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TIIVISTELMÄ  

Tässä raportissa on tarkasteltu eräitä lainsäädännön muutosehdotuksia ajoneuvojen pituuk-
siin sekä niiden vaikutuksia puutavara- ja hakekuljetuksiin. Ajoneuvojen mittojen ja siten kuor-
matilan pidentäminen lisää hyötykuorman osuutta yhdistelmän kokonaispainosta ja tilavuu-
desta. Tämä parantaa kuljetusten kustannus- ja energiatehokkuutta sekä vähentää kuormien 
määrää, jolloin kuljetusten turvallisuusriskit pienenevät ja ruuhkavaikutukset varsinkin kau-
punkialueilla vähenevät.  
 
Metsästä lähtevät puutavarayhdistelmät hyötyisivät vetoauton pidentämistä 13 metriin, joka 
mahdollistaisi tietynmittaisten kuitu- ja tukkipuunippujen kuljettamisen samassa autossa. Pi-
dentämisestä olisi hyötyä, vaikka yhdistelmien massoja ei nostettaisikaan.  
 
HCT-kokeiluissa mukana olevat nykyisin sallittua pidemmät puutavarayhdistelmät liikennöi-
vät terminaalien ja tehtaiden väliä. Selvästi nykyistä isommat HCT-yhdistelmät mahdollistai-
sivat tehokkaat siirtokuljetukset terminaaleista tai kuormauspaikoista puun käyttöpaikkoihin. 
HCT-terminaalien ja -käytävien sijoittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että isojen HCT-
yhdistelmien liikennöinti painottuu niille sopiville yhteyksille. Stabiliteetin ja kääntyvyyden si-
mulointitulosten mukaan pisimpien, nyt kokeiluluvalla ajavien HCT-yhdistelmien mitoituksissa 
olisi kehittämistarpeita asetusluonnoksen vaatimuksiin nähden. Puutavaran tiheys on noin 
800–900 kg/m3, joten pidemmät puutavarayhdistelmät eivät juurikaan hyötyisi pelkästä pi-
tuuden nostosta, vaan samalla tarvitaan myös massojen nostoja.    
 
Metsäteollisuuden tuotantolaitokset käyttävät vuosittain noin 7 milj. m3 sivutuotteita (ml. 
tuotantolaitosten sisäinen käyttö). Kevyiden sivutuotteiden osalta pelkkien yhdistelmäpituuk-
sien nostosta on hyötyä. Hakkeen tiheys kuitenkin vaihtelee vuodenajan mukaan, ja isommilla 
hakeyhdistelmillä raskaan hakkeen aikana jopa useita kymmeniä prosentteja kuljetuskapasi-
teetista jäisi hyödyntämättä. Voima- ja lämpölaitokset käyttävät kiinteitä puupolttoaineita 
vuosittain noin 19 milj. m3. Tienvarsivarastoissa jo nykyisillä hakeyhdistelmillä on käänty-
vyyshaasteita, mutta terminaaleista lähtevissä kuljetuksissa on mahdollisuuksia hyödyntää 
suuriakin HCT-yhdistelmiä.  
 
Metsäteollisuuden tuotteiden kuljetusominaisuudet vaihtelevat paljon, mutta esimerkiksi 
sellupaalien kuljettamisessa vetoauton pidentämisestä olisi hyötyä. Pääosassa tuotekuljetuk-
sia ajoneuvojen pituuden lisäksi myös massojen nostaminen on tarpeen, jotta hyötykuorman 
osuutta voidaan merkittävästi korottaa. Tuotekuljetukset painottuvat tuotantolaitoksilta vien-
tisatamiin, joten HCT-käytävien avulla isoimpien yhdistelmien liikennöintiä voidaan keskittää 
soveltuville reiteille. Myös puun korjuukaluston kuljetuksiin 13-metriseksi pidennetty, mah-
dollisesti aiemmin jo puukuljetuksissa käytetty vetoauto soveltuisi hyvin.  
 
Käsillä oleva raportti on päivitetty versio 1.6.2018 julkaistusta raportista. Tähän versioon on 
mm. päivitetty ajoneuvojen pituuksien nostoa koskevan asetusmuutoksen tilannetta sekä täy-
dennetty HCT-yhdistelmien tietoja.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta ja tavoitteet  

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on saattaa tammikuussa 2019 voimaan asetuk-
sen1 muutos koskien ajoneuvojen mittojen pidentämistä.  
 
Tämän raportin tavoitteena on arvioida ajoneuvojen pelkän pidentämisen vaikutuksia puuta-
varan ja hakkeen autokuljetuksiin. Vaikutusten arvioimista rajaa se, että HCT-kokeiluissa mu-
kana olevien puutavara- ja hakeyhdistelmien pituuden nostoon on aina liittynyt myös masso-
jen nosto. Arviointi tehtiin käytettävissä olevien tutkimustulosten ja laskelmien pohjalta, joten 
asetusluonnoksen kaikkien muutosten vaikutusta ei pystytty arvioimaan. Yhdistelmien koko-
naismassojen nostamisesta käynnistetään myöhemmin tänä vuonna erillinen lainvalmistelu-
prosessi. Tähän raporttiin ei sisällytetty yksityiskohtaisia arvioita massojen nostojen vaikutuk-
sista, vaan Metsäteho Oy laatii niistä erillisen raportin.  
 
Raportti on laadittu hyödyntäen HCT-kokeiluluvan2 saaneiden kuljetusyritysten sekä näiden 
kuljetuksen antajien toimittamia tietoja. Tekijä kiittää taustatietojen toimittamiseen osallistu-
neita kuljetusyrityksiä (Kari Malmstedt Oy, Ketosen Kuljetus Oy, Koneurakointi Aki Sammalisto 
Oy, Konnekuljetus Oy, Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy, Kuljetusliike Moilaspojat Oy, Kuljetus-
liike O Malinen Oy, Kuljetusliike Wickström Oy, Orpe Kuljetus Oy, P&A Trans Oy, Veljekset 
Hannonen Oy, Q Team), metsäyhtiöitä (Metsä Group, Metsähallitus Metsätalous Oy, Stora 
Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj) sekä ajoneuvodatan osalta Paetronics Oy:tä, Scania Suomi 
Oy:tä ja Volvo Finland Ab:tä.  
 
1.2 Ehdotetut muutokset ajoneuvojen mittoihin  

Syyskuun 2019 asetusluonnoksessa (Valtioneuvoston asetus… 2018) esitetään seuraavia HCT-
yhdistelmien kannalta merkittäviä mittamuutoksia: 

1. Auton maksimipituus nostetaan 12,00 metristä 13,00 metriin  
2. Puoliperävaunun maksimipituus (vetotapin pystyakselista perävaunun takimmaiseen 

osaan mitattuna) nostetaan 12,00 metristä 18,00 metriin 
3. Yli 22,00 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä käytetyn varsinaisen perävaunun 

maksimipituus (etuakseliston kääntöpisteestä perävaunun takimmaiseen osaan mitat-
tuna) nostetaan 12,00 metristä 16,00 metriin 

4. Muun kuin N2- tai N3-luokan kuorma-auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdis-
telmän maksimipituus nostetaan 25,25 metristä 34,50 metriin 

• Tästä mitasta vetoauton ohjaamon takana olevien kuormatilojen sisäpituuk-
sien summan maksimipituus nostetaan 21,42 metristä 29,24 metriin.  

