekaanista lukitusrautaa estämään kiristyksen löystyminen, mikäli
kiristimen paineilman saanti lakkaa. Kiristimen runkorakenne on lisäksi huomattavan
järeä, rungon on testattu kestävän 4000 kg:n kuormitus. Järeästä rakenteesta johtuen koko
kiristinpaketin massa on noin 15 kg. Kiristimellä saadaan kiristysvoimaa aikaiseksi reilut
4000 N perävaunun paineilmajärjestelmän maksimipaineesta riippuen ja kiristysvara on
noin 350 mm. (Kultala & Lindström 2018.)
5.5.4 Weckman
Kuvassa 24 on esitetty Weckmanin paineilmatoiminen automaattikiristin uuden
viisiakselin puutavaraperävaunun rungossa. Pääsääntöisesti perävaunut varustetaan lähes
aina automaattikiristimillä, mutta autojen päällirakenteisiin mekaanisia kiristimiä
asennetaan vielä jonkin verran liinojen kanssa.
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Kuva 24. Weckmanin paineilmatoiminen automaattikiristin perävaunun rungossa.

Muista valmistajista poiketen Weckmanin kiristin ei ole varustettu erillisellä runkoon
kiinnitettävällä rungolla, vaan jarrukello ja vipuvarsi kiinnitetään erikseen perävaunun
runkoon hitsattuihin rakenteisiin. Kiristimen ketju on kiinnitetty sakkelilla suoraan
vipuvarren päähän, jolloin riittävä kiristysvara on saavutettu pidemmällä vipuvarrella
kilpailijoihin verrattuna. Kiristysvara on noin 350 mm. Kiristysvoima on todettu
riittäväksi, sidontaketjun kanssa voiman lisääminen voi aiheuttaa ketjun uppoamisen
puuhun. Kiristimessä voidaan käyttää kahta erikoista jarrukelloa, joista isommalla
saadaan luonnollisesti suurempi voima aikaiseksi samalla paineella. Pääsääntöisesti
käytetään isompaa kelloa, mutta joidenkin asiakkaiden vaatimuksesta on asennettu
pienempiä kelloja estämään sidontaketjun uppoamista puuhun. (Heiman & Rutanen
2018.)
5.5.5 Muita paineilmatoimisia automaattikiristimiä
Australialainen

perävaunuvalmistaja

Elphinstone

valmistaa

paineilmatoimista

automaattikiristintä, joka on rakenteeltaan samankaltainen kuin Suomessakin käytössä
olevat

käsikäyttöiset

kiristinlaitteet.

Kiristimen

rungon

kylkeen

on

lisätty

paineilmasylinteri, jonka isku pyörittää kiristimen rumpua. Kiristimessä käytetään 75 mm
leveää, sidontakyvyltään 5000 daN sidontaliinaa. Kiristysvoima on säädettävissä
muuttamalla ilmanpainetta, suurinta kiristysvoimaa ei ole ilmoitettu. Vertailun vuoksi,
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saman valmistajan käsikäyttöiselle kiristinlaitteelle luvataan esikiristysvoimaksi jopa
2000 daN. Käsikäyttöinen kiristin on rakenteeltaan muuten samanlainen, mutta ilman
paineilmasylinteriä. Kiristin voidaan asentaa perävaunun tai auton runkoon tai kiinnittää
suoraan pankkoon. (Elphinstone 2018.)
Vastaavanlainen

kiristinratkaisu

sopii

käytettäväksi

Suomen

markkinoillakin.

Paineilmasylinterin integroiminen nykyisten käsikäyttöisten kiristimien yhteyteen
onnistuisi todennäköisesti melko helposti, jolloin käsikäyttöisiä kiristimiä voitaisiin
muuttaa myös jälkikäteen automaattisiksi.
Pankon rungon sisälle integroituja kiristimiä on markkinoilla useammallakin
valmistajalla, esimerkiksi ruotsalainen pankonvalmistaja Timbtech tarjoaa pankkoihinsa
mahdollisuutena pankon vaakapalkin sisään asennettua kuormankiristintä. Kyseistä
pankkoa on asennettu suomalaisiinkin puutavara-autoihin ainakin Weckmanilla. Tämän
tyyppisissä

kiristimissä

käytetään

voiman

tuottamiseen

jarrukellojen

sijasta

paineilmasylintereitä. Paineilmasylinteri voi olla asennettuna pankon vaakapalkin tai
pystytolpan sisälle, jolloin se on hyvin suojassa eikä vie tilaa auton päällirakenteista tai
perävaunun rungon sisältä. Pankkoihin sijoitettuja kiristinlaitteita on kehitteillä
Suomessakin, varsinkin neljä- ja viisiakselisten autojen päällirakenteissa käytettävissä
oleva tila alkaa olla vähissä, jolloin suuren tilan vaativia kiristyslaitteita on hankala
sijoittaa apurunkoon tai auton runkorakenteisiin. Pankkoihin sijoitetun kiristinlaitteen
etuna on myös se, että kiristin on aina oikeassa paikassa kuljetettavaan puunippuun
nähden. Näitä ratkaisuja ei kuitenkaan tule sekoittaa automaattipankkoihin, sillä nippujen
sidonta tapahtuu samoin kuin perinteisissäkin ratkaisuissa. Pankon sisältä tulee sylinteriin
kiinnitetty ketju tai vaijeri, joka kiinnittyy käytettävään sidontavälineeseen. (Timbtech
2018.)

5.6 Automaattipankot ja hydrauliset kiristimet
Automaattisia, pankkoihin integroituja sidontajärjestelmiä on tällä hetkellä markkinoilla
yhtä mallia. Ruotsalaisen Exten kehittämä Com 90 automaattipankko on ollut
markkinoilla

2000-luvun

alusta

alkaen,

mutta

ei

ole

juurikaan

yleistynyt

puutavarayhdistelmissä. Suomessa Com 90 pankkoja on käytössä muutamissa
yhdistelmissä

ja

Ruotsissakin

arvioilta

parissa

kymmenessä.

Hydraulisia

kuormankiristimiä puutavarayhdistelmiin on valmistettu jo 80-luvulta lähtien, ennen
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jarrukellotyyppisten

paineilmakiristinten

olemassaoloa.

Nykyään

puutavaran

kuljetukseen tarkoitettuja hydraulisia kuormankiristimiä valmistaa esimerkiksi HartKiristin Esse matic tuotenimellä. Hydrauliset kuormankiristimet ovat nykypäivänä
kuitenkin melko harvinaisia puutavarayhdistelmissä.
5.6.1 Exte Com 90 automaattipankko
Ruotsalaisen Exten kehittämä automaattipankko Com 90 on ollut markkinoilla jo 2000luvun alusta lähtien. Järjestelmä ei ole saavuttanut suurta suosiota Suomessa, muutamia
yhdistelmiä on kuitenkin varustettu kyseisillä pankoilla. Ruotsissa automaattipankkoja on
käytössä enemmän, esimerkiksi uudempi 90 tonninen HCT-puutavarayhdistelmä on
varustettu automaattipankoin, samoin kuin muutama HCT- kokeiluissa mukana ollut 74
tonninen yhdistelmä. Yleistymistä hidastanee eniten suuri hintaero tavallisiin pankkoihin
nähden, automaattipankkojärjestelmän hinta on noin 50 000 euroa. Vertailun vuoksi
yhdistelmän

varustaminen

esimerkiksi

suomalaisilla

teräspankoilla

kustantaa

valmistajasta riippuen halvimmillaan reilusti alle 20 000 euroa. Järjestelmä on myös
painavampi perinteisiin pankkoihin verrattuna, jolloin yhdistelmän kantavuus heikkenee.
Suurempi paino koostuu järjestelmän vaatimasta hydrauliikasta. Etuina voidaan pitää
sidonnan helppoutta ja nopeutta, sitominen ja sidonnan purku tapahtuvat kauko-ohjaimen
nappia painamalla. Sidonnan nopeus on merkittävä etu varsinkin lyhyessä ajossa, jossa
työvuoron aikana kuorman sidontaa ja purkua toistetaan useita kertoja. Sitomiseen ja
sidonnan purkuun käytettävän ajan pienentyessä merkittävästi, voidaan vastaavasti
kasvattaa työvuorossa ajettujen kuormien määrää. Vuositasolla saavutettu hyöty voi olla
suurikin. (Jauhiainen 2016.)
Com 90 pankko on varustettu jatkettavilla tolpilla sekä tolppien yläpäihin kiinnitetyistä
sidontarimoista. Sidontarimat yhdistävät tolpat yläpäistään. Molempien tolppien sisälle
on asennettu hydraulisylinteri, joka säätelee tolpan pituutta ja kääntää tolpan yläpäähän
kiinnitetyt sidontarimat. Tolpan sisällä oleva hydraulinen jarru ohjaa toimintaa kitkan
avulla. Jarru pitää pankon tolpan jatkeen kireänä 40 bar:in paineella. Sidontarimoja
käytettäessä jarrun paine kasvaa 120 bar:iin, jolloin tolpan liike pysähtyy ja sylinterin
liike välitetään hammastuksen kautta sidontarimojen liikkeeksi. Sidonnan aikana
hydraulisylinterit vetävät tolppia kasaan sidontarimojen ollessa kiinnitettynä toisiinsa.
Järjestelmän 150 bar:in paine tuottaa valmistajan mukaan 17000 N sidontavoiman
pankkoa kohti. Järjestelmä kiristää itsensä automaattisesti ja on varustettu ohjaamoon
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asennetulla näytöllä, josta järjestelmän paineita voi seurata. Järjestelmä antaa hälytyksen
kuljettajalle liian alhaisesta paineesta. Pankot ovat lujuusluokaltaan 12 tonnin pankkoja,
jolloin niitä riittää autoon kaksi kappaletta ja perävaunuun neljä pitkiä puutavaranippuja
kuljetettaessa. Pankon jatkettava tolppa ja sidontarima on esitetty kuvassa 25. (Perttilä
2009.)

