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A u l i s E. H a k k a r a i n e n :

Puutavaran autokuljetuksen kehittäminen
ja autoasetus
Autokuljetuksen m erkitys puutavaran h ankinnassa
on varsinkin sodan jälkeisinä vuosina kasvanut huoma ttavassa määrin. Tähän ovat vaikuttaneet ensi sijassa a utojen teknillisen rak enteen paraneminen ja
autokaluston voimak as lisääntyminen sekä koneellisten kuorm~usmenetelmien , tieverkon ja ennen kaikkea
autotalvi teiden
rakentamistekniikan
k ehittyminen .
?\1uihin kuljetusmuotoihin verra ttuna nopea ja jousta va autokuljetus on avannut mahdollis uuksia r aakapuun hankinta -alueen laa jentamiseen ja h ankintakusta nnusten pienentä miseen. Tarkkoja ja yh tenäisiä tietoja aut~illa eri vuosina kulje tetuista puumääristä sen
par emmin kuin kuljetuskustannuksistakaan ei ole k äytettävissä. Esimerkkinä mainittakoon kuitenkin, että
erään muutamia vuosia sitten su oritetun arvion mukaan ainakin 1/ 3 teollisuuden r aak a puusta kuljetettiin
jossakin vaiheessa autolla. Autopuun osuus on täm~1n
jälkeen jatkuvas ti lisäänly~yt.
Autokuljetuksien k ehittyminen on ollut huomatta vasti nopeampaa kuin tieolojen, lä hinnä teiden kantokyvyn, ja tie- samoin kuin muunkin autojen käy ttöii
koskevan lainsäädä nnön. Näm ä muod ostuva tkin useassa tapauksessa vaikeiksi esteiksi a utokuljetusten k ehittämiselle. - Vastaava ilmiö on h avaittavissa jossain
SP.um äärin m yös lä ntisissä n aa purima issamme. raavassa r ajoitutaa n k äsittelemään eräitä autoasetuksen (asetus n :o 349/1948) määräyksiä puutavar an kuljetus ten k annalta, joihin niiden h aitallinen vaikutus
kohdistuu yleensä tuntu va mmin kuin muihin kuljetuksiin .

Suul'immat sallitut akselipainot
Autojen teknillisen rakenteen parantuessa niiden
voimakkuus ja k a ntokyk y ova t suurentuneet ja yleisenä pyrkimyksenä on siirtyminen entistii r askaampaan
kalus toon. Autokuljetuksissa , kuten muissakin kuljetuksissa, raskas k alus to, jolla voidaa n k errallaan kuljettaa suurempia ku01·mia, on o oitlau tunut k evyttä
taloudellisemmaksi. Autokuljetuksien osalta tämä ilm enee selvimmin puutavaran kuljetuksissa, jois~a
ajomatkat ovat yleensä pitemmä t kuin muissa.
Teiden ka nto- ja kestokyvyn turvaamiseksi autoasetuksessa on a nnettu yk sityiskohta isia m äär äyksiä suu rimpien sallittujen akselipainojen muodossa erilaisten