 
  

                                                      
1 Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetus (1257/1992) 
2 Ks. tarkemmin www.trafi.fi/hct ja www.metsateho.fi/hct  

http://www.trafi.fi/hct
http://www.metsateho.fi/hct
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Asetusluonnoksen 20 §:ssä esitetään uusia telille kohdistuvien massojen maksimipainoluok-
kia:  

1. Neli- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi 
kuin 1,3 metriä – 27 tonnia  

2. Neli- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi 
kuin 1,3 metriä ja telin äärimmäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 4,7 
metriä – 30 tonnia  

3. Viisi- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suurempi 
kuin 1,3 metriä ja telin äärimmäisten akselien välinen etäisyys on suurempi kuin 6,7 
metriä – 36 tonnia.  

 
32 a §:ssä on lisäys hinattavan ajoneuvon kytkentämassasta, jonka mukaan puoliperävaunun 
telille kohdistuva massa saa olla enintään 1,7 kertaa vetoauton suurin tiellä yleisesti sallittu 
massa. Muita asetukseen ehdotettuja muutoksia on käsitelty luvuissa 2.6.3 (Stabiliteetti), 
2.6.4 (Kääntyvyys) ja 2.6.9 (Ajoneuvojen varustelu).  
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2 YHDISTELMIEN PIDENTÄMISEN VAIKUTUKSIA PUUTAVARAN JA 
HAKKEEN KULJETUSTEHOKKUUTEEN  

2.1 Johdanto  

HCT-kuljetuslupia ei ole sellaisilla hake- ja puutavarayhdistelmillä, joilla on nostettu pelkäs-
tään pituutta nykylainsäädännön rajoituksista (ks. raporttia varten tutkittujen HCT- ja niiden 
verrokkiyhdistelmien ominaisuustiedot liitteissä 1 ja 2). Tämän takia pituuden noston vaiku-
tusten arviointi on painottunut tässä kuljetusten tehostumiseen ja muita vaikutuksia on käsi-
telty lyhyemmin luvussa 2.6.  
 
2.2 Kotimaisen puutavaran ja hakkeen autokuljetukset 

Metsäteollisuus käytti vuonna 2016 noin 43 milj. m3 (noin 33 milj. tonnia) kotimaista, tehtaille 
pelkkinä autokuljetuksina toimitettua aines- ja sivutuotepuuta (taulukko 1). Lisäksi puun rau-
tatie- ja vesikuljetusketjuihin sisältyy keskimäärin 50 km:n alkukuljetus autolla (saaripuun kul-
jetusta lukuun ottamatta). Tämän kuljetusvolyymi oli 11,1 milj. m3. Lämpö- ja voimalaitokset 
käyttivät 18,4 milj. m3 kiinteitä puupolttoaineita. (Luonnonvarakeskus 2017, Metsäteollisuus 
ry, Strandström 2017c ja d).   
 
Taulukko 1. Puun autokuljetusten määrät ja keskikuljetusmatkat (Metsäteollisuus ry, Strand-
ström 2017c ja d, Lapp & Iikkanen 2017, Luonnonvarakeskus 2017, Tilastokeskus 2017, Ylitalo 
2017).  

 
Metsäteollisuuden osalta vain kotimaisen puun kuljetusmäärät. Sivutuotevolyymi sisältää myös tuotantointe-
graattien sisäisen sivutuotteen käytön.  
Energiapuuhakkeen autokuljetusmäärä = kokonaiskäyttömäärä – käyttöpaikassa haketetun puun määrä – arvio 
tuontihakkeesta vuodelta 2015.  
 
Puukuljetusten lisäksi merkittäviä metsäsektorin autokuljetusvolyymeja muodostavat tuote-
kuljetukset3 (ks. WSP Finland Oy 2017), muut raaka-ainekuljetukset (esim. erilaiset kemikaalit) 
ja metsäkoneiden siirtokuljetukset (arviolta yli 200 000 siirtoa vuodessa; Väätäinen ym. 2006).  
 
2.3 Yhdistelmän kokonaispituuden nosto  

Nykyisin yhdistelmien sallittu kokonaispituus on 25,25 m ja asetusluonnoksessa ehdotetaan 
pituuden nostoa 34,50 metriin. HCT-luvan saaneiden metsäautojen kokonaispituudet ovat ny-
kyisen asetuksen mukaisia, kun taas terminaali- ja sivutuotehakeyhdistelmissä pituudet vaih-
televat ja pisimmät ovat lähellä asetusluonnoksessa esitettyä tasoa (kuva 1).  
 
 
 

                                                      
3 Kemiallisen metsäteollisuuden koko tuotantomäärä vuonna 2017 oli 18,0 milj. tonnia ja mekaanisen metsäteollisuuden 13,2 milj. m3 (Met-

säteollisuus ry 2018). Tuotteiden kotimaan kuljetusosuuksiin hyödynnetään autokuljetusten lisäksi merkittävästi junakuljetuksia.  

Metsäteollisuus Lämpö- ja voimalaitokset (ml. metsäsektorin tuotantolaitosten voimalat)

2016
Ainespuu Sivutuote Metsähake Kuori Puru Puutähdehake 

autokuljetus, 1 000 t/v 30 769,4 2 300,4 1 912,9 2 389,1 703,1 337,9
autokuljetus, 1 000 m3/v 35 804,8 7 274,5 7 022,0 7 351,0 2 489,0 1 125,0
ka. kuljetusmatka autolla, km 105 105 64 64 64 64
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Kuva 1. Puutavaran ja hakkeen HCT-yhdistelmien kokonaispituudet verrattuna nykyisen ja eh-
dotetun asetuksen maksimipituuksiin.  

 
2.3.1 Puutavarakuljetukset 

Puutavarakuljetuksissa yhdistelmien pidentämisellä voidaan selvästi nostaa hyötykuorman 
määrää, mutta vain jos samalla nostetaan yhdistelmän kokonaispainoa (kuva 2). HCT-
puutavarayhdistelmistä vain terminaalien väliä ajavilla kokonaispituus on nykyisin sallittua 
korkeampi. Verrattuna 76-tonniseen yhdistelmään 84-tonnisella yhdistelmällä (pituus 26,9 m) 
6,5 %:n pituuden nosto kasvattaa hyötykuorman määrää 12,9 %, ja 104-tonnisella 30,7 %:n 
pituuden nosto kasvattaa hyötykuormaa 36,3 %. 94-tonnisella 22,8 %:n pituuden nosto nostaa 
hyötykuormaa vain 19,6 %, koska ko. yhdistelmän kokeilulupa ei aluksi sallinut ajoa suunnitel-
lulla kokonaispainolla (102 tonnia, jonka mukaiset laskelmat valmistuvat myöhemmin).  
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Kuva 2. HCT-puutavara- ja hakeyhdistelmien hyötykuorma- ja kokonaispainot yhdistelmän pi-
tuuden mukaan.  
*Yhdistelmän painot oli suunniteltu HCT-kuljetusreiteillä sallittua suuremmiksi.    
 
HCT-metsäautoilla kokonaispituuksia ei ole kasvatettu, ja ne jäävät jopa nykyisin maksimis-
saan sallitun alle. Metsäteillä kääntöpaikkojen ja liittymien mitoitukset rajoittavat pituuden 
nostamista nykyisestä (ks. tarkemmin luku 2.6.4.). Hyötykuorman määrää saadaan kasvatet-
tua 84-tonnisilla metsäautoilla 12,3–13,6 % verrattuna 76-tonnisiin metsäautoihin.  
 