Kuva 25. ExTe com90 automaattipankko (Perttilä 2014). Julkaistu SL-Mediat Oy:n
luvalla.
5.6.2 Esse Matic hydraulinen kuormankiristin
Suomalainen Hart-Kiristin Oy valmistaa hydraulisia puutavaran sidontaan tarkoitettuja
kiristimiä Esse Matic tuotenimellä. Kiristin saa käyttövoimansa erilliseltä koneikolta,
joka ottaa käyttövoimansa auton hydrauliikasta, tai sitä voidaan käyttää myös
paineilmatoimisella hydraulikoneikolla. Erillisen koneikon käyttö helpottaa asentamista,
koneikko ottaa käyttövoimansa auton tai perävaunun olemassa olevasta hydrauliikka- tai
paineilmajärjestelmästä ja toimii sen jälkeen itsenäisenä hydraulipumppuna kiristimille.
Kiristintä ohjataan auton ohjaamoon asennettavalla ohjainlaitteella, joka myös varoittaa
kuljettajaa löystyneestä sidonnasta äänimerkillä. Järjestelmä tarkkailee sidonnassa
vallitsevaa painetta ja paineen laskiessa liian alas, järjestelmä kiristää sidontaa
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automaattisesti kuljetuksen aikana. Järjestelmän hydraulikoneikko ja auton ohjaamoon
asennettava ohjainlaite on esitetty kuvassa 26. (Hartvik 2018.)

Kuva 26. Esse Matic hydraulisen kuormankiristimen hydraulikoneikko ja järjestelmän
ohjainlaite.

Kuormankiristin koostuu yksitoimisesta, jousipalautteisesta hydraulisylinteristä, jonka
männänvarren työntöliike kiristää kiristimen vaijeria. Sylinteri on asennettu sinkittyyn
runkorakenteeseen, joka voidaan kiinnittää auton tai perävaunun runkoon. Kiristimen
vaijeri kiinnittyy koukulla sidontaketjuun kuten jarrukellotyyppisissä kiristinlaitteissakin.
Kiristysvara on noin 50 cm ja esimerkiksi 120 bar:in paineella saavutetaan noin 5000 N
kiristysvoima. Kiristysvoimaa saadaan tarvittaessa lisättyä käyttöpainetta kasvattamalla.
Haittapuolena perinteisiin paineilmakiristimiin verrattuna on järjestelmän vaatima tila ja
lisäpaino, esimerkiksi perävaunuun asennettuna järjestelmän massa kiristimineen ja
koneikkoineen on noin 150 kg. Kiristintä on saatavilla paineilmasylinterilläkin
varustettuna, jolloin erillistä koneikkoa ei tarvita. Paineilmasylinterillä varustettu kiristin
liitetään suoraan olemassa olevaan paineilmajärjestelmään. Hydraulinen kiristin on
esitetty kuvassa 27. (Hartvik 2018.)
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Kuva 27. Esse Matic hydraulinen kuormankiristin.

5.7 Puutavara-ajoneuvoyhdistelmien yleiset pankkorakenteet
Pankkojen lukumäärät ja asennustavat vaihtelevat yhdistelmän käyttötarkoituksen ja
käyttäjän mieltymysten mukaan. Pankkojen valmistajia on markkinoilla lukuisia ja
pankkoja on saatavissa useissa lujuusluokissa. Esimerkiksi 76 tonnin yhdistelmissä on
yleistynyt autossa neljä ja perävaunussa kahdeksan pankkoa. Pankot voivat olla kiinteästi
asennettu auton tai perävaunun runkoon tai ne voivat olla siirrettäviä. Pankkojen
siirtomahdollisuus on olemassa puun pituusmittojen vaihtelun vuoksi, sekä kuormaus- tai
purkutoimenpiteiden helpottamiseksi. Esimerkiksi purettaessa kuorma erilaisilla
kurottajilla vastaanottopaikoilla, pankkojen välissä täytyy olla tietty minimivälimatka,
jotta kurottaja mahtuu kuorman purkamaan. Kuljetuksessa voi olla esimerkiksi vuoroin
lyhyitä ja pitkiä puunippuja, jolloin pankot on siirrettävä puun pituuden perusteella
oikeisiin paikkoihin. Siirto voidaan mahdollistaa erityyppisillä pankon kiinnikkeillä.
Autossa tyypillisesti kaksi pankkoa on kiinteästi asennettu, kahden pankon ollessa
siirrettäviä. Perävaunuissa tyypillisesti etummainen pankko on kiinteästi asennettu
runkoon muiden ollessa liukuvia tai siirreltäviä. Etummaisen pankon kiinteä asennus on
usein toteutettu pankon eteen ja taakse asennetuilla stoppareilla, kuvassa 28 on esimerkki
pankon taakse kiinnitetystä stopparista.
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Kuva 28. Perävaunun etummaisen pankon taakse runkoon asennettu stoppari.

Perävaunun etummaisessa nipussa ja autossa pankkojen siirto tehdään ennen kuormausta
pankkojen ollessa tyhjillään. Siirto suoritetaan tyypillisesti nosturin kouralla. Pankot
pysyvät paikoillaan kuormattuna usein ainoastaan perävaunun tai auton rungon ja pankon
kiinnikkeen välisen kitkavoiman vaikutuksesta. Osa perävaunuvalmistajista joko
asentavat tai mahdollistavat asennuksen runkoon tuleville stoppareille, joilla perävaunun
toisen ja kolmannen pankon liikkumista saadaan rajoitettua. Usein pankkojen paikallaan
pysymistä ei ole kuitenkaan varmistettu mekaanisesti. Pankon kiinnikkeissä voidaan
pankkojen valmistajasta riippuen käyttää erilaisia materiaaleja riittävän kitkakertoimen
aikaansaamiseksi, esimerkiksi muovia, kumia tai alumiinia. Esimerkki pankon
kitkakiinnikkeestä on esitetty kuvassa 29.
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Kuva 29. Perävaunun pankon kitkakiinnike.

Kiinteärunkoisissa perävaunuissa takanipun pankkoja siirretään hydraulisesti kuormausta
helpottamaan. Takanipun täytyy siten liikkua perävaunulla myös kuormattuna.
Takanipun pankot on tyypillisesti kiinnitetty hydraulisesti liikkuvaan siirtorunkoon
keskikiinnikkeellä, jolla myös varmistetaan pankkojen paikoillaan pysyminen
siirtorunkoon nähden. Pankot kiinnitetään keskikiinnikkeen lisäksi perävaunun runkoon
liukukiinnikkeillä. Kiinnikkeissä on liukumuovi, joka mahdollistaa takanipun pankkojen
liukumisen perävaunun runkoa pitkin kuormattuna. Esimerkkejä perävaunun takanipun
pankkojen kiinnityksistä on esitetty kuvissa 30 ja 31.
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Kuva 30. Perävaunun hydraulisesti siirrettävä pankko kiinnitettynä keskikiinnikkeellä
siirtorunkoon.

Kuva 31. Pankon paikallaan pysyminen siirtorungossa varmistettu jousitoimisella
keskikiinnikkeellä. Etualalla perävaunun runkoa pitkin liukuva liukukiinnike.
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6 PUUTAVARA-AJONEUVOYHDISTELMIEN
PUUTTEELLISESTA
KUORMANSIDONNASTA
AIHEUTUNEET LIIKENNEONNETTOMUUDET
Työssä on tarkoitus tarkastella puutavarayhdistelmien kuorman sidonnan pettämisestä,
tai sen puutteellisuudesta aiheutuneita liikenneonnettomuuksia ja poikkeavia tilanteita
tieliikenteessä. Vaatimukset kuorman paikoillaan pysymiselle on laadittu siten, että
kuorman voidaan olettaa pysyvän luotettavasti kiinnitettynä normaaleissa ajotilanteissa,
kuten voimakkaassa kiihdytyksessä tai hätäjarrutuksessa. Kuormaa ei tarvitse varmistaa
siten, että se pysyisi paikoillaan myös onnettomuustilanteissa. Aika-ajoin mediassa näkee
uutisia puutavarayhdistelmien kaatumisista, joiden seurauksena kyydissä olevat puut ovat
levinneet joko tielle tai ojan puolelle. Tällaisissa tilanteissa törmäysvoimat ja
kiihtyvyydet voivat kasvaa moninkertaisiksi kuormansidontavaatimuksiin nähden, eikä
siten voida vetää johtopäätöksiä sidonnan puutteellisuudesta kyseisissä tapauksissa.
Kuva 32 on Länsi-Savon uutisista talvelta 2016 (Knaappila 2016).

Puutavara-

ajoneuvoyhdistelmän perävaunun etummainen nippu on purkautunut osittain tielle
liikennevaloihin jarrutettaessa. Tämän lisäksi kesältä 2017 löytyi tapaus (Asplund 2017),
jossa puutavara-ajoneuvoyhdistelmän perävaunun kuorma on myös osittain pudonnut
tielle liikennevaloihin tultaessa.
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Kuva 32. Tukit levisivät tielle aamuruuhkassa (Knaappila 2016). Julkaistu kuvaajan
luvalla.

Molemmissa tapauksissa perävaunun ensimmäinen nippu on lähtenyt liikkeelle
jarrutuksessa ja levinnyt tielle. Kuva 32 on talvelta, ja kuvastakin voidaan havaita puiden
olevan lumisia. Kitkan määrä sidonnassa ei ole todennäköisesti riittänyt pitämään puita
paikoillaan. Sidonta oli tehty ketjulla käyttäen automaattikiristintä, ketjujen lukumäärästä
ei ole tietoa (Poliisi 2016). Toinen tapaus on kesältä, jolloin puiden liukumisesta ei voida
syyttää lumen tai jään vaikutusta. Käytetystä sidontamenetelmästä tässä tapauksessa ei
ole tietoa.
Itä-Suomen poliisi tiedotti lisäksi kahdesta muusta tapauksesta talven 2016 aikana, joissa
perävaunun viimeisestä nipusta oli pudonnut puita tielle. Tammikuussa putosi
perävaunusta tukkeja tielle, joihin henkilöautoilija törmäsi ja suistui ojaan. Tämän lisäksi
helmikuussa putosi perävaunun takimmainen nippu tielle. Kaksi henkilöautoa törmäsi
puihin,

toisen

henkilövahingoilta

henkilöauton
kuitenkin

kuljettaja
vältyttiin

loukkaantui
molemmissa

lievästi.
tapauksissa.

