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UUDEN LAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUS 
PUUTAVARAN AUTOKULJETUKSEEN 

Olavi Pennanen 

JOHDANTO 

Huhtikuun alusta astui voimaan uusi ajoneuvo
asetus ja ylikuormamaksulaki. Lisäksi on 
valmisteilla liikenneministeriön päätös puu
tavarakuorman sitomisesta ja kehystilavuuden 
mukaisista puutavaran painoista. 

Tämä julkaisu perustuu työ ryhmän Hannu 
Huotari Tehdaspuu Oy:stä, Olavi Pennanen 
Hetsätehosta ja Pertti Vasko Metsäalan 
Kuljetuksenantajista raporttiin. Työryhmän 
tavoitteena oli selvittää muuttuneen lain
säädännön vaikutukset puutavaran autokul
jetukseen . 

AUTOKALUSTOLLE ASETETTAVAT 
VAATIMUKSET 

Ajoneuvoyhdistelmien s uurimmat sal l itut mi
t at ovat : 

Leveys 

Korkeus 

Pituus 
- vetoauto 
- vetoauton ja varsinaisen 

perävaunun yhdistelmä 
- vetoauton ja puoliperä

vaunun yhdistelmä 
(pitkien esineiden 
kuljetuksessa) 

Suurimmat sallitut painot ovat: 

2 . 5 m 

4.0 m 

12.0 m 

22 . 0 m 

16.0 m 

20 . 0 m 

Akselipaino 10 .0 t 

Telipaino 

Ajoneuvoyhdistelmän 
kokonaispaino 

Siltasääntö: 

16.0 t 

48 . 0 t 

Siltasäännön mukaan 48 t: n kokonaispaino 
saavutetaan, kun yhdis telmän ääriakselei
den väli on 17 . 3 m. 

AUTON KUORMAUS 

* Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuor
ma voi vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa 
omaisuutta, pölytä häiritsevästi tai ai
heuttaa tarpeetonta melua taikka muuta 
vastaavaa haittaa . Tarvittaessa kuorma 
on sidottava tai peitettävä . 

* Kuorma on sijoitettava niin, ettei akseli
tai telipainoa ylitetä . 

* Ajoneuvoa ei saa kuormata siten, että 
kuorma sivusuunnassa ulottuu ajoneuvon 
kuormatilan ulkopuolelle. 

* Kuorma saa ulottua ajoneuvon edessä enin
tään yhden metrin ja takana kaksi metriä 
ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle ajoneu
volle tai yhdistelmälle tiellä sallitun 
pituuden rajoissa. Kuorman uloin osa on 
tällöin selvästi merkittävä. 

Liikenneministeriöitä on tulossa kuorman 
sidontamääräykset, joissa puutavaraniput 
määrätään sidottaviksi joko ajoneuvon alus
taan tai kuormakoriin. Päätöksellä määrä
tään myös puutavarain kehystilavuuden mukai
set painot, jotka saattavat muuttua nykyi
sestä . 
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Kuva 1. Tavallisimmat puutavara
autoyhdistelmät 
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Kuva 2. Kolmiakselisen auton ja 3-akselisen 
perävaunun yhdistelmän etuna on suuri kuormatila. 
Valok . Metsäteho 

YLI KUORMAMAKSU 

* Ylikuormamaksu määrä tään ajoneuvon tai 
ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaispai
non 10 % ylittävältä osalta (yli 52.8 
t:n) taikka akseli- ja telipainon 25 % 
ylittävältä osalta. 

* Maksun suuruus on 50 mk jokaiselta täy
deltä sadalta kilogrammalta, 2 000 kg 
ylittävältä osalta kuitenkin 150 mk ja 
4 000 kg ylittävältä osalta 200 mk. 
Kuvasta 4 näkyy maksun suuruus ylikuorman 
mukaan. 