2.3.2 Hakekuljetukset  

Sivutuotehakkeen irtotiheys vaihtelee paljon sekä haketyypeittäin että vuodenajan mukaan 
(vaihteluväli 230–350 kg/i-m3). Tämä vaikuttaa siihen, miten paljon kuormatilaa haketonni 
kulloinkin vaatii. Hakeyhdistelmillä on puutavarayhdistelmiä korkeammat omapainot hakkeen 
purkulaitteiden4 takia.  
 
HCT-hakeyhdistelmästä riippuen pituuden kasvattaminen kasvattaa joko tonneissa mitattua 
hyötykuormaa tai kuutioissa mitattua kuormatilaa (taulukko 2). Pääosin jompikumpi kapasi-
teetin nousuista on suhteellisesti suurempi kuin kokonaispituuden kasvu.  
 
  

                                                      
4 Hakeyhdistelmien omapainoihin ja siten myös hyötykuorman määrään vaikuttaa yhdistelmän purkutapa (ketjupurku, kävelevä lattia, sivu-

kippaus, purku pyöräkuormaajalla). Kaikki HCT-kokeiluluvan saaneet hakeyhdistelmät puretaan ketjupurkuna. 
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Taulukko 2. HCT-hakeyhdistelmien hyötykuorman (tonneissa) ja kuormatilan (kuutioissa) 
kasvu pituuden kasvuun verrattuna (vertailukohteena 76-tonninen yhdistelmä).  

 
 
Taulukkoon 3 on laskettu, miten paljon eri HCT-yhdistelmillä tai niiden verrokeilla olisi yli- tai 
alipainoa, mikäli ne lastattaisiin eri hakelajeilla tilavuuden puolesta täyteen. Eri yhdistelmien 
soveltuvuus (= vain vähän yli- tai alipainoa maksimihyötykuormaan nähden) kuljetuksiin vaih-
telee hakelajeittain, joten yhdistelmien kuljetustehokkuuden vertailu on haastavaa. Esimer-
kiksi keskimääräisen mäntyhakkeen kuljetuksissa 64-tonnisella yhdistelmällä syntyy vähiten 
yli- tai alipainoa. Kevyen mäntyhakkeen kuljetuksissa soveltuvin on puolestaan 85-tonninen 
hakeyhdistelmä. Kuusihakkeen kuljetukseen soveltuvin on 100-tonninen hakeyhdistelmä, kun 
hake on raskasta tai keskimääräisen painoista. Kevyen kuusihakkeen kuljettamiseen soveltu-
vin on puolestaan 64-tonninen yhdistelmä.   
 
Taulukon alemmassa osassa yhdistelmille on laskettu suurin kuorma, mikä on mahdollinen 76 
tonnin kokonaispainolla (eli hakeyhdistelmien pituutta sallittaisiin suurennettavan, mutta ko-
konaispaino pysyisi nykyisin sallitun mukaisena). 84-tonninen, 27,5 metriä pitkä hakeyhdis-
telmä soveltuisi mitoiltaan melko hyvin hakekuljetuksiin 76-tonnisenakin (yli- tai alipaino kes-
kimääräisillä haketiheyksillä vaihtelee 0,3 %:n ja 9,0 %:n välillä). Myös 91-tonnisen, 29 metriä 
pitkän yhdistelmän mitoitus soveltuisi mitoiltaan lehtipuuhakkeen ja kevyen mäntyhakkeen 
kuljetuksiin 76 tonnin kokonaispainollakin. Lähes 34-metriset hakeyhdistelmät (85-tonninen 
ja 100-tonninen) soveltuisivat erittäin huonosti hakekuljetuksiin, mikäli niiden kokonaispaino 
rajattaisiin 76 tonniin (ylipainoa täydellä kuormalla tulisi kymmeniä prosentteja). Mikäli koko-
naispainon nosto sallitaan HCT-lupatasolle, yli 33 metriä pitkät hakeyhdistelmät ovat 76-ton-
nisia yhdistelmiä soveltuvampia (pois lukien aivan raskaimpien purujen ja kuorien kuljetukset). 
Nykyisin sallitut 76-tonniset yhdistelmät jäävät alipainoisiksi keskimääräisillä hake- ja puruti-
heyksillä.   
 
Taulukon laskelmat on tehty yhdistelmän täydellä 4,4 metrin korkeudella. Usein hakeyhdistel-
mät ovat tätä matalampia lastauksessa käytettävien koneiden (tyypillisesti pyöräkuormaajat) 
rajoittuneen ulottuman takia. Lisäksi kevyempiä hakelaatuja lastataan niin, että kuorma ylit-
tää kuormatilan korkeuden. (Sammalisto 2018.) Hakeyhdistelmissä kuormatilaa on järkevää 
kasvattaa nimenomaan pituussuunnassa.  
 
 
 
 

Kokonais-
pituus m

Hyötykuorma    
t

Kokonaispaino 
t 

Kuormatila     
m3

Pituuden 
kasvu %

Hyötykuorman 
kasvu %

Kuormatilan 
kasvu %

27,5 m 56 84 155 8,9 % 12,0 % 0,0 %
29 m 62 91 168 14,9 % 24,0 % 8,4 %
33,97 m 53,3 85 206 34,5 % 6,6 % 32,9 %
33,97 m 66,46 100 220 34,5 % 32,9 % 41,9 %
25,25 50 76 155
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Taulukko 3. Yhdistelmien yli- tai alipainot, kun yhdistelmät on kuormattu a) tilavuuden puolesta täyteen b) tilavuuden puolesta mahdollisimman 
täyteen niin, että kokonaispaino jää maksimissaan 76 tonniin.   

 
 
 
 

Ylipaino (positiivinen luku) tai alipaino (negatiivinen luku) tonneissa, jos kuormatila olisi täynnä kuutioissa puun irtotiheyden mukaan 

KESKIARVO KEVYT RASKAS 

Kokonaispaino     
t

Hyöty-kuorma 
t

Pituus              
m

Kuorma-tila 
m3

Mäntyhake Kuusihake Lehtipuu-hake Havupuu-puru Kuori Mäntyhake Kuusihake Lehtipuu-hake Havupuu-puru Kuori Mäntyhake Kuusihake Lehtipuu-hake Havupuu-puru Kuori

64 40,46 25,25 142,3 0,1 2,1 -1,9 3,9 3,1 -3,6 0,2 -2,5 1,0 2,4 1,3 3,1 -1,2 5,6 4,3
68 44,2 25,25 150 -1,5 0,7 -3,5 2,5 1,8 -5,3 -1,3 -4,2 -0,5 1,0 -0,2 1,7 -2,8 4,4 3,0
76 50 25,3 155 -5,8 -3,6 -8,0 -1,7 -2,5 -9,8 -5,7 -8,7 -4,9 -3,3 -4,6 -2,6 -7,2 0,2 -1,3
84 56 27,5 168 -8,1 -5,7 -10,4 -3,7 -4,5 -12,4 -8,0 -11,2 -7,1 -5,4 -6,7 -4,6 -9,6 -1,6 -3,2
85 53,3 33,97 206 5,4 8,4 2,6 10,9 9,8 0,1 5,6 1,6 6,7 8,7 7,1 9,7 3,6 13,4 11,5
91 62 29 182 -10,1 -7,5 -12,6 -5,3 -6,2 -14,8 -10,0 -13,5 -9,0 -7,2 -8,6 -6,3 -11,7 -3,1 -4,8