Vakavammilta
Molemmissa

tapauksissa puunippujen sidonta oli tehty automaattikiristeisillä kiinnitysketjuilla.
Sidontaketjujen lukumäärät tapauksissa ovat olleet lainsäädännön minimivaatimuksen
mukaisia. Sidonta on ollut selvästi riittämätön kyseisissä tilanteissa talvikelissä. (Poliisi
2016.)
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6.1 Liikenneonnettomuuksien tutkinta
Liikenneonnettomuuksien

tutkinnasta

maastoliikenneonnettomuuksien

on

tutkinnasta

säädetty

laki

2016/1512.

tie-

Lain

ja

mukaan

Liikennevakuutuskeskus huolehtii liikenneonnettomuuksien tutkintatoimista. Tutkintaa
tehdään yleisen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja siinä selvitetään tapahtuneen
liikenneonnettomuuden kulku, riskitekijät, seuraukset ja olosuhteet. Tavoitteena on
selvittää onnettomuuteen johtaneet syyt ja ehkäistä vastaavia onnettomuuksia
tapahtumasta tulevaisuudessa. Onnettomuustutkintakeskus voi aloittaa tutkinnan
liikenneonnettomuudesta turvallisuustutkintalain 2011/525 perusteella. Tällöin on kyse
yleensä vakavasta suuronnettomuudesta tai teematutkinta, jossa käsitellään useita
samankaltaisia onnettomuuksia tai vaaratilanteita. Lisäksi sisäministeriön pelastustoimen
resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTO kerää tietoa pelastustoimen onnettomuuksista
niiden syiden selvittämistä varten.
6.1.1 Onnettomuustietoinstituutti OTI
Liikennevakuutuskeskuksessa erillisenä yksikkönä toimiva Onnettomuustietoinstituutti
OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoi
tutkinnasta kerättyä tilastotietoa onnettomuuksista. OTIn tekemän työn tarkoitus on
ennaltaehkäistä

liikenneonnettomuuksia

Suomessa.

Liikenneonnettomuuksien

tutkijalautakuntia on 20 eri puolilla Suomea. Lautakuntien jäseninä on noin 300 eri alojen
asiantuntijaa.

Lautakuntien

vaitiolovelvollisuus.

jäsenet

Tutkijalautakunnat

toimivat
tutkivat

virkavastuulla
kaikki

ja

heitä

kuolemaan

sitoo

johtaneet

onnettomuudet, sekä projektiluontoisesti vakaviin loukkaantumisiin tai aineellisiin
vahinkoihin johtaneita onnettomuuksia. Noin 350-400 onnettomuutta tutkitaan
vuosittain. Tehtävänä on selvittää onnettomuuksiin johtaneet ja seurauksien vakavuuteen
vaikuttaneet tekijät. Tunnistettujen tekijöiden perusteella esitetään toimenpiteitä
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Syyllisyyteen tai korvausvaatimuksiin ei oteta
kantaa. OTI koordinoi lautakuntien tutkimustyötä, mutta ei puutu lautakuntien
riippumattomaan työskentelyyn. Liikenneonnettomuuksien lisäksi OTI saa vuosittain
vakuutusyhtiöiltä tiedot niiden korvaamista liikennevahingoista. (OTI 2016.)
OTIlta saatiin aineistoa 14:ta raskaan kaluston liikenneonnettomuudesta, joissa
liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat olivat todenneet raskaissa ajoneuvoissa

79
kuorman sidontaan liittyviä riskejä (Räty 2017). Näistä tapauksista kolme kappaletta
liittyivät raakapuun kuljetukseen. Tapauksessa 1 puutavara-ajoneuvoyhdistelmä kaatui
täydessä kuitupuukuormassa. Kaatumisen syynä oli liian suuri tilannenopeus ja
perävaunun heikentynyt kunto, mitkä yhdessä vaikeuttivat yhdistelmän hallintaa.
Perävaunu ajautui tien ulkoreunaan vasemmalle kääntyvässä kaarteessa ja kallistui
voimakkaasti kaatuen lopulta pientareelle ja ojanluiskaan. Perävaunun kaatuminen kaatoi
myös vetoauton. Kaatumisen seurauksena osa kuormana olleista kuitupuista levisivät
tielle ja ojaan. Autossa oli yksi puunippu ja perävaunussa kaksi, kaikki niput oli sidottu
kahdella vetolujuudeltaan 4000 kg:n sidontaliinalla määräysten mukaisesti. Vaikka
kuorman sidonta ei itsessään vaikuttanut onnettomuuden syntyyn, tapausta tutkittaessa
havaittiin käytettyjen sidontaliinojen olleen pääosin huonokuntoisia. Yksi sidontaliina oli
hyväkuntoinen, muut kuluneita ja yksi selkeästi vaurioitunut aiemmin. Kaatumisen
seurauksena kaikki sidontaliinat katkesivat ja kuorma purkautui osin tielle ja ojaan.
Paremmassa kunnossa olevat sidontavälineet olisivat voineet vähentää kuorman
purkautumista kaatumisen yhteydessä. Tutkijalautakunta suosittelee ketjujen käytön
edistämistä puutavarakuormien sidonnassa. (Räty 2017.)
Tapauksessa 2 henkilöauto ajautui yhdystien kaarteessa vastaan tulleen puutavaraajoneuvoyhdistelmän keulaan. Henkilöauton kuljettaja menetti ajoneuvonsa hallinnan
kaarteessa jarrutuksen ja sen jälkeisten voimakkaiden ohjausliikkeiden seurauksena.
Puutavarayhdistelmän kuljettaja ei lyhyen toiminta-ajan vuoksi kyennyt välttämään
onnettomuutta. Törmäyksen jälkeen puutavarayhdistelmä jatkoi kulkuaan kohti ojaa,
jonne koko yhdistelmä lopulta kaatui. Yhdistelmässä oli kuormana kuusitukkeja,
vetoautossa yksi ja perävaunussa kaksi nippua, jotka kukin oli sidottu kahdella ketjulla.
Yhdistelmän kaatuessa vetoauton puunipusta vieri muutamia tukkeja tielle ja perävaunun
takimmainen puunippu purkautui osittain maastoon ketjujen koukkujen vääntyessä ja
ketjujen täten irrotessa. Perävaunun etummainen nippu pysyi paikoillaan. Hidas
ajonopeus ja kuorman sidonta ketjuilla vaikuttivat vähäiseen kuorman purkautumiseen.
Tutkijalautakunta suosittelee kuorman sidontavälineiden ja sidontapisteiden lujuuksien
kehittämistä edelleen sekä oikeaoppisista sidontatavoista ja -välineistä tiedottamisen
lisäämistä. (Räty 2017.)
Tapauksessa 3 ajoneuvoyhdistelmän perävaunun kuitupuulasti levisi osittain valtatien
ajoradalle voimakkaan jarrutuksen seurauksena. Vastaantuleva henkilöauto törmäsi
pudonneisiin puihin. Yhdistelmä ajoi jonossa kahden henkilöauton perässä. Etummainen
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henkilöauto ryhmittyi ajokaistan vasempaan reunaan ja pysähtyi odottamaan
vastaantulevaa liikennettä, aikomuksenaan kääntyä vasemmalle. Ajoneuvoyhdistelmän
kuljettaja havaitsi pysähtyneen henkilöauton liian myöhään, jolloin hän joutui tekemään
hätäjarrutuksen ja väistämään samalla oikealle estääkseen peräänajon. Tällöin kuorman
sidonta petti ja perävaunusta sinkoutui kuitupuita ajoradalle. Ajoneuvoyhdistelmä oli
varustettu meno-paluukuljetuksiin käytettävillä puutavaratolpilla, eikä ollut siten
perinteisesti puutavan kuljetukseen käytettävä yhdistelmä. Kuormakorissa ei esimerkiksi
ollut poikittaisia pankkorunkoja lainkaan, minkä ansiosta puunipun alareunan ja
kuormatilan välinen kitka oli heikompi perinteiseen pankkorakenteeseen verrattuna. Nyt
puut oli lastattu kuormatilan lattiaa vasten talvisissa olosuhteissa. Yhdistelmässä ei
myöskään

ollut

automaattisia

kuorman

kiristinlaitteita.