* 
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Ylikuormamaksun maksaa yleensä ajoneuvon 
omistaja. Kuljetuksenantaja on maksuvel
vollinen, kun hänen antamansa virheelli
nen, esimerkiksi puutavaran luokitustieto 
on johtanut ylikuorman syntymiseen. 
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YhdisteliiAn kokonaispaino, tonnia 
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Kuva 4. Ylikuormamaksun suuruus 

Kuva 3 . Ajo-ominaisuudet ja kuormaus ovat etuina 
4-akse l i sen auton yhdiste lmässä. Vetoauton ja 
perävaunun kuormatilojen sama koko on vaihtolava
kuljetukselle eduksi. Valok . Metsäteho 

ERILAISTEN AJONEUVOYHDISTELMIEN 
SOPIVUUS PUUTAVARAN 
AUTO KU LJETU KSE EN 

Ennen lain muutosta y leisin puutavara-auto 
oli telillä varustettu vetoauto (kokonais
paino 22 t) ja 2- akselinen varsinainen perä
vaunu (20 t) eli kokonaispaino oli yhteensä 
42 t. 

Uuden 48 t:n kokonaispainon mahdollistamat 6 
lisätonnia voidaan sijoittaa joko vetoautoon 
tai perävaunuun. Koska sallitut akseli- ja 
telipainot eivät muuttuneet, lisäpainon saa
minen edellyttää yhtä lisäakselia. Se voi
daan sijoittaa ve toauton toiseksi etuakselik
si (4-akselinen auto) tai perävaunun teli
akscliksi (3-akselinen perävaunu). 

Pääpuutavaralajien sallittu kuormankoko kas
vaa uuden kokonaispainoraj oi tuksen johdosta 
4 - 7 m3 • 

Molempien uusien vaihtoehtojen mukaiset kuor 
mankoot on laskettu kuvaan 5. Esimerkiksi 
tuoreen 3 m havukuitupuun kantavuuden mukaan 
lasket tu puutavarakuorman koko on molemmille 
yhdistelmävaihtoehdoille noin 42 m3 . Kuorma
ti la sallii 4- akselisen auton yhdistelmälle 
noin 44 m3 : n ja 3- akseliseen perävaunuun 
perustuvalle yhdistelmälle noin 55 m3 :n 
kuorman . 

Tuoreen tukin ja tuoreen lyhyen kuitupuun 
lainmukaiset kuormat ovat samansuuruiset 
molemmissa yhdis telmävaihtoehdoissa. Tuo
reen pitkän (5 m:n ja vapaanpituisen) kuitu
puun kuorma 3- akseliseen perävaun~n perustu
vassa yhdis telmässä on noin 6 m suurempi 
kuin 4- akseliseen vetoautoon perustuvassa 
yhdistelmässä . 

Kolmiakselisen auton ja 3-akselisen perä
vaunun yhdistelmä mahdollis taa suuremman 
kuormatilansa ansiosta puolikuivaa puutava
raa kuljetettaessa suuremman kuorman kuin 
4-akselisen auton ja 2-akselisen perävau-



Puutavaralaji 
ja pituus 

TUOREUSASTE 1 (tuore) 

30 

Kuorman koko, m3 

40 50 60 

Havukui tupuu 1 
2 ~ r 
3 m n--L ________ ,_ ______ A 

4 • 
5 • 

6 .. 
vap. pi t. 

Lehti kuitupuu 
2 .. 
3 .. 

5 .. 
vap. pit. 

Tukki 
kuusi 

111änty 

koivu 

TUOREUSASTE II (puolikuiva ja kuiva) 

Havukui tupuu 
2 m 
3 .. 

4 m 
5 .. 
6 .. 
vap. pit. 

lehti kui tupuu 
2 m 

3 ID 

5 " 
vap. pit. 