teiden kuormittamisesta. - Auton suurimmalla akseli~
painolla tarkoitetaan tällöin sitä painoa, joka kokonaispainosta (auto + kuorma) kohdistuu a uton takaakseliin . - Yleisillä teillä ovat n ykyisin voimassa S('U·
n1ava t suurimmat sallitut ak selipainot (§ 30):
a. Kes topi.iiillys teinen tie ja katu, 7.2 tn, j;t jos au tossa on kaksiakseline n teli, 5.0 tn.
b. So rapäällysleinen k a tu, valta - ja A-kantatie. 6.4
tn, teliau tolla 4.2 tn.
c. Muut kuin edellä mainitut yleiset tiet, 5.6 tn, telia utolla 3.4 tn.
Autojen kokonaispaino ei kuitenkaan tällöin saa ylittää silloille tai losseille liikennemerkeillä ilmoitettua
k an tavuutta . Talvella m aan ollessa jää tyneenä kohdllssa •c• mainituilla teillä saadaan liikennöidä 6.4 tn :n ja
Leliautolla 4.2 tn:n akselipa inon mukaisilla kuormilla.
Nämä mää räykset eivät koske yksityisiä teitä, kutP.n
esimerkiksi vakinaisia m etsäautoteitä ja tilapäisiä t:~ l 
viteitii. Mainittakoon, että huomattavin osa puutavaran
kuljetuksista joudutaan s uorittamaan teillä, joille vah Ruotsissa suurin
vistettu ak selipa ino on pienin. sallittu akselipaino on k aikilla teillä 6.0 tn.
Autojen käy tön ta loudellisuuden ensimmäisiä edelly tyksiä o n niiden kanto- ja vetokyvyn m ahdollisimm an täydellineJJ . h yväk si k äy ttäminen. Edellä esitetyt
sallitut ak selipa inot ehkä isevä t osittain jo n ykyisP.n
a utokalus ton taloudellista kuormittamista . Yleisimpiä
lienevä t puutavaran kuljetuksissa a utot, joiden kantavuus (suurin sallittu kuorma) on 4 ...5 tn. Sula n maan
aika na kaikilla tä tä suuruusluokk aa olevilla autoilla ei
ko. m ääräyk sien mukaan voida huonoimmilla teillä
(kohta c) kuljettaa täyttä kuormaa. - Kuten tunnt>ttua, puutavaran kuljetuksissa autoja k u ormitetaan
huoma tt avasti enemmän kuin sallitut akselipa inot edelly tlävåt, ja mikä li pysytään n äiden .edellyttämien
kuormien puitteissa, a utojen käyttö muodostuu useimmissa tapauksissa taloudellisesti· kannattamattomaksi.
··- Akselipainoja koskevien määräyksien s uurimpana
h eikkoutena on kuitenkin se, että ne estävät siirtymisen
nykyistä raskaampaan ja ta loudellisempaan kalustoon.
On selvää, ettei kenenkään k anna ta hankkia raskasta
kalustoa, ellei sen kuljetuskapasiteettia voida kiiyttää
täydelleen h yväksi. Vertailun vuoksi mainittakoon, että
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ruotsalais ten käs itykse n mukaan puutava ra-auton
kan to kyvy n oli s i oltava vähintään 7...8 tn.
Sulan maan a ika na tiet eivät sanottavas ti k estä nykyis tä suurempaa kuormitu sta. Sen sijaa n talvikuukausina (joulu_:_lmhtikuu ), jolloiil ' huom a ttava osa
puutavaran a utokulj etuksis ta ta p a htuu , teiden kunnon
ei pitä isi olla es tee nä akselipainojen n os tamisell e, sillä
routa lujittaa tä ll öin Li en kantavaa osaa. Jäätyny t tie
k es tää nykyisin sallittu a monin verroin suuremman
kuormituksen. Tätä todistaa mm. se, että turvem aalla
oleva t talvitiet, joissa jää tyny t turve ja tiiviste tty lumi
tavallises ti yksinää n muodos tavat tien k a ntavan osan,
ovat kestäneet huoma ttavas ti suuremman kuormituksen ku in sallitut akselip ainot edellyttävät. Mainittako o n m yös, e ttä Norjassa sallitaan talvella kaikilla
teillä 7.0 tn ak seli paino. Sikälä is ten teiden kantokyky
on sulan maan aikana likimain sam a kuin m eidän,
mutta sen s ij aan m aan jäätyminen ta lvikuukausina on
siellä suhteelli ses ti väh äisempää.
Puutavaran ajatlajien ta holta onkin tehty es ityksiä
sa llittuj en akselipa inojen nos tami ses ta talvikuukausiksi. Viranomaiset ve toa va t ak selipainojen nostamismahdolli s uuksisla keskusteltaessa siltoj en ja rumpuj en
heikkoon kuntoon, joka u seassa tapauksessa on tieve rkk omme pahin pullonkaula. Maassamme on kaikkiaa n n . 7 000 m aa nliesiltaa ja rumpuja on huomattavas ti en emmä n. Valitettavasti ei ole k äy tettävi ssä
yk sityiskohta isia ja luotettavia tietoja niiden kantavuud es ta. Ma initta koon kuitenkin , että p ääas iassa syrjäseuduilla on n . 2 000 vanhaa siltaa, joiden kantokyky
on pi enempi kuin vastaavan tien. Koska silloille ja