Kuorma

oli

sidottu

sidontaliinoilla, joiden nimellislujuus oli 3500 kg. Sidontaliinat ja niiden määrät olivat
määräysten mukaisia, mutta sidontavälineet olivat kuitenkin löystyneet matkan aikana
automaattikiristyksen puuttuessa. Tutkijalautakunta suosittelee automaattikiristimien
määräämistä pakolliseksi puutavarankuljetuksessa. Kuorman sidontaan tulee kiinnittää
huomiota etenkin lastattaessa märkää tai lumista puuta jäiselle tai lumiselle lavalle, jolloin
kitka on huono. Sidonnan kireyden tarkistuksen merkitystä kuljetuksen aikana tulee
korostaa liikennevalistuksessa. Lisäksi meno-paluukuljetuskoreissa tulee vaatia
poikittaiset pankkorungot puutavaran kuljetuksessa. (Räty 2017.)
Muut 11 kappaletta OTIn toimittamista onnettomuusaineistoista käsittelevät erilaisia
raskaan kaluston kuljetuksia, kuten betonikappaleiden, paperirullien, maalitynnyreiden,
elintarvikkeiden ja IBC-pakkauksien kuljetuksia. Kuudessa näistä tapauksista kuorman
varmistaminen on ollut puutteellinen vallalla oleviin määräyksiin nähden. Aineistoa olisi
tarjolla enemmänkin raskaan kaluston osalta, mutta ei suoraan puutavaran kuljetukseen
liittyen. (Räty 2017.)
6.1.2 PRONTO-järjestelmä
PRONTO on sisäministeriön järjestelmä, joka on kehitetty pelastustoimen toiminnan
seurantaa ja kehittämistä, sekä onnettomuuksien syiden selvittämistä varten. Järjestelmän
yleisestä ohjaamisesta ja kehittämisestä vastaa sisäministeriön pelastusosasto. PRONTOn
teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Pelastusopisto. PRONTOssa oleva aineisto
muodostuu

alueellisten

toimenpiderekistereistä.

pelastuslaitosten

Järjestelmä

sisältää

ylläpitämistä
vuodesta

1996

resurssilähtien

ja
tietoja
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onnettomuuksista sekä muista pelastus- ja avunantotehtävistä. Tiedoista käy ilmi muun
muassa kohteen tiedot, onnettomuuden tekniset yksityiskohdat sekä sen etenemisen
kuvaus. Esimerkiksi vuodelta 2016 on tilastoitu 14558 kappaletta ja vuosilta 2013-2015
keskimäärin 13658 vuosittaista liikenneonnettomuutta tai tapahtumaa, jotka on ilmoitettu
hätäkeskukselle ja joihin pelastustoimi on osallistunut. Käytännössä PRONTO on
internetissä toimiva sovellus, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla. (Ketola
2017.)
PRONTO- järjestelmästä tutkittiin sinne kirjattuja liikenneonnettomuuksia vuodesta
2012

lähtien.

hälytysseloste

Jokaisesta
sekä

onnettomuustyyppi

liikenneonnettomuudesta

pelastuslaitoksen
rajattiin

kirjaama

on

kirjattu

hätäkeskuksen

onnettomuusseloste.

tieliikenneonnettomuudeksi

ja

Tutkittava

osallisena

olleiksi

ajoneuvoiksi valittiin kuorma-auto sekä kuorma-auton perävaunu. Kuorma-auton tai
perävaunun tyyppiä ei ole mahdollista määritellä erikseen. Tieliikenneonnettomuuksia
tältä ajalta on kirjattu 82307 kappaletta 3.1.2018 mennessä ja näistä tapauksista 3814
kappaleessa on osallisena ollut kuorma-auto. Hakua tarkennettiin edelleen antamalla
sanahakukenttään hakutermit ”puu”, ”tukki” ja ”parru”. Tällöin tutkittavien tapausten
määräksi saatiin 814 kappaletta. Läheskään kaikki onnettomuudet eivät liity suoraan
puutavarayhdistelmiin, mutta hakuehtoja ei voinut asettaa liikaa, ettei olennaisia
tapauksia suodattuisi pois. (PRONTO 2018.)
PRONTOon kirjatuista pelastustehtävistä vuosien 2012-2017 aikana löytyi yhteensä
seitsemän kappaletta tapauksia, joissa puita on pudonnut puutavarayhdistelmän kyydistä
normaalin liikennekäytön aikana. Kaikissa tapauksissa vältyttiin henkilövahingoilta,
vaikka joissakin tapauksissa henkilöauto oli törmännyt tielle pudonneisiin puihin.
Kolmessa tapauksessa yhdistelmä oli jarruttanut voimakkaasti, yhdessä tapauksessa
tultaessa liikennevaloihin, toisessa sivutieltä eteen tulleen henkilöauton vuoksi,
kolmannessa tapauksessa tarkempaa tietoa jarrutuksen syystä ei mainittu. Kaikissa
tapauksissa osa perävaunun etummaisen nipun puista oli levinnyt auton ja perävaunun
väliin sekä tielle. Onnettomuusselosteissa ei otettu kantaa yhdistelmien kuormaan tai sen
sidontaan. Kaikki kolme tapausta tapahtuivat kesällä tai syksyllä sulan maan aikaan,
jolloin puiden lumisuus ei ole ollut osasyynä nippujen leviämiseen. (PRONTO 2018.)
Kahdessa tapauksessa puita oli pudonnut normaalin ajotilanteen aikana. Toisessa
tapauksessa onnettomuusselosteen mukaan puutavarayhdistelmästä oli pudonnut tielle
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useita puita ja pelastuslaitos osallistui puiden raivaamiseen. Onnettomuusselosteessa ei
mainita lisätietoja esimerkiksi yhdistelmän kuljettajasta tai hänen osallistumisestaan
puiden raivaukseen. Voi olla mahdollista, ettei kuljettaja ole huomannut tapahtunutta ja
on jatkanut matkaansa. Tällainen tilanne on hyvin mahdollista, jos puut ovat tippuneet
esimerkiksi perävaunun takanipusta lumipölyn heikentäessä näkyvyyttä taaksepäin.
Toisessa tapauksessa puutavarayhdistelmän kuormasta muutamia puita oli osunut sillan
alikulun rakenteisiin, jolloin kyydistä putosi puita ajoradalle. Perässä ajanut henkilöauto
oli törmännyt puihin. Tarkempia tietoja yhdistelmän kuormasta tai sen sidonnasta ei ole
ilmoitettu. Kuormasta on mahdollisesti työntynyt ulos lyhyempiä puun pätkiä,
esimerkiksi sidontavälineiden välistä joko ylhäältä tai kuorman sivusta. Kuorma on
voinut olla myös ylikorkeaksi tehty. Molemmat edellä mainitut tapaukset ajoittuvat
talviaikaan. (PRONTO 2018.)
Kahdessa tapauksessa perävaunun rakenteen pettäminen aiheutti puiden putoamisen
tielle. Toisessa tapauksessa perävaunusta oli pudonnut pankon pystytolpan katkeamisen
vuoksi puita tielle. Tapausta voi pitää puutteellisena kuorman varmistamisen osalta
sivusuunnassa. Perässä tullut henkilöauto oli osunut puihin ja väistänyt ojaan. Toisessa
tapauksessa tukkikuormassa olleen yhdistelmän perävaunu oli onnettomuusselosteen
mukaan ilmeisesti hajonnut kesken ajon, jolloin tukit olivat pudonneet tielle ja
pientareelle. Tämän jälkeen kärry oli pyörähtänyt ympäri ajokaistalle. Yhdistelmää
vastaan tullut henkilöauto oli törmännyt tukkeihin. Tarkempaa tietoa tapauksesta ei ole
annettu, joten ei ole tiedossa mikä perävaunusta mahdollisesti hajosi ja missä vaiheessa
puut ovat tielle tippuneet, jolloin kyseessä ei välttämättä ole kuormansidonnan
puutteellisuuteen liittyvä tapaus. (PRONTO 2018.)
Osa tutkituista onnettomuusselosteista oli monelta osin hyvin niukalla tiedolla
varustettuja, mikä vaikeuttaa tarkkojen johtopäätösten tekoa kyseisistä tilanteista.
Joissakin onnettomuusselosteissa taas tapahtumat oli selostettu hyvinkin tarkkaan.
Yleisesti ottaen selosteissa on keskitytty kuvaamaan pelastustoimen kannalta olennaiset
asiat, selosteen kirjanneesta henkilöstä riippuu, kuinka tarkasti hän muuten kuvailee
kyseistä tilannetta. Tällöin tarkemmat tiedot yhdistelmän kuormauksesta ja kuorman
sidonnasta jäävät vähemmälle huomiolle, koska ne eivät ole niin olennaisia
pelastuslaitoksen tuloksellisen toiminnan kannalta.
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6.2 Yhteenveto
Kaiken kaikkiaan puutavara-ajoneuvoyhdistelmien kuormansidonnan puutteellisuuteen
viittaavia tapauksia löytyi muutamia. Puita on pudonnut niin perävaunun etunipusta
jarrutuksissa

kuin

takanipustakin

ajon

aikanakin.

Asia

käy

ilmi

myös

kuormansidontakyselyn vastauksista. Tapauksissa on vältytty kuitenkin toistaiseksi
henkilövahingoilta ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia puutteelliseen puutavaran
sidontaan liittyen ei löytynyt. Tapauksia etsittiin myös edellä mainittujen lähteiden
lisäksi

esimerkiksi

Onnettomuustutkintakeskuksen

raporteista

ja

Tapaturmavakuutuskeskuksen TOTTI-järjestelmästä tuloksetta. Toisaalta puutteelliseen
sidontaan ja kuorman varmistamiseen ylipäätään ei välttämättä kiinnitetä riittävästi
huomiota, ennen kuin jokin vakavampi onnettomuus tapahtuu. Kaikki lievemmät
tapaukset eivät välttämättä edes kulkeudu ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalta eteenpäin.
Esimerkiksi puunipun liukuminen pankoilla ilman että puita putoaa kyydistä tai
muutaman puun putoaminen kuormasta, siten että tapahtumista ei aiheudu vahinkoa
itselle tai muille tienkäyttäjille.
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7 KUORMANSIDONTAMENETELMIEN
KEHITTÄMINEN
Puutavarakuorman kiinnitys- ja sidontamenetelmien kehittämisessä on otettava
huomioon lukuisia tekijöitä. Uusia menetelmiä arvioidessa on otettava huomioon
kustannustehokkuus, käytettävyys, toteutettavuus ja ylipäätään soveltuvuus Suomen
tieliikenneolosuhteisiin,

sekä

esimerkiksi

sidontamenetelmän

tuoma

lisäpaino.