Tukki 
kuusi 

mänty 

koivu 

kantavuuden aukaan 3-aks . auto + 3-aks. perävaunu ja 4-aks . auto + 2-aks . perävaunu 
kuormatilan DUkaan 3-aks. auto + 3-aks. perävaunu 
kuoraati lan DUkaan 4-aks. auto+ 2-aks . perävaunu 

Kuva 5. Kuormien koot eri kalustovaihtoehdoille ilman kuormainta 
kantavuuden ja kuormatilan mukaan 

nu~ yhdistelmä . Lyhyen puolikuivan hfvu
kul.tupuun kuormien koko3ro on noin 6 m ja 
lehtikuitupuun noin 3 m . Pitkän puol~ui
van kuitupuun osalta ero jn 13 - 15 m ja 
puolikuivan tukin 5 - 10 m • 

Kulj e t e ttavan puutavaran jakauma e r i tavara
lajeihin, pituuksiin ja kuivuusasteisiin 
ratkaisee kuormien koon todellisen eron . 
Jos esimerkiksi puutavarasta 30 % (tukista 
10 % ja kuitupuusta 45 %) on puolikuivaa, 
3-akselisen auton ja 3-akselisen perävaunun 
YhdiJtelmän lainmukainen kuormankoko on noin 
3 m suurempi kuin 4-akselisen auton ja 
2-akselisen perävaunun yhdistelmän . 

Kun tarkastellaan muita kalustovalintaan 
Vaikuttavia seikkoja, Lisäakselin perävau
nuun sijoittamisen etuja ovat: 

* 

* 

* 

Uusinvestointi on pienempi ja pitkäikäi
sempi. 

Kolmiakselisen perävaunun ajovakavuus on 
parempi lisäakselin ja matalamman kuorman 
vuoksi. 

Vanhat perävaunut voidaan muuttaa uusl.l.n 
painorajoituksiin sopiviksi jatkamalla 

* 

* 

* 

kuormatilaa ja varustamalla perävaunu 
kolmannella akselilla. 

Hakeautoissa saavutetaan suuri irtotila
vuus . 

Kuormatilan suuruus mahdollistaa sen, 
että kaluston omanpainon keventäminen 
hyödynnetään suurempana kantavuutena. 

Lisäakseli voidaan nostaa ylös, jolloin 
ajovastus pienenee ja polttoainetalous 
paranee. 

Haittoja ovat : 

* Kuormaimen kuljettaminen pienentää kuor
maa ja aiheuttaa epäedullisen painojakau
man . Kolmiakselisessa autossa , jossa 
kantavuus rajoittaa usein kuorman kokoa, 
kuormain pienentää kuormaa painonsa mukaan 
2 . 5 - 3.0 m3 . Neliakselisessa autossa 
k uormatilan rajoittaessa kuorman kokoa 
kantavuus sallii osan kuormaimen painosta 
eikä kuorman koko pienene samassa määrin . 

* Kuormaimen ulottuvuus perävaunun viimei
sen nipun kuormaukseen vaatii lisätoimia . 
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* 

* 

* 
* 

* 

Vetotehon tarve kasvaa, koska perävaunun 
kokonaispaino on suurempi kuin vetoauton. 

Omapaino on suurempi kuin 4-akselisen 
auton yhdistelmässä suuremman pankko- ja 
rengasluvun vuoksi. 

Ylikuorman mahdollisuus on suuri. 

Monituotekuljetusten suorittaminen ja 
vaihtokuormatilojen käyttö on vaikeaa 
vetoauton ja perävaunun erisuuruisten 
kuormatilojen vuoksi. 

Telaus on hankalampaa, koska perävaunun 
kuorma on suurempi kuin vetoauton. 

* Kääntämisominaisuudet ovat huonommat kuin 
4-akselisen auton yhdistelmässä. 

Muut vaikutukset: 

* Autokuljetuksen kannalta kuitupuun pi
tuutta voisi lisätä 5 m:iin. Sitä pitem
pää puutavaraa on vaikea kuormata kahteen 
nippuun 3-akseliseen perävaunuun. Neli
akselisen auton yhdistelmässä kuormatilan 
pituudet vastaavat aiempia. 