rummuill e on tavallisesti vahvistettu kaksijanoinen liik enne, niide n pitä isi yksijanoista liikennettä käytettäessä k estää n yky isiä akseli painoja s uurempi kuormitus. Poikkeuksen muodostavat n e sillat ja rummu t,
joille on vahvistettu yk s ijanoin en liikenne tai ti etty
maks imikuo nna. Osa ll a va nhimmi s ta si ll oista akseli painoj en nosta min en edell y ttää yksij01.1oista liikenn ettäkin
käytettäessä
k a nsira k entee n vahvistamista.
Rumpujen osa lta on li säk si otettava huomioon , että
niiden ympärill ä ja päällä olevan maan jäätyessä kan tok yk y suuren ee.
E dellä es itety n p e rus tee lla voidaan todeta, e ttä teoreettises ti pitä is i olla mahdollisuuksia suurimpien sallittuj en akselipainojen nosta miseen talvikuukausiksi.
Tie- ja poliisiviran om a isilla on a utoasetuk sen mukaan
oikeus m yö ntää mää rä aikain en lupa a k selipainoj en
ylittämiseen tie ty n kuorman tai tava rae rän kulj etta mis ta varten sillä edell ytyks ell ä, että jos ti e tai silta
rikkoutuu, a jattajan on korvatlava syntyny t va hinko.
Asetuksessa ei ol e mitä ä n määräyksiä tä m ä n y lityksen
suuruudesta. Käytännössä lupien saan ti on vaikeaa ja
ennen kaikkea hidasta, joten es imerkiks i puutavaran
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kulj etuksissa niitä tiettävästi käytetään verraten vä:h ä n. Puutavaran kuljetuksiin olisi hankittava erikoislupa sallittuj en a kselipainojen ylittä miseen talvikuu kausina ehdoll a, että silloilla ja rummuill ::t kä ytetään
tällöin yksij anois ta liike nn että ja ajattaja korvaa niille m a hdollisesti a ih eutun ee t va hin got. Yk sijan oisen liik entee n valvom inen , jota vi ra noma isten taholta pidetään va ikeana, ei tuottane sanottavia vaikeuks ia, sillä
puutavaralas lissa oleva t a utot eivät tavalli sesti nykyää nkään aja sillall e samanaika isesti vastaan tul evien
au tojen kanssa. Rumpujen havaitseminen , ell ei niit ~
va rusteta )iikenn em erkeillä , on vaikeaa , multa tällöin
on otettava huomioon maan jäätymisen rumpua lujit.tava vaikutus. Ko. lupa olisi saata va sellai seks i, e tt~
suurin sallittu akselipa in o oli si talvikuukausina 8.0 tn .
Mikäli tä ll a inen lupa saa taisiin, puutavaran kulj e tuk ~
se t olis i mahdollisuuks ien mukaa n järjeste ttävä niin~
etlii huonoj en lieosuuksie n varrell a ol evat puuerät kul:
jete taan .talvikuukausina ja sulan maan aikana kuljetukset k eskite tään valla- ja A-kan tateille.
Akselipainojen yleinen korottaminen ei voi tulla
kysymykseen, ennen kuin tiet, sillat ja rummut on vahvistettu. Tämän vuoksi myös puutavaran a ja tlaj ien olisi kiinnitettä vä valtiovallan huomiota niiden vahvistamisen la rpeellisuuleen ja kiireellisyy teen en nen kaikkea sellaisilla ti cosuuk silla, joilla puutavaraa kulj etelaan joka v uos i. Yl eises ti tunn e ttu a on, että tähän ta r koilukseen myönn etyt määrärahat ovat liian pi enPt.
Es im erkkin ä m a initta koon , että eräiden suurten .ia
Pohjois-S uom essa h ä vilelyllä alu eella ole vi en s iltoj c-m
rak entamiseen myönn e ttyje n määrärahoj en ohell a
vuodeksi 1953 sillatöihin varattu määräraha riittänee
va in 15 ... 20 k eskikokoisen tai pi ene n s illan uu simi seen.
Sella isilla tieos uuksilla , joilla joudutaan kulj etta maan s uuria puumääriä jatkuvasti, puutavaran ajotlajien k a nnattaa h a rkita oma-aloilteisuutta si ltoj en ja
rumpuj en va hvi stamisessa. Mikäli ko . tieosuudella on
jokin 1:umpu tai pienehkö s ilta, jonka h eikko kunto
on es teenä erikoislupien saannille akselipainojen ylittämiseen , sen vah vistamisen kustantamin en voi useas sa tapauksessa olla ta loudelli sta, sillä siihen uhratut
vara t korvautuvat pienentyn eiden ajokustannusten
muodossa. Erikoi suutena mainittakoon tässä yhteydessä USA:n lä nsira nnikolla käytetty menetelmä , joka
tuskin tulee meillä kysymykseen. Liikennemääräyksien
mukaan siellä saadaan liikennöidä huomattavasti raskaammalla kalustolla ja suuremmin kuormin kuin
m eillä. E simerk iksi yleisillä maanteillä ja m etsähallinn on r a kennuttamilla. m etsäautoteillä suurin sallittu
a k selipa ino on k eskimää rin yli 8.0 tn. Puutavaran
kulj etuksissa on kuitenkin pyritty siirtymään enti stä
raskaampiin autoihin. Koska liikennemääräyksien