100 66,5 33,97 220 -3,8 -0,6 -6,8 2,0 0,9 -9,4 -3,6 -7,9 -2,5 -0,2 -2,0 0,8 -5,8 4,7 2,7

Prosentteina hyötykuormasta 
64 40,46 25,25 142,3 0,2 % 5,3 % -4,6 % 9,5 % 7,7 % -8,8 % 0,5 % -6,3 % 2,4 % 5,9 % 3,1 % 7,6 % -2,9 % 13,9 % 10,6 %
68 44,2 25,25 150 -3,3 % 1,6 % -7,9 % 5,7 % 4,0 % -12,0 % -3,0 % -9,6 % -1,2 % 2,2 % -0,5 % 3,8 % -6,3 % 9,9 % 6,7 %
76 50 25,3 155 -11,7 % -7,2 % -15,9 % -3,4 % -5,0 % -19,6 % -11,4 % -17,4 % -9,8 % -6,6 % -9,1 % -5,2 % -14,4 % 0,4 % -2,5 %
84 56 27,5 168 -14,5 % -10,2 % -18,6 % -6,6 % -8,1 % -22,2 % -14,3 % -20,1 % -12,7 % -9,6 % -12,0 % -8,3 % -17,2 % -2,9 % -5,7 %
85 53,3 33,97 206 10,1 % 15,7 % 4,8 % 20,4 % 18,4 % 0,2 % 10,5 % 3,0 % 12,5 % 16,4 % 13,3 % 18,2 % 6,7 % 25,2 % 21,5 %
91 62 29 182 -16,4 % -12,1 % -20,4 % -8,6 % -10,1 % -23,9 % -16,1 % -21,8 % -14,6 % -11,6 % -13,9 % -10,2 % -18,9 % -4,9 % -7,7 %

100 66,5 33,97 220 -5,7 % -0,9 % -10,3 % 3,0 % 1,3 % -14,2 % -5,4 % -11,9 % -3,7 % -0,4 % -3,0 % 1,2 % -8,6 % 7,1 % 4,0 %

Ylipaino (positiivinen luku) tai alipaino (negatiivinen luku) tonneissa, jos sallittu kokonaispaino max 76 t puun irtotiheyden mukaan 

KESKIARVO KEVYT RASKAS 

Kokonaispaino   
t

Hyöty-kuorma 
max t

Pituus               
m

Kuorma-tila 
m3

Mäntyhake Kuusihake Lehtipuu-hake Havupuu-puru Kuori Mäntyhake Kuusihake Lehtipuu-hake Havupuu-puru Kuori Mäntyhake Kuusihake Lehtipuu-hake Havupuu-puru Kuori

84 48 27,5 168 -0,1 2,3 -2,4 4,3 3,5 -4,4 0,0 -3,2 0,9 2,6 1,3 3,4 -1,6 6,4 4,8
85 44,3 33,97 206 14,4 17,4 11,6 19,9 18,8 9,1 14,6 10,6 15,7 17,7 16,1 18,7 12,6 22,4 20,5
91 47 29 182 4,9 7,5 2,4 9,7 8,8 0,2 5,0 1,5 6,0 7,8 6,4 8,7 3,3 11,9 10,2

100 42,5 33,97 220 20,2 23,4 17,2 26,0 24,9 14,6 20,4 16,1 21,5 23,8 22,0 24,8 18,2 28,7 26,7

Prosentteina hyötykuormasta 
84 48 27,5 168 -0,3 % 4,8 % -5,1 % 9,0 % 7,2 % -9,2 % 0,0 % -6,7 % 1,9 % 5,4 % 2,6 % 7,0 % -3,4 % 13,3 % 10,0 %
85 44,3 33,97 206 32,5 % 39,2 % 26,1 % 44,8 % 42,5 % 20,6 % 32,9 % 23,9 % 35,3 % 40,1 % 36,4 % 42,2 % 28,4 % 50,6 % 46,2 %
91 47 29 182 10,3 % 16,0 % 5,0 % 20,6 % 18,6 % 0,4 % 10,7 % 3,2 % 12,7 % 16,6 % 13,5 % 18,4 % 6,9 % 25,4 % 21,7 %

100 42,5 33,97 220 47,5 % 55,0 % 40,4 % 61,2 % 58,6 % 34,3 % 47,9 % 37,9 % 50,7 % 55,9 % 51,8 % 58,3 % 42,9 % 67,6 % 62,7 %
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2.3.3 Metsäsektorin tuotekuljetukset  

Tämä raportti on painottunut HCT-yhdistelmien vaikutusten tarkasteluun puutavara- ja hake-
kuljetuksissa. Lisäksi HCT-yhdistelmiä hyödynnetään metsäsektorin tuotekuljetuksissa. Speed 
Oy:n konttikuljetuksissa on mukana paperirullia ja Pohjaset Oy kuljettaa Stora Enson sellua 
(Kaleva 2018). Kesällä 2018 käynnistyy uusi, myös sellua kuljettavan HCT-yhdistelmän liiken-
nöinti. Asetusehdotuksessa esitetty yhdistelmien pituuden nosto mahdollistaa kahden meri-
kontin kuljettamisen kerralla. Lisäksi 13-metrinen vetoauto mahdollistaisi kuuden sellupaalin 
kuljettamisen samassa autossa. 13-metriset yhdistelmät soveltuisivat puunajoon sopivan 
käyttöiän jälkeen metsäkoneen kuljetusautoiksi, jotka tällä hetkellä vaativat mitoituksen takia 
erikoisluvan. Vetoauton pidentämisestä 13 metriin on hyötyä myös nykyisillä massoilla. Ase-
tusluonnoksen muistiossa on arvioitu, että pelkkä pituuden kasvattaminen vähentäisi metsä-
teollisuuden tuotekuljetusten suoritetta 10 milj. km.  
 
2.4 Vetoauton pidentäminen  

Vetoauton nykyisin sallittu maksimipituus on 12,00 metriä ja asetusluonnoksessa ehdotetaan 
sen nostamista 13,00 metriin. HCT-kokeiluluvan saaneilla puutavara- tai hakeyhdistelmillä ny-
kyisen maksimipituuden ylittää Hannosen 12,9-metrinen vetoauto ja Konnekuljetuksen 12,7-
metrinen vetoauto (kuvat 3 ja 4).  
 

 
Kuva 3. Puutavaran ja hakkeen HCT-yhdistelmien autojen pituudet verrattuna nykyisen ja eh-
dotetun asetuksen maksimipituuksiin.  
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Kuva 4. Hannosen HCT-yhdistelmä 12,9-metrisellä vetoautolla (auton kuormatilan pituus on 
10,8 m). 
 
2.4.1 Puutavarakuljetukset 

Puutavarakuljetuksissa tarve vetoauton ja perävaunun pituuksille perustuu tyypillisiin puuta-
varan keskipituuksiin. Yleisimmät keskipituudet kuitupuulla ovat 3 m, 4 m, 4,5 m ja 5 m sekä 
tukkipuulla 4,2 m, 4,7 m ja 5,0 m (Korpilahti & Koskinen 2013). Koivuvaneritukit voi olla yli 6-
metrisiä. Eri pituisten puiden tilantarve autokuljetuksessa on esitetty liitteessä 3.  
 
