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KUORMAUSLAITTEEN VOIMAKONEENA 

TOIMIVAN KUORMA-AUTON KÄYTTÖ 

Kuorma-auto, jota käytetään yksinomaan siihen asennetun kuormaus
lai tteen voimakoneena, rekisteröidään erikoisautojen ryhmään kuulu
vana, auton alustalle rakennettuna työkoneena (nosturi- ja nosturi
juontoautona) . Tällainen työkone on vapaa varsinaisesta moottori
ajoneuvoverosta ja myös verotonta polttoainetta käyttäville ajoneu
voille säädetystä lisäverosta. Siinä saadaan käyttää verotonta polii
toainetta varsinaisen kuormaustyön lisäksi myös silloin, kun se 
siirtyy kuormausvarastolla ja kuormausvarastolta toiselle joko yksi
tyisellä tai yleisellä tiellä . 

Mainitulla auton alustalle rakennetulla työkoneella ei yleensä 
saa kuljettaa tavaraa muutoin kuin kuormauksen yhteydessä ja täl
löinkin kuormauslaitteen varassa. Kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö on 23 .10.1965 lääninhallituksille ja katsastusmiehille Jä
hettämällään kirjeellä (9295/770-65) antanut puutavaran kuljetuksia 
varten erikoisluvan pienten kuormien siirtämiseen nosturiautolla 
kuormauksen yhteydessä teiden ulkopuolella . Ministeriön kirjeen IIU
kaan maastokelpoiseen, hydraulisella kahmainnosturilla varustettuun 
erikoisautoon (nosturijuontoautoon) saadaan laittaa pinotavaran poi
kittain kuormausta varten pankot, joiden kuormatilan poi~ipinta 
(pankon leveys X tukipylvään korkeus) on enintään 0 . 25 m kysymyk
sessä olevalle automallille vahvistetun suurirmnan sallitun kokonais
painon täyttä yhden tonnin määrää kohti . Pankkojen rakenteen tulee 
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olla sellainen, ettei kuormatilan suurentaminen es i merkiks i nopeas
ti asetettavin tuki.pylvä i den irto jatkein ole mahdollista . Rekiste
riotteeseen merkitään s~ ettei autoa saa käyttää kuljetukseen tiellä, 
ja kuormatilan poikkipinta merkittynä tulona . Maastokelpoisella au
tolla tarkoitetaan tällöin etu- ja taka- akselivetoista kaksiakselis 
ta autoa ja sellaista kolmiakselista autoa, jonka etuakseli ja etu
mai nen tel i akseli tai molemmat teliakselit tahi kaikki k olme akse
lia ovat vetäviä . Jos automallille rekisteröity kokonaispaino on 
12.5 tn ja kuljetetaan 2 m~n tavaraa, kuorma, joka saadaan kuljet
taa nosturijuontoautolla teiden ulkopuolella, on 0 . 25 x 12 X 2 = ~ 
p-m3. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö on 22 . 2. 1967 päät
tänyt, että kuormauslaitteen voimakoneena toimivaan erikois(nosturi
tai nosturijuonto)autoon, jota on pidettävä auton alustalle raken
ne t tuna työkoneena, saadaan kytkentää katsastuksessa hyväksym.3.ttä 
kytkeä kaksiakselinen varsinainen perävaunu ja erityistä apuakselis
toa(Dollya) käyttäen puoliperävaunu tyhjän perävaunun s iirtämiseksi 
kuormausvarastolla ja kuormausvarastolta toiselle . Erikoisauto saa 
kuljettaa tyhjää per ävaunua sekä yleisellä että yksityisellä tiellä . 
Perävaunua kuljetettaassa on auton mukana oltava jäljennös mainitus 
ta päätöksestä . Valtiovarainministeriö on 29 . 3.1 967 ilmoittanut, 
että auton alustalle rakennetulla työkoneella saa siirtää moottori
ajoneuvoveron lisäverosta vapaalla polttoaineella tyhjän perävaunun 
kuormausvarastolla ja kuormausvarastolta toiselle. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksen mukaan 
erikoisautolla saadaan yksityisliikenteessä kuljettaa myös kuormat
tuja perävaunuja seuraavin ehdoin . 

1) Auto on tällöin rekisteröitävä erikois(nosturiveto)autona , jo
ta ei pidetä auton alustalle rakennettuna työkoneena. 

2) Perävaunujen kytkentä on katsastuksossa hyväksyttävä . 

3) Perävaunujen kokonaispaino määrätään ka..~siakselisten varsi
naisten perävaunujen kuormittamista koskevan moottoriajoneuvoasetuk
sen säännön mukaan . Apuakseliston avulla kuljetettua puoliperävau
nua pidetään tällöin kuormitukseltaan kaksiakselisena varsinaisena 
perävaununa . Perävaunuissa on t ällöin lisäksi oltava jarrut . 

Perävaunun ollessa osittain kuormattuna e i erikoisautossa saa 
käyttää verotonta polttoainetta muutoin kuin maksamalla moottori
ajoneuvoverossa säädetyn lisäveron. Lisäksi autosta joudutaan täl
löin maksamaan myös varsinainen ajoneuvovero . 

Jäljennöksen mainitusta Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis
teriön päätöksestä voi tilata Metsäteholta. 

Edellä esitetyn mukaan kuormauslaitteen voimakoneena toimivassa, 
auton alustalle rakennetuksi työkoneeksi katsottavassa kuorma- autos
sa saa, tarvitsematta maksaa moottoriajoneuvoverolai3sa säädettyä 
lisäveroa, käyttää verotonta polttoainetta seuraavissa tapauksissa . 
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Kun autolla kuormata.a.n puutavaraa ja kun se siirtyy kuormausva
rastolla tai kuorma.usvarastolta toiselle. 

B 

Kun autolla siirretään pienia, poikittain k:uormattuja taakkoja 
teiden ulkopuolella (yksinomaan metsäkuljetuksia varten rakennet
tuj! teitä ei tällöin katsota teiksi) . Sallittu kuorma = 0 . 25 
p-m X ko . autotyypille rekisteröity kokonaispaino täysinä ton
neina X tavaran pituus , m. 

c 

Kun autolla siirretään tyhjä ka.ksiakselinen varsinainen perä
vaunu tai apuakselistoa (Dollya) käyttäen tyhjä puoliperävaunu 
kuormausvarastolla tai kuormausvarastolta toiselle. 

Aulis E. Hakkarainen 
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Metsäteho Review 8/1967 

TRUCK USED TO DRIVE LOA.DING DEVICE 

For trucks used solely as a power source for the loading device 
fuel in Finland is tax- free. In certain cases, however, such trucks 
may be used for moving empty trailers and timber in small bunches 
without liability to tax. These cases are reviewed. 
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