* Uittonippujen koot pienenevät keskimäärin 
vähän. Muutoksen suuruutta on kuitenkin 
vaikea arvioida, sillä lainmukainen kuor
ma kasvaa samalla, kun toisaalta ylikuor
mamaksu rajoittaa kuorman kokoa. Neli
akseliseen vetoautoon perustuvassa yhdis
telmäss ä nippuj en määrän pysyessä enti
senä, nippujen koko voi siten kasvaa. 
Kolmiakselisen auton ja ns. pitkän perä
vaunun yhdistelmässä voidaan uittoon
ajossa nippuluku pitää entisenä (kuten 
aiemmassa 42 t:n yhdistelmässä), jolloin 
nippujen lainmukainen koko ei juuri muutu, 
mutta kuorma jää vajaaksi. Puolikuivaa 
puutavaraa, esimerkiksi tukkia, kannattaa 
kuormata perävaunuun kaksi nippua, jol
loin koko ajoneuvoyhdistelmän kuorma ja
kautuu kolmeksi tukkinipuksi. Tarkasti 
13inmukainen kuorma on tällöin noin 48 
m • Siitä seuraa nippujen koon pienene
minen ja nippusiteiden määrän kasvu. 

* Autokuormien purkamisaika kasvaa suurem
man nippuluvun vuoksi. 
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KALUSTONÄKÖKOHTIA 

Neliakselisen auton ja 2-akselisen perävau
nun yhdistelmässä on hyödyllistä olla jat
kettava perävaunun vetoaisa, jonka ansiosta 
kääntymisominaisuudet· paranevat metsäoloissa 
(täyteen kuormattuna yleisillä teillä on 
ajettava vetoaisa pitkänä eli ääriakseleiden 
välin on oltava 17.3 m). 

Kolmiakselisen perävaunun yhdistelmän koko
naispituuden ei tulisi ylittää 21 .5 m:ä, 
jolloin 22 m:n maksimipituuden mukaan perä
vaunuun (pituus noin 10 m) saadaan kahta 
tukkinippua kuljetettaessa t akayli tystä. Se 
mahdollistaa tasapainoisemman kuorman eri 
akseleille ja tasasuuret niput. 

Kolmiakselisia perävaunuja on kolme tyyppiä: 
kiinteänpituinen kiintein pankoin (omapaino 
noin 4 . 4 t), kiinteänpituinen siirrettävin 
pankoin (4.9 t) ja jatkettava perävaunu 
(5.3 t). Siirrettävät pankot helpottavat 
takimmaisen nipun kuormausta, mutta lisäpai
no pienentää kuormaa noin 0 .5 m3. Perävaunun 
jatkomahdollisuus helpottaa kuormausta sekä 
yhdistelmän kääntämistä . Kuormasta menete
tään noin 1 m3 . Kiinteänpituisen ja kiinteä
pankkoisen perävaunun kuormaus vaatii pitkä
ulotteisen kuormaimen tai ns. linkkuunajon. 

PÄÄTELMÄT 

Puutavaran kuljetuksen kustannukset alenevat 
autokuljetuksen tuottavuuden nousun ja suu
remman kuormankoon johdosta . 

Jos lisäkantavuus sijoitetaan perävaunuun, 
on mahdollista saada suurempi puutavarakuor
ma, kuin jos lisäkantavuus sijoitetaan veto
autoon. Silloin on myös edullis ta pyrkiä 
pitämään ajoneuvoyhdistelmän omapaino mahdol
lisimman pienenä suuremman kantavuuden saa
vuttamiseksi. Kuormatila mahdollistaa sen, 
että lisäkantavuus hyödynne t ään suurempana 
kuorm.ana. 

Neliakselisen auton ja täysperävaunun yhdis
telmän käyttö on perusteltua, kun kuljetetta
va puutavara on pääosin tuoretta tukkia tai 
tuoretta lyhyttä kuitupuuta ja kun moni 
tuotekuljetuksilla on tavanomaista suurempi 
merkitys. Pienet kääntymistilat ja mäkiset 
tiet puoltavat myös 4-akselisen auton ja 
2-akselisen perävaunun käyttöä. 

EFFECT OF NEW LEGISLATION ON THE TRUCK TRANSPORT OF TIMBER 

New regulations concerning the gross weight of trucks (max . 48 tons), their 
loading and exceeding of the permissible load entered into force in spring 1982 . 
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