mukaan niid~ n kuljetuskapasiteettia ei yleisillä teillä
voida käyttää täydelleen, suurilla useampivuotisilla
työm ailla puutavaran ajattajat ovat tämän vuoksi
eräi ssä ta pauksissa turvautuneet omiin va nkkara k en teisiin m e tsäautoteihin , joilla on korvattu vakituin en
tieverkko. On sa ttunut tapa uksia, että tä llain en yk sity]s lie kulkee yleisen ti en rinnalla. Ko. leilhi vo idaan
liikenn öidä s uuremmin ja leveämmin kuormin kuin
yleisillä ja lisäks i täll öin vapaudutaan bensiini- ja
kaasuöljyver os la .

Tiiyspe•·ävaunujen käyttö
Auton ve tok yky on tavallisesti sen kantokykyä suu rempi . Kantokykyä on p yritty li sää mää n erilai sill a
perävaunuill a . Perävaunuliu va ru stettu a uto, jossu
kuorm a n p ain o jakautuu u sea mm alle a kselill e, pystyy
kuljettamaan huomattavas ti s uuremma n kuorman
kuin perävaunuton ylittä m ä llä edellä mainittuja sa i·
littuja a k selipain oja tai a uto n kanlokykyii . i\Ieillä
puutavara n kulj etuks issa k äy tetään yleisesti n s. puoli perävaunuja. Läntisessä n aa purimaassa mm e on viim e
aikoina saatu suotui sia k okemuks ia tä ys perävaunuj en
k äy tös tä puutavara n ajossa. T äysperävaunulla va w sletun a uton kulje tu skapasiteetti on pitkillä ajomatkoil la suurempi kuin p e räva unutloma n ta i puoliperävn u nullisen. Täysperävaunuj en käy ttö avaa var tee n oleltJJ.via m a hdolli suuk sia puutavaran autokulj etuksen taloudelli suuden · kehittä mi seen ja lisää mi seen e nn r>n
kaikkea va ikeas ti u ilettavi en k oin1tukki en ja lehtipuu pinotava ra n sekä ns. n oll a rajan taka na olevien pull erien kulj etuksessa.
Autoasetuksen (§ 36) · mukaa n autoon saa ilm an e ri k oislupaa k ylkeä kaksiakselisen Uiysp erii Yau nun , jo n ka kok o na ispain o (pe räva unu + kuorma ) on eninliiiin
Yetoauto n k ok o naispa inon suuruinen . Lisäk s i (§ 37)
perävaunussa o n oltava ilse toimiva ta i ve toa uton kul j ettaja n h oilama ja rrul aite ja se n o n seura ltaYa veto autoa ilma n ohjausta. E nsiksi m a inittu m äliräys r ajoittaa täys p.erä va unuj en tal o ud elli sta käyttöä, s ill ä
sen mukaa n niitä ei voida ku ormittaa niin paljon kuin
jos kokonai spa ino m ää r äy tyis i sa llittuj en ak se li pain ojen mukaan. Esimerkiksi h eikoimmill a teill ä sallitun
akselipain on (5. 6 tn ) mukain en tii ys perä ,·aunun suurin kok o na ispaino on 11.2 tn . Ko. teillä sa m oin kuin
ei m yöskää n valta- ja A-kantateillä voida käyttää il man erikoi slupaa tätä suuruusluokkaa olevia autoja.
Heikoimmill a teill ä voidaan liikenn öidä a utoilla, joiden
kokonai spa ino on enintää n 7.5 .. .8.0 tn . Kä ytä nnössä on li sä k si esiintyn y t tapa uksia , että täysp erä va unun
kokonaispaino on va hvistettu pienemmäksi kuin ve to auton.
Ko. läys perävaunuj en kokonaispa inoa kosk eva m ääräys , joka johtuu liikennetutvallisuusnäkökohdista,