Ylimääräinen massa yhdistelmän omapainossa on suoraan kantavuudesta pois, mutta
toisaalta ajoneuvoyhdistelmien keventämistä ei voida tavoitella liikenneturvallisuuden
kustannuksella. Uusien sidontamenetelmien kehittäminen ja kokeilu tulee tehdä tiiviissä
yhteistyössä rakenteiden valmistajien ja myös niitä käyttävien tahojen kanssa. Uusien
menetelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa on aina huomioitava menetelmän
todellinen käyttäjä, puutavara-ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja. Teoriassa hienosti toimiva
uudenlainen sidontamenetelmä ei tule toimimaan käytännössä halutulla tavalla, mikäli se
on liian monimutkainen ja epämiellyttävä käyttää. Uusia ratkaisuja kuormansidontaan
liittyen on todennäköisesti hankala markkinoida asiakkaille, mikäli asiakas ei koe
saavansa ratkaisusta tuottavuutta tai hyötyä työhönsä.
Edelleen on myös syytä korostaa oikeaoppisen kuormaamisen vaikutusta käytettävien
sidontamenetelmien tehokkuuteen. Puunipun viettäessä jo valmiiksi ajoneuvon
pituussuunnassa, pyrkii se jo lähtökohtaisesti siirtymään viettämäänsä suuntaan. Tällaista
tilannetta on haastava korjata pelkästään sidonnalla. Talvioloissa tulisi kiinnittää
erityisesti huomiota puiden putsaamiseksi lumesta ja jäästä kuormauksen yhteydessä.
Diplomityötä tehdessä kävi ilmi myös, että moni kuljettaja ei ole havainnut lainkaan
ongelmia puiden paikallaan pysymisessä normaalissa tieliikenteessä. Nykyiset
menetelmät koetaan monesti riittäviksi, kunhan kiinnitetään huomiota kuorman tekoon ja
käytetään sidontavälineitä oikein. Puutavaranippujen kuormansidontaa tarkastellessa
tulisikin kiinnittää huomiota sidontavälineiden ja kiristinlaitteiden lisäksi kuormaan ja
sen kuormaamistapaan.
Puutavaraniput on mahdollista saada pysymään paikoillaan jo markkinoilla olemassa
olevilla menetelmillä, varsinkin jos menetelmiä hieman tehostetaan. Mielestäni ei ole
syytä tai perusteita lähteä vaatimaan esimerkiksi perävaunuihin etu- tai takasermejä,
ainakaan ennen perustavanlaatuista tutkimustyötä sidontamenetelmien suorituskyvyn
selvittämiseksi. Täytyy muistaa, että kuorma tulee varmistaa siten, että se pysyy
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paikoillaan normaaleissa tieliikenteen tilanteissa, kiihdytyksissä, jarrutuksissa ja tien
mutkissa. Perävaunuun asennettava sermikään ei takaa täydellistä suojaa esimerkiksi
nokkakolaritilanteessa,

jossa

törmäysvoimat

ja

kiihtyvyydet

voivat

kasvaa

moninkertaisiksi kuorman sidonnalle asetettuihin vaatimuksiin nähden. Lisäksi sermien
asentaminen

hankaloittaisi

olennaisesti

muun

muassa

ajoneuvoyhdistelmien

kuormaamista sekä yhdistelmille sallittujen kuorman ylitysten hyödyntämistä, lisäksi
yhdistelmien omamassat nousisivat satoja kiloja.

7.1 Kiristyslaitteiden esikiristysvoiman tehostaminen
Automaattisten

kiristinlaitteiden

käyttö

puutavara-ajoneuvoyhdistelmien

kuormansidonnassa on hyvä lähtökohta turvalliselle puutavaran kuljettamiselle. Etuna
niissä on jatkuva kiristys kuorman painuessa. Useimmissa yleisissä ratkaisuissa on toki
rajoitus kiristysvaralle, mutta varan pitäisi riittää oikeaoppisesti tehdyllä kuormalla.
Käsikäyttöisten kiristinten käytöstä voitaisiin luopua kokonaan, vähenemään päin niiden
kautta onkin jo menossa. Kiristysvoimaa käsikäyttöisistä kiristimistäkin tarvittaessa
saataisiin riittävästi, mutta voima on lopulta riippuvainen käyttäjästä, eikä kiristysvoima
pysy yllä kuorman painuessa. Jälkikiristys on tehtävä tarvittaessa useamminkin
kuljetusmatkan aikana ja kiireessä se saattaa jäädä helposti tekemättä. Tällöin sidonnan
kuormankiristyskyky heikkenee oleellisesti.
Nykyään yleisessä käytössä olevien jarrukelloon perustuvien kiristyslaitteiden tuottamat
voimat eivät ole juurikaan kehittyneet puutavaranippujen massan kasvaessa.
Nykyisistäkin kiristinlaitteista on kuitenkin mahdollista saada enemmän kiristysvoimaa
irti. Rajoitteita voiman kasvattamiselle asettaa monessa tapauksessa sidontaketjun
uppoaminen kuljetettavaan puutavaraan liiallista kiristysvoimaa käytettäessä. Haastetta
kiristysvoiman riittävyydelle tuottaa puutavaranipun suuren massan lisäksi kitkan
vaihtelu keliolosuhteiden tai puulajien välillä. Kitkan määrän ollessa vähäisempi, tulee
kiristysvoimaa tai sidontavälineiden lukumäärää lisätä, jotta saavutetaan sama varmuus
puutavaranipun paikoillaan pysymiselle kuin normaalien kitkaolosuhteiden vallitessa.
Kiristysvoimaa kasvatettaessa voitaisiin kokeilla käyttää lenkin vahvuudeltaan
paksumpaa ketjua, jolloin ketjun tuottama kiristysvoima jakaantuisi puun pinnalla
suuremmalle pinta-alalle. Samalla ketjun sidontakyky ja murtolujuus kasvaisivat.
Sidontavälineiden massa kasvaisi hieman myös. Yksi ratkaisu voisi olla siirtyä
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käyttämään sidontaliinoja sidontavälineenä kiristysvoimien kasvaessa. Sidontaliinoja
käytettäessä kiristimen tuottama voima jakaantuu huomattavasti suuremmalle pinta-alalle
ketjuihin verrattuna. Nykyään käytettävän 50 mm leveän ja sidontakyvyltään 2500 daN
sidontaliinan sijasta voitaisiin käyttää sidontakyvyltään suurempaa liinaa. Suuremmalla
sidontakyvyllä varustettu sidontaliina kestäisi myös paremmin kiristinlaitteen tuottamaa
esikiristysvoimaa. Esimerkkinä mainittakoon Australiassa käytettävä sidontakyvyltään
5000 daN ja 75 mm leveä sidontaliina. Lisäksi sidontaliinoja käytettäessä tulee kiinnittää
huomiota niiden kuntoon. Kulunut tai vaurioitunut sidontaliina kestää huomattavasti
heikommin kuormitusta kuin uusi. Sidontaliinoja tulee uusia tarpeen mukaan.
Helpoin ratkaisu kiristysvoiman kasvattamiseksi on käyttää enemmän sidontavälineitä ja
kiristimiä kuljettavaa puunippua kohti, erityisesti talvella kitkan määrän ollessa alempi.
Pitkän puutavaranipun sitominen voidaan tehdä nykyisen kahden sidoksen sijasta
kolmella ja lyhyen puunipun sitominen yhden sijasta kahdella sidoksella. Tällöin
yksittäisen kiristinlaitteen tuottamaa voimaa ei tarvitse kasvattaa niin suureksi.
Perävaunuissa nykyisiäkin kiristinlaitteita sopisi todennäköisesti olemaan 6 kpl. Nykyään
perävaunussa täytyy olla vähintään 4 kpl kappaletta kiristimiä kahden pitkän
puutavaranipun sitomista varten. Monesti perävaunuihin asennetaan jo muutenkin viisi
kiristintä asiakkaasta riippuen. Painoa ylimääräisistä kiristimistä ja sidontavälineistä tulee
valmistajasta riippuen joitakin kymmeniä kiloja. Kustannukset olisivat hyvin pienet
kahden kiristimen ja kahden sidontavälineen lisäykselle.
Kiristinlaitteiden integroiminen pankkorakenteisiin vaikuttaa olevan potentiaalinen
kehityssuunta kuormansidontaa ajatellen. Ratkaisuja on olemassa markkinoilla ja
kehitteillä Suomessakin useammalla taholla. Kehityskelpoisin ratkaisu voisi olla
kiristinlaitteen sijoittaminen pankon vaakapalkin sisään. Kiristinlaite saisi voimansa
esimerkiksi paineilma- tai hydraulisylinteristä. Hydraulisylinteristä voisi saada enemmän
voimaa ulos, mutta paineilmasylinteri voisi olla helpompi yhdistää olemassa olevaan
paineilmajärjestelmään. Kiristin voitaisiin varustaa ketjulla, joka tulee ulos vaakapalkin
päästä. Ketjun liike voitaisiin välittää pystysuoraksi liikkeeksi esimerkiksi kiinnittämällä
pankkoon saman tyyppinen väkipyörä, kuin mitä jarrukelloon perustuvissakin
kiristimissä käytetään. Ketjun liike muuttuisi tällöin mahdollisimman jouhevasti
vaakasuorasta liikkeestä pystysuoraksi. Toisella puolella pankkoa sidontaketju voitaisiin
kiinnittää pankkoon esimerkiksi kuvan 13 kaltaisen kiinnityslevyn avulla. Tällainen
kiristinratkaisu on monimutkaisempi toteuttaa ja on todennäköisesti kalliimpi kuin
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esimerkiksi

jarrukelloihin

perustuvat

ratkaisut.

Myös

pankolle

tulee

tällöin

lisävaatimuksia, jotta kiristinlaite pystytään sen sisälle asentamaan ja tarvittaessa myös
huoltamaan tai korjaamaan. Pankon tulee olla purettavissa ja tilaa kiristimen asennukselle
tulee olla riittävästi. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota pankon kiinnikkeiden ja ylipäätään
pankon vaakapalkin kestävyyteen sekä pankkojen paikoillaan pysymiseen. Etuina on
muun muassa kiristimen oikea sijainti puunippuun nähden, jolloin kiristysvoima saadaan
hyödynnettyä optimaalisesti.

7.2 Puutavaranipun ja pankkojen välisen kitkan lisääminen
Kuormansidontalaitteen

esikiristyksen

ollessa

riittävä,

voidaan

kokonaisen

puutavaranipun paikoillaan pysymistä parantaa lisäämällä kitkaa nipun ja pankkojen
välillä. Tällä hetkellä pankkojen alapalkissa täytyy olla vähintään 10 mm korkea särmä,
jonka tarkoitus on toimia liukuesteenä pituussuunnassa. Tarkempia muotovaatimuksia
tälle särmälle ei ole asetettu, eikä tällä hetkellä pankon pystytolpissa vaadita liukuesteitä.
Useammalla pankkovalmistajalla on käytössä pankon alapalkissa hammastus ja lisänä
pankon sivutolpissa kitkaa lisäävät särmät, esimerkiksi kuvan 33 mukaisesti.