Vetoauton pidentäminen 13 metriin mahdollistaisi kahden pitkän kuitupuunipun kuljettami-
sen samassa ajoneuvossa (kuva 5). Kuormalla on mahdollista olla enimmillään 2 metriä kuor-
matilan takaylitystä5, mutta mahdollisesti mukana kulkeva nosturi voi estää sen hyödyntä-
mistä. 13-metrinen vetoauto mahdollistaisi esimerkiksi kahden pitkän tukkinipun kuljettami-
sen vain pienellä takaylityksellä. Vetoauton pidentämisestä 13 metriin on hyötyä myös nykyi-
sillä massoilla.  
 
  

                                                      
5 Asetusluonnoksessa on rajattu takaylityksen pituus yhteen metriin tietyissä tilanteissa (esim. yhdistelmän kääntyvyysominaisuuksien mu-

kaan).   
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Kuva 5. Vetoautolta vaadittavia pituuksia puunippujen eri määrillä ja keskipituuksilla (ottaen 
huomioon eri pituisten nippujen vaatiman tilantarpeen ajoneuvossa). K = kuitupuu, T = tukki-
puu.  
 
2.4.2 Hakekuljetukset  

HCT-hakeyhdistelmistä kuormatilallinen vetoauto on Sammaliston 84- ja 91-tonnisilla yhdis-
telmillä, kun Wickströmillä ja Huhtalalla ovat ns. rekkaveturin ja puoliperävaunun yhdistelmät. 
Sammaliston kummankin vetoauton pituus on nykyisen asetuksen mukainen (kuva 6). Kulje-
tustehokkuuden kannalta ei ole merkitystä, lisääntyykö hakeyhdistelmien kuormatila autossa 
vai perävaunussa. Yhdistelmän stabiliteetin kannalta painon noston painottumisella vetoau-
toon on kuitenkin merkitystä. Ehdotettu auton pituuden kasvattamien lisäisi kuormatilaa lä-
hes 10 m3.  
 

 
Kuva 6. Hakeyhdistelmän kuormatilan koko (m3) kuorma-auton pituuden mukaan.  
Ohjaamon pituudeksi oletettu 2,4 m, yhdistelmän korkeudeksi 4,4 m, sisätilan korkeudeksi 3,1 m ja kuormatilan 
pituuden ulko- ja sisämitan erotukseksi 0,1 m.  
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2.5 Puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun pidentäminen  

Puoliperävaunun maksimipituutta ollaan nostamassa 12 metristä 18,00 metriin ja varsinaisen 
perävaunun 12 metristä 16 metriin. Puoliperävaunun maksimipituus lasketaan vetotapin pys-
tyakselista perävaunun takimmaiseen osaan mitattuna. Varsinaisen perävaunun maksimipi-
tuus lasketaan etuakseliston kääntöpisteestä perävaunun takimmaiseen osaan mitattuna.  
 
Puutavaran HCT-yhdistelmissä ei ole käytössä yli 12-metrisiä perävaunuja, koska pisimmät yh-
distelmät perustuvat kokonaispituuden kasvattamiseen ja esim. Hannosen yhdistelmä nykyi-
sin sallittua pidempään autoon. HCT-hakeyhdistelmissä on käytössä yli 12-metrisiä puoli- ja 
täysperävaunuja (kuvat 7 ja 8).   
 

 
Kuva 7. HCT-yhdistelmien puoliperävaunujen pituudet verrattuna nykyisen ja ehdotetun ase-
tuksen maksimipituuksiin (asetustekstin mukainen pituus, ei täysi pituus). 
 
HCT-yhdistelmien varsinaisista perävaunuista vain 91-tonninen hakeyhdistelmä ylittää selvästi 
nykyisin sallitun (kuva 8).    
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Kuva 8. HCT-yhdistelmien varsinaisten perävaunujen pituudet verrattuna nykyisen ja ehdote-
tun asetuksen maksimipituuksiin (asetustekstin mukainen pituus, ei täysi pituus).  
 
2.5.1 Puutavarakuljetukset   

Kuvassa 9 on esitetty eripituisten kuitu- ja tukkipuunippujen vaatimaa perävaunun kuormati-
lan pituutta (kuormatilan pituus on tutkituilla HCT-yhdistelmillä 1,3–2,0 m pidempi kuin ase-
tuksen mukainen perävaunun enimmäispituus). Tarkastelussa ei oteta huomioon nippujen 
vaikutuksia perävaunu-, teli- tai akselipainoihin. Myös perävaunussa on sallittu kuormatilan 2 
metrin takaylitys, mikäli sallittu yhdistelmän kokonaispituus ei ylity. Pituuden nostaminen yli 
12 metrin mahdollistaisi mm. kolmen 5-metrisen kuitunipun tai kolmen 4,7-metrisen tukki-
nipun kuljetuksen ilman takaylitystä.  
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Kuva 9. Perävaunulta vaadittavia kuormatilan pituuksia puunippujen eri määrillä ja pituuksilla 
(ottaen huomioon eri pituisten nippujen vaatiman tilantarpeen ajoneuvossa). K = kuitupuu,  
T = tukkipuu. 
Vertailukohtana ovat nykyisin sallittu ja asetusluonnoksessa esitetyt perävaunujen maksimipituudet. Kuormati-
lan pituuden ja asetuksen mukaisen pituuden erotukseksi on oletettu 1,5 m.  
 
2.5.2 Hakekuljetukset 

Kuvissa 10 ja 11 on esitetty perävaunujen kuormatilan koko HCT-yhdistelmien perävaunupi-
tuuksien sekä nykyisessä että asetusluonnoksessa esitettyjen pituuksien mukaan. Vertailun 
helpottamiseksi jokaisen perävaunun korkeudeksi on oletettu 4,4 m, vaikka oikeasti HCT-
yhdistelmien korkeudet vaihtelevat.  
  

3,15
4,15

5,15
5,6

6,2
4,25

5,45
13,5

17,5
19,5

3,3
4,3

5,3
5,6

6,2
4,4

5,6

3,15
4,15

5,15

4,25
5,45

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3*3,0 K
3*4,0 K
3*5,0 K
2*4,7 T
2*5,5 T
3*4,2 T
3*4,7 T

12,00
16,00
18,00

Perävaunulta vaadittava kuormatilan pituus (m)

Nippu1 Nippu2 Nippu3



 

Metsätehon raportti 246 3.1.2019                          17 

 
Kuva 10. Hakeyhdistelmän kuormatilan koko puoliperävaunun kuormatilan pituuden mukaan.  
Kuormatilan ulkopituudet HCT-yhdistelmien mittojen mukaan. Yhdistelmän korkeudeksi oletettu 4,4 m, sisätilan 
korkeudeksi 3,1 ja kuormatilan pituuden ulko- ja sisämitan erotukseksi 0,1 m. Kuormatilan pituuden ja asetuksen 
mukaisen pituuden erotukseksi on oletettu 1,5 m.  
 