lien ee p erä isin niiltä ajoilta , jolloin täysperävaunuissa
ei k ään tyvä n etuakselin oh ella ollut mitään varsinaisia ohjauslaitteita ja niiden jarrut olivat yleensä puutteelliset. Uus impien p erävaunumallien ohjattavuus on
verra ten h yvä, sillä ohjau s tapah tuu erikoisen ohjaus tangon av ulla siten, että ve toauton ja siihen kytketyn
ohja u stan go n kääntyessä perävaunun kaikki pyörät
kääntyvät. Ohjaltavuutensa puolesta nämä perävaunut
ovat parempia kuin tavalliset puoliperävaunut. I\o.
täys perävaunut on yleen sä varustettu ve toa uton kuljetta jan h oita mill a pain eja JTuill a, jotka toimi vat sam an periaatteen mukaa n kuin juna n ja rrut. Nä itä jarruja voidaan liik enn e tur vallisuud en kannalla pitää
h yvinä. Koska nämä perävaunut täy ttä vä t ohja ttavuu tensa ja jarrulailteidensa puolesta ver raten korkea t
liikennelurvallisuusvaa timukset, niiden teknillisen rakenteen ei pitäisi oll a es teenä k o. m ää räyksen Iieventä misell e. Mainittakoo n , e ttä Ruotsissa a utoon saa kytk eä täysp eräva unun , jonka k oko na ispa in o on enintään
kaks i"k erlaa niin suuri kuin ve loa ulon.

Liikennealucjä•·.jestclmä
Puutavaran a utokulje tus ten taloud elli s uus ja o nnistumin en riippuvat ratka isevas ti siitä, mi ssii m äärin
ajoihin saadaa n h yvässä kunn ossa olevaa ja p uuta va ran kulj etuksiin soveltuvaa l<alu sloa ja tottun eita
a jureila . I< oska paiknlliset a utot eivät a in a täy tä n äi tä
vaa timuk sia ja koska ajoj en ylitar jonta voi aiheull.aa
erimi eli syyksiä ajolaksoissa , puutavaran aja llaja t jou ·
luvat u sein ajoja järjes tii essään h an kkimaan a utoi li joit:J. lyö maan sija intikunn a n ulkop uolelta.
Autoase tukse n (§ 55) mulma n l ä~i ninh a llilu s m yöntää autoill e liikenn eluva n ja m äärää sa m a ll a alu een ,
joll a a uto saa liikennöidä. I<o. a lueen polii sivira n om ainen voi, mill oin aluee n om a liikenn eta rve sallii, oikeuttaa alueliik enteessä oleva n ku orm a-a uto n si irtym ään
mää rä ajaksi , e ninlä~i n neljä k si kuuka udeksi liik enn ealueensa ulk op uolell e ti"elyn lyö m aa n töihin . Aut oasetus ja Kulkul a itoslen ja y leis ten tö iden ministeriön
antamat ohj eet edell yttävä t, että k o. lupa m yö nne tää n ,
ell ei alueen om a liikennetarve ole esteenä. Käytäntö
o n kuitenkin oso ittanut, e ttä lupi en saanti on va ikeaa;
ja hidas ta ja e ttä se u seassa tapa uk sessa riippuu sen:
pa ikkak unn a n viranom a isis ta ja ammatliautoilijoista,
jo nn e lupaa a notaan .
Liikenn ealuejärjestelmä n alkuperä isenä tarkoituksena o n ilm eisesti ollut p yrkim ys tur va ta paikallisen
liikenn eta rpeen tyyd yttä min en ja paikallisten autourakoitsijoiden työma hdollisuudet Koska n yk yin en a utokalusto riittää ty ydyllämää n yleisen liikennetarp een
ja koska paikalli sten a utourakoitsijoiden pitäisi pys tyä