Kuva 33. Pankon alapalkissa kitkaa lisäävä hammastus ja sivutolpissa kitkaa lisäävät
särmät.
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Tällaisilla ratkaisuilla saadaan helposti kasvatettua kitkan määrää puunipun ala- ja
sivupinnoilla, mutta ne eivät yksinään auta, mikäli sidontavälineen ja kiristyslaitteen
tuottama kiristysvoima ei ole riittävä. Nipun liukuminen alkaa sieltä, missä kitkan määrä
ei ole riittävä. Pelkästään liukuesteiden lisääminen pankkoihin ei kasvata nipun sisällä
puiden välissä vallitsevia kitkavoimia. Lähtökohtaisesti kiristinlaitteiden voimantuotto
tulee saada ensin riittävälle tasolle, jotta puunippu puristuu tiiviisti kasaan yhdeksi
yksiköksi, jonka jälkeen voidaan tarvittaessa lisätä kitkaa nipun ja pankkojen välillä.

7.3 Siirrettävien pankkojen lukitseminen runkoon
Sidonnan toimivuuden ja tehokkuuden kannalta tulee varmistua siitä, että puutavaraajoneuvoyhdistelmän siirreltävät pankot pysyvät paikoillaan kuormattuna. Vaatimus
kuormakorin kiinnitykselle on suurempi kuin kuorman kiinnitykselle. Kuormakorin tulee
pysyä paikoillaan, kun siihen kohdistuu voima, joka vastaa kiihtyvyyttä 14 m/s2 eteenpäin
ja

7

m/s2

taaksepäin.

Lainsäädännön

vaatimuksen

soveltaminen

puutavara-

ajoneuvoyhdistelmiin on kuitenkin hyvin tulkinnanvaraista. Periaatteessa kuormakori
kokonaisuudessaan pysyy kiinnitettynä ja muodossaan, jos esimerkiksi perävaunun
ensimmäinen ja viimeinen pankko ovat riittävän varmasti kiinnitetty runkoon. Liukuviin
tai siirreltäviin pankkoihin ei oteta lainsäädännössä kantaa, tällaiset ratkaisut eivät olleet
yleisiä vielä nykyistä lainsäädäntöä laadittaessa 80-luvulla. Lainsäädäntö kaipaisi
uudistusta tältä osin.
Puutavarapankkojen valmistajia on useita ja kullakin pankkovalmistajalla on omat
kiinnikkeensä pankoille. Kiinnikevaihtoehtoja on erilaisia kiinteille, ilman kuormaa
siirrettäville ja kuorman kanssa siirrettäville pankoille. Aiemmin ilman kuormaa
siirrettäviä pankkoja on varustettu esimerkiksi erilaisilla vipu- tai paineilmakäyttöisillä
lukitusmekanismeilla. Nykyään käytetään kuitenkin paljon erilaisia kitkaan perustuvia
kiinnikkeitä, jolloin pankkojen paikoillaan pysymisessä voi olla puutteita. Asiaan tulee
kiinnittää huomiota, varsinkin jos kiristinlaitteita kiinnitetään pankkoihin tai integroidaan
suoraan pankkorakenteeseen. Tällöin tulee varmistua siitä, että kiristinlaitteella varustettu
pankko on kiinnitetty riittävällä varmuudella runkorakenteeseen, toisin sanoen
kiristinlaitteella varustetun pankon tulee tällöin täyttää kuormakorin kiinnitykselle
asetetut vaatimukset. Varmin ratkaisu on mekaaninen lukitus pankon ja auton tai
perävaunun rungon välillä.

89
Eräs ratkaisu pankkojen liukumisen ehkäisemiseksi on Suomessa kehitetty ja patentoitu
liukupankkojen lukituslaite (patentti FI125366B), joka lukitsee pankon paikoilleen
kuorman painon vaikutuksesta. Laite ei kuitenkaan toistaiseksi ole saavuttanut suurta
suosiota

markkinoilla.

Muutamissa

puutavarayhdistelmissä

jälkiasenteiset

pankonlukitsinlaitteet on asennettuna. Laitteen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 34.

Kuva 34. Pankkolukitsin asennettuna puutavarapankkoon (Tuominen). Julkaistu Ossi
Tuominen Oy:n luvalla.

Pankonlukitsin koostuu puutavarapankkoon kiinnitettävästä levystä ja pankon alapuolelle
tulevasta kiinnikkeestä. Ilman kuormaa pankko on liikuteltavissa normaaliin tapaan
esimerkiksi nosturin kouralla. Pankon vaakapalkissa oleva levy painuu alaspäin kuorman
painon vaikutuksesta. Levyn päihin on kiinnitetty tapit, jotka levyn painuessa alaspäin,
painavat pankon alapuolella olevaa kiinnikettä ulkopäästä alaspäin ja sisäpäästä
vipuvarren vaikutuksesta runkoa vasten. Kuorman massan vaikutuksesta puristusvoima
ja siten kitkavoima kiinnikkeen ja rungon välissä kasvaa. (Tuominen)
Pankonlukitsin voidaan asentaa jälkikäteen mihin tahansa pankkoon, mutta tällöin se
pitäisi aina räätälöidä eri pankkomallien vaatimusten mukaisesti. Ideaa voisi olla
helpompi kaupata suoraan pankonvalmistajille, jolloin he voisivat tarvittaessa tarjota
pankonlukitsinta suoraan omiin pankkoihinsa sopivana mallina. Jatkokehittelemällä
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ideaa yhdessä pankonvalmistajien kanssa tuotteesta voitaisiin saada houkuttelevampi ja
toimivampi ratkaisu markkinoille.

7.4 Kuormaaminen
Kuorman teossa tulee noudattaa huolellisuutta ja oikeita työtapoja, jotta myös
kuormansidonnan tehokkuutta saadaan parannettua. Puutavaranipusta tulee tehdä
mahdollisimman tiivis nippu, jolloin kuorman painuminen kuljetuksen aikana on
mahdollisimman vähäistä. Nykyisten automaattikiristimien kiristysvara pitäisi riittää,
kunhan kuorma on riittävän huolellisesti tehty. Manuaalisia kiristimiä käytettäessä tulee
huolehtia kuorman jälkikiristyksestä. Puutavaranipusta tulee tehdä mahdollisimman
vaakasuora ja kuormaamisessa tulee välttää kaikkien latvojen ja tyvien kuormaamista
samansuuntaisiksi. Nipun yläosasta tulee tehdä hieman kupera, jotta sidontaväline liikkuu
jouhevasti kuorman yli ja puut puristuvat toisiaan vasten tehokkaasti. Nipun yläreuna
tulisi olla mahdollisimman tiiviisti ladottu, jotta sidontaväline koskettaa jokaiseen puuhun
eikä yksittäisiä puita jäisi ilman sidonnan vaikutusta. Puissa oleva lumi ja jää tulisi lisäksi
poistaa mahdollisimman tarkasti kuormaa tehdessä, jotta puiden kitkakerroin ei jää liian
alhaiseksi. (Metsäteho 2016.)

7.5 Automaattipankot
Exten kehittämä Com 90 automaattipankko edustaa tällä hetkellä kehittyneintä tarjolla
olevaa ratkaisua puutavaranippujen kuormansidontaan. Pelkästään kuormansidonnan
tehokkuutta ajatellessa on hankala kehittää parempaa ratkaisua. Pankon tuottama
sidontavoima on noin nelinkertainen tämän hetkisiin jarrukellotyyppisiin ratkaisuihin
verrattuna ja sidonta tapahtuu automaattisesti kauko-ohjainta käytettäessä. Kyseinen
pankkomalli

on

hinnaltaan

kuitenkin

reilusti

tavallisia

pankkoja

ja

kuormansidontalaitteita kalliimpi, mikä on todennäköisesti suurin este pankkojen
laajemmalle leviämiselle. Järjestelmän hintaa tulisi saada reilusti alaspäin, jotta sen käyttö
alkaisi yleistyä. Extellä on ollut lisäksi hallussaan patentti useammassa eri maassa
koskien yläpäistään yhteen kiinnittyvää puutavarapankkoa (esimerkiksi USA:n patentti
US5964557A), joten vastaavia mekanismeja eivät ole muut valmistajat pystyneet
kehittelemään tai tuomaan markkinoille.
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7.6 Kuormansidontamenetelmien testaaminen
Lainsäädännössä on selkeästi annettu vaatimus kuorman paikoillaan pysymiselle
ajosuunnassa hidastuvuudella 10 m/s2. Suomen lainsäädännön vaatimus on jopa tiukempi
kuin EU:n ja monien muiden maiden 0,8 g:n (8 m/s2) hidastuvuusvaatimus. Tällä hetkellä
kuitenkaan vaatimuksen toteutumisesta käytännössä ei ole takeita ja asia vaatisi
lisätutkimusta. Diplomityössä tehtävän selvityksen pohjalta on tarkoitus saada
käynnistettyä jatkohanke puutavara-ajoneuvoyhdistelmien kuormansidontaan ja sen
kehittämiseen liittyen. Hankkeessa selvitetään tarkasti nykyisten sidontamenetelmien
suorituskyky ja määritetään nykyistä tarkemmat vaatimukset puutavaranippujen
kuormansidonnalle. Lisäksi voitaisiin kehittää ja testata sidontamenetelmiä yhdessä
valmistajien kanssa sekä ottaa testeihin mukaan valmistajilla jo kehitteillä olevia
ratkaisuja. Kiristinlaitteiden tuottamat voimat mitattaisiin ja laitteiden lujuudet
määritettäisiin vähintään 3d-mallille suoritetun lujuusanalyysin avulla, mahdollisuuksien
mukaan myös kokeellisesti. Yksittäisten testien lisäksi sidontamenetelmien seurantaa
voitaisiin suorittaa pidemmältä aikaväliltä normaaleissa työtehtävissä olevista puutavaraajoneuvoyhdistelmistä. Jatkohanke vaatii luonnollisesti useamman valmistajan ja
kuljetusyrityksen sitoutumista hankkeeseen sekä riittävästi ulkopuolista rahoitusta.
7.6.1 Kallistuskokeet
Kuormansidontamenetelmiä voitaisiin testata esimerkiksi standardin SFS-EN 12195-1
liitteen D antamien ohjeiden mukaisesti. Standardissa on määritetty menetelmiä
kitkakertoimien