 
Kuva 11. Hakeyhdistelmän kuormatilan koko täysperävaunun kuormatilan pituuden mukaan.  
Yhdistelmän korkeudeksi oletettu 4,4 m, sisätilan korkeudeksi 3,1 m ja kuormatilan pituuden ulko- ja sisämitan 
erotukseksi 0,1 m. Kuormatilan pituuden ja asetuksen mukaisen pituuden erotukseksi on oletettu 1,5 m.  
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2.6 Muita vaikutuksia 

Tässä luvussa on kuvattu lyhyesti tutkimustuloksia koskien ajoneuvoyhdistelmien pidentämi-
sen muita kuin kuljetustehokkuuteen liittyviä vaikutuksia.  
 
2.6.1 Ajojen määrä  

Kun hyötykuorman määrä yhdistelmässä kasvaa pituuksien ja/tai massojen noston myötä, tar-
vittavien ajojen määrä vähenee (kuvat 12–13). Tämä parantaa kuljetuksen kustannus- ja ener-
giatehokkuutta, vähentää liikenneonnettomuuksien riskiä kuljetettua yksikköä kohden ja vä-
hentää kuljetusten ruuhkavaikutuksia varsinkin toimituskohteissa.  
 

 
Kuva 12a. Yhdistelmien koon vaikutus tarvittavien puutavarakuormien määrään (vuoden 2016 
kuljetusmäärät – Kaikki kuljetukset metsäautoilla).  
 



 

Metsätehon raportti 246 3.1.2019                          19 

 
Kuva 12b. Yhdistelmien koon vaikutus tarvittavien puutavarakuormien määrään (vuoden 2016 
kuljetusmäärät – Kaikki kuljetukset terminaaliautoilla).  
 

 
Kuva 13. Yhdistelmien kokonaispainon vaikutus tarvittavien hakekuormien määrään (vuoden 
2016 kuljetusmäärät, sisältävät integraattien sisäisen sivutuotteiden käytön).  
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2.6.2 Yhdistelmien liikenneturvallisuus 

Aalto-yliopiston tutkimuksessa (Heinonen 2017) verrattiin HCT- ja verrokkiyhdistelmien kul-
kua liikennevirrassa. Tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä olivat:  

• Ohituskäyttäytymisessä (esim. ohitusten turva-ajat) ja liikennöinnin sujuvuudessa 
HCT- ja verrokkiyhdistelmien erot ovat verrattain pienet. 

• Eri yhdistelmien ohittajien ohitusten aikaisten nopeuksien välillä ei ole tilastollisesti 
merkittäviä eroja. 

• HCT-yhdistelmien ohittajat varautuivat rationaalisesti pidempään ohittamiseen. 
• Jonon pituus HCT-yhdistelmien perässä oli hieman suurempi kuin verrokkien perässä 

(johtuen osin HCT-yhdistelmien hieman alhaisemmasta nopeudesta). Toisaalta hieman 
hitaammin ajavan yhdistelmän ohittaminen on helpompaa. 

• Muiden ajoneuvojen kuljettajat pyrkivät välttämään HCT-yhdistelmien ohittamista 
hieman enemmän kuin verrokkien ohittamista. 

• HCT-yhdistelmän mäennousukyky on hieman verrokkia heikompi, mutta aihepiiri vaa-
tii tarkempia tutkimuksia. 

• HCT-yhdistelmät mahtuivat ajamaan kiertoliittymistä ilman vahinkoja tai ongelmia, 
mutta varsinkin talvella kiertoliittymissä ajo vaatii tarkkuutta.  

• HCT-yhdistelmien käyttöönotto vaatisi liittymämitoitusten tarkistamista niiden kulje-
tuskäytävissä.   

• Jatkotutkimus on tarpeen mm. vilkkaammin liikennöidyillä tieosuuksilla ja ajoneuvojen 
lukumäärän pienentymisen vaikutuksista koon kasvun myötä. 

 
Taulukossa 4 on esitetty tutkimuksen tuloksia siinä mukana olleiden puutavarayhdistelmien 
osalta.  
 
Taulukko 4. 94- ja 104-tonniset puutavarayhdistelmät liikennevirrassa ja erotus samalla reitillä 
ajavaan 76-tonniseen verrokkiyhdistelmään. Lähde: Heinonen 2017.  
 

  
 
2.6.3 Stabiliteetti   

Asetusluonnoksen 32 b §:ssä on lisäys ajoneuvoyhdistelmän vakausvaatimuksesta koskien ajo-
neuvoyhdistelmiä, joissa kuorma-autoon (N2- ja N3- luokka) on kytketty: 

• puoliperävaunu, johon on kytketty varsinainen perävaunu (g)  
• puoliperävaunu, johon on kytketty apuvaunu, jonka päälle on kytketty puoliperä-

vaunu (h)  
• apuvaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu, jonka päälle on kytketty puolipe-

rävaunu (i) 
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• puoliperävaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu, jonka päälle on kytketty 
puoliperävaunu (j) 

• puoliperävaunu, jonka päälle on kytketty puoliperävaunu, johon on kytketty keskiak-
seliperävaunu (k).  

 
Asetusluonnoksen mukaan ”ajoneuvoyhdistelmän tulee mitoitukseltaan vastata yhdistelmää, 
jonka ISO-standardin 14791 mukaisissa ajokokeissa tai vastaavissa simuloinneissa ajonopeu-
della 80 kilometriä tunnissa ja kuormatilan lattiasta 1,5 metrin korkeudella olevalla kuorman 
painopisteellä mitattava pystykiertymäkulmanopeuden vahvistumisarvo on enintään 1,9 ja si-
vuttaiskiihtyvyyden vahvistumisarvo enintään 3,95.”  
 
Puutavara- ja hakekuljetusten HCT-yhdistelmistä g-kohta koskisi Orpen, Ketosen, Huhtalan ja 
Wickströmin yhdistelmiä. Muut puutavaran ja hakkeen kokeiluyhdistelmät ovat auton ja var-
sinaisen perävaunun yhdistelmiä, joita vakausvaatimus ei koske. H-kohta koskisi Ruotsissa 
käytössä olevaa ns. ETT-yhdistelmää, jota on tarkasteltu tämän raportin kääntyvyysosiossa.  
 
Oulun yliopiston simulointitutkimuksessa (Tuutijärvi ym. 2018) tarkasteltiin erilaisten puuta-
varayhdistelmien stabiliteettia. Simuloidut yhdistelmätyypit eivät ole täysin todellisten HCT-
yhdistelmien mukaisia eikä simulointiin sisällytetty hakeyhdistelmiä. Seuraavat yhdistelmätyy-
pit vastaavat kokonaispituudeltaan ja -massaltaan niitä lähimmin tai ovat muuten kiinnosta-
via:  

A. 24,60-metrinen ja 84-tonninen (lähellä P&A Transin, Malisen ja Moilaspoikien 
84-tonnisia metsäautoja) (taulukot 5 ja 8) 

B. A-double: 27,16-metrinen ja 91-tonninen (taulukot 5 ja 8)  
C. 26,3-metrinen ja 84-tonninen (lähellä Hannosen terminaaliautoa) (taulukot 6 

ja 9) 
D. 31,55-metrinen ja 100-tonninen (lähellä Ruotsissa käytettävää ETT-

yhdistelmää) (taulukot 6 ja 9)  
E. 27,4-metrinen ja 84-tonninen (lähellä Sammaliston pienempää hakeyhdistel-

mää) (taulukot 7 ja 10)  
F. 32,76-metrinen ja 91-tonninen (painoltaan ja pituudeltaan Huhtalan ja Wick-

strömin hakeyhdistelmien välistä) (taulukot 7 ja 10).  
 