kilpaileJnaan k ysynnä n ja ta rjonna n muka isilla ajotak soilla vieraspaikkakuntalaisten kanssa , liikennealuec
jä rjestelmä ei enää vastaa tarkoitustaan. Tämän vuoksi
se olisi kok onaan poistettava. Ellei siihen esimerkiksi
a utourakoitsijoiden mahdollisen va stustuksen vuok si
voida m ennä, siirtolupien saa nti olisi järjestettä vä n yky istä joustavammaksi ja ennen kaikkea nopeammak i. Puutavar a n kuljetuksissahan voi usein esiintyä
ta pauksia , joissa autojen ta n etla ei pys tytä ennakolla
ar vioimaa n ja a utojen n opea saa nti on kuljetuksen onnistumisen edelly tyk senä.
Autokuljetuksen m erkitys p uutavara n h ankinnassa
tulee ja tkuvasti lisääntym ää n. Täm än tunnustamista
todistaa mm. valtiovalla n tah olta puutava ra n kul jetuks iin ta rkoitettujen m elsi"iautoteiden r akentamiseen kiinnitetty huomio ja enn en k a ikkea v uoden 1949 Metsätalouskomitean Jaalima tiesuunnitelma. Tämän to teuttaminen lisää tuntuvasti a utojen k äy ttöm ah dollisuuksia puuta vat1an h a nkinnassa. Kuljetusten taloudellisuuden vuoksi on vä!Wim ä töntä, että m yös lainsää dä nn össä oletaa n hu omioon autokuljetuksen vaatimukset. Kuten edellä on k äyn yt ilmi, n ykyiset m ää räyk sE'l
ositta in ehkä isevä t autokuljetuksen alalla jo tapahtuneen k ehityksen toteutta mista ja enn en ka ikkea pien entävä t sen kehitlämism ahdollisuuksia . Vaikka n e
johtuvat yleisistä näkökohdista, kuten liikennelurval·
lisuudesta , teiden kunn osta jne., niissi.i ilmeisesti on

t~·ripa in os

M et siit aluud ellisc.~ ta

mahdollis uus ottaa huomioon nykyistä enemmä n
m yös autokuljetuksen asettamia vaatimuksia .
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SUMMAHY
Aulis E. Hakkarainen:

The Development of Truck Transportation of
Timbcr and the Automobile Act
In the las t ten years truck transportation has gained
<.:o ns idera blc im po rta nce in logging. Truck equipment has
developcd fas tet· tha n r oad capacity a nd legisla tio n govcrn ing r oacls an d the u se of m o tor vchicles. T he present
la ws to som e cxtent p revent the eco nomic a da pta tio n of
new m etho ds a ncl inventi ons a nd reduce opportunities of
fur!h cr developm ents. The present a rticlc di scusses som e
pa ragra phs o f !he Aulom obile Act from !he po int of v iew
o f limber lra nspo rtati on, w hich is m ore serio usly hit by
lhc Ac t Iha n o lher tra ns porlat ions, a nd s ludies lhe passi·
bili!ics o f favo ura blc cha nges in !he pa ragra phs. Some o f
!he mos t im porla nt poinls concern the m aximum axlc
load s a llowed, the Jaa ding of lra ilers, ancl the m ovem enls
of tr ucks o utside their own so-called lra ffic regions. T h e
heavics t loads a llowed at present on public roa ds a re, on
lhe different ty pes of r oads, 7.2, 6.4 a nd 5.6 m etric tons.
F o r bogic lrucks thc co rres pond ing loads a re 5.0, 4.2 a nt)
:1.4 m elric to ns.
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