määrittämiseksi

sekä

kuvattu

kallistuskokeiden

suorittaminen

kuormansidonnan riittävyyden testaamiseksi. Kallistuskokeella voidaan määrittää
puutavaranipussa vallitseva kitkakerroin ilman sidontaa sekä testata kuorman paikoillaan
pysyminen sidottuna. Kallistuskokeita varten tulee olla olemassa testausalusta, jota
voidaan kallistaa ja jonka kallistuskulma voidaan mitata. Testausalustalle tulee olla
mahdollista kiinnittää erilaisia puutavarapankkoja ja kuormansidontavälineitä. (SFS-EN
12195-1.)
Kitkakertoimen määrittämiseksi testausalustaa kallistetaan ja mitataan kulma, jossa
puunippu tai yksittäinen puu alkaa liukua. Kuorma on tässä kokeessa sitomaton.
Kokeessa saatu kitkakerroin on standardin mukaan µ = 0,925* tan α, jossa α on
vaakatason ja testausalustan välinen kulma. Standardin mukaan tehdään viisi koetta,
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joista suurin ja pienin hylätään ja kitkakertoimeksi määritetään kolmen jäljelle jääneen
tuloksen keskiarvo. Menetelmällä voidaan selvittää eri puulajien väliset kitkakertoimet
eri olosuhteissa. (SFS-EN 12195-1.)
Kuorman sidonnan testaamista varten kuorma on sidottu testausalustalle asennetulla
kuormansidontavälineellä. Sidonnan testaamiseksi valitaan testauskulma standardin
antaminen ohjeiden mukaisesti. Testauskulmaan vaikuttavat puutavaranipussa vallitseva
kitkakerroin

sekä

kuorman

varmistamisen

kiihtyvyyskerroin.

Esimerkiksi

kitkakertoimen ollessa 0,5 ja kiihtyvyyskertoimen 1,0, on vaadittava testauskulma 55̊.
Kiihtyvyyskerroin 1,0 vastaa Suomen lainsäädännössä asetettua vaatimusta kuorman
paikoilleen pysymiselle eteenpäin yhden g:n kiihtyvyydellä. Sidonnan katsotaan
täyttävän vaatimukset, jos kuorma pysyy paikoillaan vähäisin liikkein kallistettaessa
alustaa vaadittuun testauskulmaan. (SFS-EN 12195-1.)
7.6.2 Dynaamiset ajokokeet
Dynaamiset ajokokeet kuormansidonnan testaamiseksi on kuvattu esimerkiksi
standardissa SFS-EN 12642: Kuorman kiinnitys ajoneuvoissa. Kuorma-autojen ja niiden
perävaunujen korirakenne. Minimivaatimukset. Standardia itsessään sovelletaan
ajoneuvokorien testaamiseen, mutta standardin liitteessä B kuvataan dynaamiset
ajokokeet, joita voidaan soveltaa yleisesti kuormankiinnitysmenetelmien testaamiseen.
Standardinmukainen jarrutushidastuvuuden testaus ajosuunnassa suoritetaan vähintään
alkunopeudesta 35 km/h. Jos ajoneuvon jarrut eivät pysty tuottamaan vaadittua
jarrutushidastuvuutta,

vaadittu

hidastuvuus

on

toteutettava

esimerkiksi

lisäjarrutuslaitteella. Ajoneuvon pituuden verran ennen jarrutuksen aloittamista
aktivoidaan pystysuuntainen värähtelyimpulssi. Impulssi voidaan toteuttaa erillisellä
radalle asetettavalla palkilla tai hyödyntämällä radassa olevia epätasaisuuksia. (SFS-EN
12642.)
Poikittaiskiihtyvyyden testaaminen sivusuunnassa tapahtuu suorittamalla U-käännös
ympyränmuotoista rataa pitkin, vähintään alkunopeudella 30 km/h. Nopeus on oltava
vähintään niin suuri, että vaadittu 0,5 g:n poikittaiskiihtyvyys saavutetaan kaarteessa.
Kaarteen säde esimerkiksi noin 25 m ± 2 m. Lopuksi tehdään vielä kaistanvaihtotesti,
jossa kummassakin kaarteessa on saavutettava vähintään 0,5 g:n sivuttaiskiihtyvyys.
Nopeus tulee olla sellainen, että vaadittu kiihtyvyys saavutetaan. Jälkimmäisestä
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kaarteesta poistuttaessa tehdään täysjarrutus, jossa pituussuuntainen hidastuvuus tulee
olla

vähintään

0,6

g.

Jokaisen

dynaamisen

ajokokeen

kohdalla

kuormansidontamenetelmän on toimittava kolmessa peräkkäisessä testissä, eikä
sidontavälineissä saa esiintyä vaurioita. (SFS-EN 12642.)
Testattavat ajoneuvot varustetaan vähintään kaksiakselisella kiihtyvyysanturilla, joka
sijoitetaan kuormatilan alapuolelle keskelle kuormatilaa. Anturilla saadaan mitattua
kiihtyvyydet ajo- ja sivuttaissuunnassa. Ajoneuvoyhdistelmän perävaunu voitaisiin
varustaa myös omalla kaksiakselisella kiihtyvyysanturillaan. (SFS-EN 12642.)
7.6.3 Seuranta todellisessa työkäytössä
Edellä mainittujen testien lisäksi kehitettyjen sidontamenetelmien suorituskykyä voidaan
arvioida pidemmällä aikavälillä määrätyissä puutavara-ajoneuvoyhdistelmissä oikeassa
työkäytössä.

Tällöin

pystytään

paremmin

arvioimaan

sidontamenetelmän

käyttökelpoisuutta ja soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. Ajoneuvoyhdistelmien
kuljettajilta kerättäisiin palautetta sidontamenetelmään liittyen jatkokehitystä varten.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET
Puutavara-ajoneuvoyhdistelmien kuormansidonnassa on tarvetta jatkokehitykselle.
Tämän ovat huomanneet myös perävaunujen ja päällirakenteiden valmistajat. Useassa
yrityksessä tehdäänkin tällä hetkellä töitä erilaisten kuormansidontaratkaisujen
kehittämiseksi.

Yhtenä

perusteena

kehitystyölle

on

luonnollisesti

yleinen

liikenneturvallisuus ja sen parantaminen. Muitakin syitä kehitystyölle on olemassa. Tällä
hetkellä kuormansidontalaitteisiin kohdistuva ulkopuolinen valvonta on olematonta ja
kiristinlaitteita valmistaa useat eri tahot. Laitteiden tuottamia kiristysvoimia tai laitteiden
lujuuksia ei ole välttämättä testein varmistettu. Kiristimen tuottama voima onkin monesti
määritetty lähinnä käytännön kannalta, rajoitteita voiman kasvattamiselle asettaa
sidontaketjun uppoaminen kuljetettavaan puunippuun. Kuormansidontaan liittyvää
lainsäädäntöä

tulisi

uudistaa kiristinlaitteiden osalta. Kiristinlaitteen tuottama

minimivoima tulisi määritellä tarkemmin ja nostaa vähintäänkin vastaavalle tasolle
Ruotsin kanssa, jossa puutavaran kuljettamiseen käytettävä kalusto ja kokonaismassat
ovat lähestulkoon samanlaisia kuin Suomessakin, samoin kuin vaatimus kuorman
paikoillaan pysymiselle.
Parempi ratkaisu kuormansidontamenetelmien kehittämiselle on tutkimustyö, jossa
selvitetään tarkasti, millaisia voimia nykyisten puutavaranippujen paikoillaan pysyminen
vaatii. Tutkimustyöstä on hyötyä niin viranomaisille kuormansidontaa koskevan
lainsäädännön uudistamiseksi, kuin perävaunujen ja päällirakenteiden valmistajille
kuormansidonnan riittävyyden varmistamiseksi. Tällä hetkellä ylisidonnan vaatimalle
kiristysvoimalle on olemassa eurooppalaisen standardin mukainen laskentakaava, joka
kuitenkin antaa hyvin suuria voimia puutavaranippujen sidontaan sovellettaessa. Kaavan
mukaisia voimia on hankala saada aikaiseksi ainakaan nykyisillä kiristinlaitteilla, lisäksi
ongelmaksi suurilla kiristinvoimilla muodostuu jo ympäröivien rakenteidenkin
kestävyys. Jatkossa kiristinmallin tuottama voima ja sen lujuus tulisi varmistaa mittauksin
joko valmistajan tai ulkopuolisen tahon toimesta. Kiristinlaitteisiin voitaisiin vaatia
jonkinlaista sertifiointia, jolla varmistetaan sen täyttävän lainsäädännön vaatimukset
voiman ja lujuuden osalta.
Tarve jatkohankkeelle puutavara-ajoneuvoyhdistelmien kuormansidontaan liittyen on
perusteltu. Kuormansidonnan puutteellisuuteen viittaavia onnettomuuksia on tapahtunut
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muutamia kappaleita viime vuosina, osassa tapauksissa on ollut osallisena myös
henkilöautoja, jotka ovat törmänneet tielle pudonneisiin puihin. Toistaiseksi
vakavammilta henkilövahingoilta on vältytty. Onnettomuuksien määrä on toki vähäinen
puutavarakuljetuksen kokonaisajosuoritteeseen suhteutettuna, mutta toisaalta yhdenkin
vakavan onnettomuuden sattuminen kuormansidonnan pettäessä on liikaa. Valtaosa
Metsätehon kyselyyn vastanneista oli havainnut tiellä muista ajoneuvoyhdistelmistä
pudonneita puita. Lisäksi yli puolet vastaajista oli havainnut kuljetuksessa olleen puun tai
puunipun liikkuneen kuljetuksen aikana ilman, että puita oli kuitenkaan pudonnut
kuormasta. Vaikka kyselyn otos voisi olla suurempikin, saadaan vastauksista käsitys
sidonnassa esiintyvien ongelmien olemassaolosta ja laajuudesta. Varmuutta ei ole siitä,
liittyvätkö