Tarkastelussa ei ollut mukana Orpen ja Ketosen tyyppisiä painavampia vetoauton, puoliperä-
vaunun ja täysperävaunun yhdistelmiä eikä Sammaliston tai Moilaspoikien isompien yhdistel-
mien mukaista kuorma-auton ja 6-akselisen täysperävaunun yhdistelmää.  
 
Simulointitutkimuksen mukaan asetusluonnoksessa esitetyt enimmäisarvot sekä sivuttaiskiih-
tyvyydelle että pystykiertymäkulmakertoimelle ylittyisivät yhdistelmätyypeillä B ja D. Yhdis-
telmällä F sivuttaiskiihtyvyys jää rajan alle, kun taas pystykiertymäkulmakerroin ylittyy jonkin 
verran. Yhdistelmiä A, C ja E ehdotettu vakausvaatimus ei koske.  
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Taulukko 5. 5 250 ja 10 500 mm pitkillä kuormatiloilla varustettujen puutavarayhdistelmien 
kaistanvaihtokokeen tuloksia (Tuutijärvi ym. 2018).  
 
 

 
YAW RA = Pystykiertymäkulmanopeuden RA-arvo (asetusluonnoksen mukaan saa olla enintään 1,9) 
ACC RA = Sivuttaiskiihtyvyyden RA-arvo (asetusluonnoksen mukaan saa olla enintään 3,95) 
Poikkeama = Vetoajoneuvon etuakselin ja viimeisen ajoneuvoyksikön taka-akselin kulku-uran ero  
LTR = Dynaaminen kuormansiirtymäkerroin 
YDC = Kiertoheilahtelun vaimennuskerroin     
  

A 

B 
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Taulukko 6. 6 250 ja 12 500 mm pitkillä kuormatiloilla varustettujen puutavarayhdistelmien 
kaistanvaihtokokeen tuloksia (Tuutijärvi ym. 2018).  
 

 
 
  

C 

D 
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Taulukko 7. 7 820 ja 13 600 mm pitkillä kuormatiloilla varustettujen puutavarayhdistelmien 
kaistanvaihtokokeen tuloksia (Tuutijärvi ym. 2018). 
 

 
 
Stabiliteetin ajoratakokeissa (Pirnes ym. 2018) olivat mukana Ketosen 33-metrinen ja 104-
tonninen rekkaveturin, puoliperävaunun ja varsinaisen perävaunun puutavarayhdistelmä, 
P&A Transin 25-metrinen ja 84-tonninen auton ja varsinaisen perävaunun puutavarayhdis-
telmä sekä 76-tonniset verrokkiyhdistelmät. Ajoratakokeet toteutettiin standardin ISO 3888-
1 mukaisesti, joten ne eivät ole asetusluonnoksessa mainitun standardin mukaisia.  
 
Kuvasta 14 nähdään, että yli 47 km/h:n nopeudessa 104-tonnisen HCT-yhdistelmän RA-arvot 
ovat pystykiertymäkulmanopeuden osalta matalampia kuin muilla yhdistelmillä. RA-arvoja 
voidaan pitää kohtalaisina (alle 1,5) kaikkien yhdistelmien osalta. Sivuttaiskiihtyvyyden osalta 
matalimmat arvot sai 76-tonninen (kuva 15). 104-tonnisen asettui sen ja 84-tonnisen väli-
maastoon.   
 
 

E 
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Kuva 14. Kuormattujen ajoneuvoyhdistelmien RA-arvot ISO 3888-1 -standardin mukaisessa 
kaksoiskaistanvaihtokokeessa pystykiertymäkulmanopeudesta määritettynä (Pirnes ym. 
2018). 
 

 
Kuva 15. Kuormattujen ajoneuvoyhdistelmien RA-arvot ISO 3888-1 -standardin mukaisessa 
kaksoiskaistanvaihtokokeessa sivuttaiskiihtyvyydestä määritettynä (Pirnes ym.  2018). 
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Stabiliteetin ajonaikaisissa tutkimuksissa (Pirnes ym. 2018) olivat mukana Ketosen ja P&A 
Transin HCT-yhdistelmät. Mittausdataa kerättiin ajoneuvoihin kiinnitetyillä antureilla, joiden 
arvoja seurattiin normaalien ajojen yhteydessä sekä erillisissä ajoratatesteissä. Esimerkiksi si-
vuttaiskiihtyvyyden osalta nähdään, että kaikki tutkitut yhdistelmäkoot ylittävät asetusluon-
noksen enimmäisarvon (3,9) matalataajuisilla herätteillä (kuva 16). Vahvistuminen kasvaa yh-
distelmän kokoluokan mukaan.  
 

 
Kuva 16. 76-, 84- ja 104-tonnisen puutavarayhdistelmän sivuttaiskiihtyvyyden vahvistuminen 
etuakselilta täysperävaunun takatilille, syyskuussa 2016 ja valtatiellä 4 (Pirnes ym. 2018).    
 
Pidempien 3-nivelisten yhdistelmien stabiliteetti on pääsääntöisesti hieman huonompi kuin 2-
nivelisten vetoauton, dollyn ja puoliperävaunun tai moduulimittaisten vetoauton ja täysperä-
vaunun yhdistelmien. Kuitenkin esimerkiksi kaksinivelisen vetoauton, puoliperävaunun ja kes-
kiakseliperävaunun stabiliteetti on huonompi kuin tutkituilla 3-nivelisillä A-double-, ns. ETT- 
tai B-triple-yhdistelmillä. Näin ollen pitkien 3-nivelisten HCT-yhdistelmien kehittäminen kan-
nattaisi mahdollisesti toteuttaa näiden tyyppisten ajoneuvoyhdistelmien pohjalta. Ko. yhdis-
telmätyypit ovat yleisiä myös maissa, joissa pidempiä ajoneuvoyhdistelmiä on käytetty pidem-
pään. Stabiliteetin kannalta olisi edullista, jos vähintään ajoneuvoyhdistelmän viimeiset perä-
vaunut ovat kallistuskytkettyjä. Myös ajoneuvoyhdistelmien pidemmät akselivälit parantavat 
stabiliteettia. (Haataja ym. 2018, Niskanen 2017, Tuutijärvi ym. 2018).  
 
2.6.4 Kääntyvyys  

Asetusluonnoksen 26 §:ssä ehdotetaan lisäystä kääntyvyyssääntöön. Sen mukaan ”saa auton 
ja yhden tai useamman perävaunun yli 18,75 metriä pitkä yhdistelmä tai yli 16,50 metriä pitkä 
auton ja puoliperävaunun yhdistelmän olla siten kääntyvä, että uloimman etukulman kul-
kiessa 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin 120-asteen käännöksen, yhdistelmän sisä-
sivu kulkee vähintään 4,00 metrin säteistä kaarta pitkin. Mikään perävaunun takakulma ei saa 
siirtyä yli 0,80 metriä ulkokaarteen suuntaan lähdettäessä tähän käännökseen. Jos edellä tar-
koitettu perävaunun sisäsiirtymä on alle 0,80 metriä, saa yhdistelmän sisäsivu kulkea sen ero-
tuksen verran 4,00 metrin säteistä kaarta pienempisäteistä kaarta pitkin, kuin mitä takakul-
man sivusiirtymä alittaa 0,80 metriä. Yhdistelmän sisäsivun tulee kuitenkin kulkea vähintään 
3,7 metrin säteistä kaarta pitkin.”    
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Puutavaran ja hakkeen HCT-yhdistelmien kääntyvyyttä on simuloitu HCT-lupahakemusten yh-
teydessä. Orpen 94-tonnisen yhdistelmän kääntyvyyttä Oulun yliopisto tutki myös kenttäko-
keilla. Ko. kääntyvyyssimuloinneilla haluttiin varmistaa yhdistelmien soveltuvuus kokeilureit-
tien liikenneympyröihin ja liittymiin. Ko. kääntyvyystarkasteluiden oletukset eroavat asetus-
luonnoksen kääntyvyyssäännöistä.  
 