ongelmat

suoraan

kokonaismassojen

korotuksesta

seuranneeseen

nippukokojen kasvuun, mutta nykyisten kuormansidontavälineiden kiristysvoimat eivät
kuitenkaan ole kasvaneet nippujen kasvamisen myötä.
Esimerkit jatkohankkeessa toteutettaville testeille on kuvattu työn kappaleessa seitsemän.
Testit voitaisiin aloittaa nykyisten sidontamenetelmien suorituskyvyn mittaamisella.
Vertailun vuoksi dynaamisiin ajotesteihin olisi hyvä saada eri kokonaismassoilla
liikennöiviä yhdistelmiä, sekä eri valmistajien pankkoja ja kuormansidontalaitteita.
Staattiset ja dynaamiset kokeet suoritettaisiin mahdollisuuksien mukaisesti vallalla
olevien eurooppalaisten standardien mukaan, jolloin testit kestävät kansainvälisen
vertailun tarvittaessa. Samoja menetelmiä voidaan käyttää yleisesti raskaan kaluston
kuorman varmistuksen testaamiseksi, joten mahdollisuuksia laajemmallekin hankkeelle
olisi olemassa.
Kaikki puutavaran kuljetukseen ja sidontaan liittyvät ongelmat eivät liity välttämättä
suoraan sidontavälineisiin tai kiristinlaitteiden puutteisiin. Kuormaamisen vaikutus
sidontaan on merkittävä. Toisaalta kuljettaja tekee kuorman yleensä itse ja hän on siitä
viimekädessä myös vastuussa. Kiire ja huolimattomuus voi monesti johtaa puutteellisesti
tehtyyn kuormaan, jota on hankala saada pysymään paikoillaan sidontamenetelmistä
riippumatta. Tähän ongelmaan on hankala kehittää toimivaa ratkaisua, muuta kuin
korostaa kuljettajille kuormaamisen merkitystä. Kuormansidontakyselyn avovastauksista
kävi ilmi myös pankkojen paikoillaan pysymiseen liittyvät ongelmat, yleisimmin
perävaunun etunipussa, jossa usein vain etummainen pankko on kiinteästi asennettuna
runkoon. Toinen ja kolmas sekä joskus myös neljäskin pankko saattaa olla
pituussuunnassa kiinnitettynä ainoastaan kitkan avulla. Pankkojen liikkuminen rungolla
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voi aiheuttaa sidonnan löystymisen tai koko puunipun liikkumisen. Tämäkin ongelma
voisi poistua, mikäli puunippua saataisiin kiristettyä suuremmalla voimalla, jolloin
puunippu pankkoineen puristuisi suuremmalla voimalla runkoa vasten ja kitkavoimaa
saataisiin kasvatettua myös pankkojen kiinnikkeiden ja perävaunun rungon välissä.
Pankkojen paikoillaan pysymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jos kiristinlaitteita
aletaan kiinnittämään tai integroida pankkorakenteisiin.
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9 YHTEENVETO
Tässä työssä selvitettiin Metsätehon toimeksiannosta puutavara-ajoneuvoyhdistelmien
kuormansidontaan liittyviä käytäntöjä ja menetelmiä sekä pyrittiin arvioimaan
puukuormien sidonnassa esiintyviä ongelmia sekä kehityskohtia. Työssä esitetään myös
joitain ajatuksia kuormansidonnan kehittämiseksi. Selvitystyön pohjalta on tarkoitus
käynnistää laajempi hanke puutavara-ajoneuvoyhdistelmien kuormansidontaan ja sen
kehittämiseen liittyen, jossa tehtäisiin staattisia ja dynaamisia kokeita kuormansidonnan
tehokkuuden ja riittävyyden arvioimiseksi. Työssä esitetään esimerkkejä suoritettavista
kokeista, jotka pohjautuisivat eurooppalaisten standardien ohjeistamiin menetelmiin.
Taustatietona työssä esitetään Suomessa käytössä olevia puutavara-ajoneuvoyhdistelmiä
sekä lyhyesti historiaa puutavara-autokannan kehittymiseen liittyen. Vertailun vuoksi
tutustutaan

puutavara-ajoneuvoyhdistelmien

rakenteisiin,

kokonaismassoihin

ja

kuormansidontamääräyksiin Australiassa, USA:ssa, Kanadassa, Ruotsissa sekä EU:n
alueella. Suomessa käytettävät puutavarayhdistelmät ovat pääsääntöisesti puutavaraauton ja varsinaisen perävaunun muodostamia yhdistelmiä, joiden kokonaismassat
vaihtelevat 60 ja 76 tonnin välillä. Yhdistelmien pituus on korkeintaan 25,25 metriä.
Lisäksi tieliikenteeseen on hyväksytty viisi normaalia raskaampaa pyöreän puutavaran
kuljetukseen tarkoitettua HCT-yhdistelmää, joista järein on kokonaismassaltaan 104
tonninen

ja

pituudeltaan

33

metriä.

Pohjois-Amerikassa

ja

Australiassa

puutavarankuljetukseen käytettävä kalusto on monipuolisempaa ja käytettäviä
yhdistelmätyyppejä on useita. Puun korjuussa käytetään Euroopan alueella yleisen
tavaralajimenetelmän

lisäksi

kokopuumenetelmiä.

Puutavarayhdistelmien

kokonaismassat voivat Kanadassa ja Australiassa olla suuremmat kuin Suomessa.
Vaatimukset kuorman kiinnityksen kestävyydelle ovat tarkastelluista maista vaativimmat
tällä hetkellä Suomessa ja Ruotsissa, missä kuorman kiinnityksen tulee kestää kuorman
paino ajosuunnassa eteenpäin sekä puolet kuorman painosta taakse ja sivuille. Muualla
vaatimus kuorman kiinnitykselle on sama sivuille ja taakse, mutta eteenpäin kuorman
kiinnityksen tulee kestää ainoastaan 80 % kuorman painosta. Puutavarayhdistelmien
osalta menetelmät, joilla vaadittuihin vaatimuksiin päästään ovat tarkimmin kuvattu
australialaisissa sidontaoppaissa. Niissä kiinnitetään parhaiten huomiota kitkan määrään
ja esikiristyksen riittävyyteen kitkan vaihdellessa. Australiassa voidaankin joissain osissa
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vaatia pakollisena esimerkiksi takaseiniä perävaunuissa kuormansidonnan lisäksi
kuljetettaessa matalan kitkakertoimen omaavaa puuta.
Suomessa

puutavaranippujen

sidonta

tehdään

sidontaliinoilla

tai

ketjuilla.

Puutavaranippujen paikoillaan pysyminen ajosuunnassa perustuu ylisidonnan ja
esikiristysvoiman

aikaansaamaan

kitkavoimaan.

Paineilmatoimisten

automaattikiristinten käyttö ketjujen kanssa on yleisin sidontamenetelmä ja liinojen
käyttö

manuaalisten

kiristinten

kanssa

toiseksi

yleisin.

Paineilmatoimisten

automaattikiristinten tuottama voima perustuu usein raskaan kaluston jarrujärjestelmistä
tuttuihin jarrukelloihin, joiden varren liike välitetään kiristimen ketjun tai vaijerin
liikkeeksi vipuvarrella. Sidonnassa esiintyneitä ongelmia ovat puiden liukuminen
kuormassa tai kokonaisten puiden tippuminen kuormasta. Ongelmia aiheuttaa useimmin
jäinen puu, löystynyt sidonta tai kuormaaminen siten, että kaikki puunlatvat ovat
samansuuntaisesti. Onnettomuustutkintaosiossa löydettiin useampia tapauksia viime
vuosilta, joissa puita oli pudonnut puutavarayhdistelmän kyydistä normaaleissa
ajotilanteissa. Puita on pudonnut jarrutustilanteissa perävaunun etunipusta ja ajon aikana
perävaunun takimmaisesta nipusta. Tilanteissa on ollut osallisena myös henkilöautoja,
jotka ovat törmänneet tielle tippuneisiin puihin. Vakavammilta henkilövahingoilta on
vältytty toistaiseksi.
Puutavara-ajoneuvoyhdistelmien

kuormansidontaa

on

mahdollista

tehostaa

hyödyntämällä jo olemassa olevia menetelmiä. Kehitystyötä kuormansidonnan
parantamiseksi on meneillään useammassa yrityksessä Suomessa. Olennaista on
kasvattaa puutavaranipun sidonnassa vaikuttavaa esikiristysvoimaa. Voimaa voidaan
lisätä kasvattamalla kiristinlaitteiden tuottamaa voimaa tai käyttämällä useampia
kiristimiä puutavaranippua kohti. Kuormansidontamenetelmien todellinen suorituskyky
tulisi varmistaa lisätutkimuksilla. Tällä hetkellä tutkimustyö on varsin niukkaa, ja
puutavaranippujen

paikoillaan

pysyminen

lainsäädännön

vaatimalla

10

m/s2

hidastuvuudella on vaikea todentaa. Kuormansidontamenetelmien tehokkuutta voitaisiin
testata työssä esitetyillä eurooppalaisten standardien kuvaamilla staattisilla ja
dynaamisilla menetelmillä. Testeillä voitaisiin varmistaa käytössä ja kehitteillä olevien
kuormansidontamenetelmien
kansainväliselläkin tasolla.

tehokkuus

ja

tulokset

kestäisivät

vertailun
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