Oulun yliopiston uusissa simulointitarkasteluissa (Tuutijärvi ym. 2018) on tarkasteltu käänty-
vyyttä 120 asteen käännöksellä 12,50 metrin säteisen ympyrän kaarta pitkin (viimeinen sarake 
taulukoissa 8–10). Kääntyvyystarkastelut suoritettiin ilman kääntyvyyttä parantavia apulait-
teita (esim. ohjautuvat/kevennettävät akselit). Mikäli lukema on yli 4 000, täyttää se nelimet-
risen sisäkaaren kääntyvyysvaatimuksen. Kyseisen vaatimuksen täyttävät yhdistelmät A, B ja 
C (ks. yhdistelmien kuvaukset stabiliteettiosiossa).  
 
Asetusluonnoksessa esitetty kääntyvyyssääntö täyttyisi useammalla HCT-yhdistelmällä kuin 
nykyinen kääntyvyyssääntö (kääntyvyystaulukoiden ensimmäinen sarake). Yhdessä stabili-
teettia koskevien vaatimusten kanssa 120 asteeseen perustuva kääntyvyyssääntö rajoittaa si-
muloinnissa tarkasteltujen HCT-yhdistelmäratkaisuiden käyttöönottoa. Kääntyvyyssäännön 
muuttaminen koskemaan esimerkiksi 90 asteen käännöstä (taulukoiden kolmanneksi viimei-
nen sarake) mahdollistaisi joidenkin tarkasteltujen HCT-ratkaisuiden soveltuvuuden sekä sta-
biliteetti- että kääntyvyysnäkökulmista (ks. 90 asteen kääntyvyydestä Aurell & Wadman 
2007). Kaikkia kääntyvyysvaatimusmuutosten vaikutuksia simuloituihin ajoneuvoihin ei ole ar-
vioitu.  
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Taulukko 8. 5 250 ja 10 500 mm pitkillä kuormatiloilla varustettujen puutavarayhdistelmien 
kääntyvyystarkastelun tulokset (Tuutijärvi ym. 2018).   
 

 
 
  

A 

B 
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Taulukko 9. 6 250 ja 12 500 mm pitkillä kuormatiloilla varustettujen puutavarayhdistelmien 
kääntyvyystarkastelun tulokset (Tuutijärvi ym. 2018).  
 

 
 
  

C 

D 
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Taulukko 10. 7 820 ja 13 600 mm pitkillä kuormatiloilla varustettujen ajoneuvoyhdistelmien 
kaistanvaihtokokeen tulokset (Tuutijärvi ym. 2018).    
 

 
 
Oulun yliopisto simuloi eri puutavara- ja hakeyhdistelmien kääntyvyyttä myös metsäteiden 
kääntöpaikkojen ja liittymien osalta (Strandström 2018). Tarkastelussa oli mukana 84-tonni-
nen puutavarayhdistelmä, jossa on 10 akselia, mutta jonka mitat ovat nykyisen lainsäädännön 
mukaisia. Simulointien mukaan 84-tonninen HCT-yhdistelmä asettuu kääntyvyydeltään ja ti-
lantarpeeltaan 76-tonnisten puutavarayhdistelmien ja 68/76-tonnisten hakeyhdistelmien vä-
liin. Metsäteiden kääntöpaikkojen ja liittymien mitoitusohjeita (Strandström 2017a ja 2017b) 
on muutettu niin, että ne helpottavat nykyisten painoisten yhdistelmien kääntymistä. 84-ton-
niset puutavarayhdistelmät eivät toisi ko. mitoituksiin lisämuutostarpeita.   
 
Sivutuotehake kuljetetaan tehtaiden välillä ja myös energiapuun terminaalihaketus on yleis-
tynyt (Strandström 2017c). Näissä hakekuljetuksissa ei ole siis tarpeen käyttää yksityistieverk-
koa.  
 
2.6.5 Stabiliteetin ja kääntyvyyden välinen yhteistarkastelu 

Oulun yliopistossa (Tuutijärvi ym. 2018) toteutettiin puutavarayhdistelmille stabiliteetin ja 
kääntyvyyden yhteistarkastelu (sekä A-double- ja ETT-yhdistelmille myös mittaoptimointi). Si-
muloinnissa yhdistelmien saamien stabiliteettipisteiden laskennan taustalla on asetusluon-
noksessa mainitun standardin mukainen tarkastelu, mutta kääntyvyyden osalta on käytetty 

E 
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asetusluonnoksesta eroavaa analysointitapaa. Yhdistelmien saamat kokonaispisteet on esi-
tetty liitteessä 4.  
 
Yhteistarkastelun taulukoissa 1–3 yksikään HCT-yhdistelmä ei täyttäisi asetusluonnoksen vaa-
timuksia koskien sekä pystykiertymäkulmakerrointa, sivuttaiskiihtyvyyttä että kääntyvyyttä 
(koskien yhdistelmiä, joiden kokonaispituus alle ehdotetun 34,50 metriä). Kuten edellä on 
mainittu, optimointitarkastelussa ei ollut mukana kaikkia niitä HCT-yhdistelmätyyppejä, jotka 
ovat saaneet kokeiluluvan. Toisaalta asetusluonnoksen stabiliteettivaatimus ei koske kaikkia 
yhdistelmätyyppejä.  
 
Tarkastelun mukaan puutavarayhdistelmien stabiliteetin kannalta on tarpeen varsin pitkä te-
hollinen akseliväli (alustavien tulosten pohjalta esimerkiksi A-double-yhdistelmillä vähintään 
8,8 m), jolloin kääntymisen parantamiseksi on käytettävä kääntyviä akseleita. Varsinkin viimei-
sen perävaunun akselivälin jatkamisella on suuri vaikutus stabiliteettiin. (Haataja ym. 2018). 
 
2.6.6 Polttoaineen kulutus ja päästöt  

Mikäli yhdistelmän pituus kasvaa kokonaispainon pysyessä samana, voidaan polttoainetalou-
den olettaa parantuvan, mikäli ajoneuvon korkeus samalla laskee. Yhdistelmän pidentäminen 
voi vaatia kuitenkin lisäakseleita, mikä heikentää pidentämisestä saatavaa hyötyä. Luvussa 3 
on listattu tapaukset, joissa pelkkä pituuksienkin nosto tehostaisi kuljetuksia ja vähentäisi si-
ten polttoaineen kulutusta kuljetettua yksikköä kohden. Kuvassa 17 on esitetty alustavia tu-
loksia puutavarayhdistelmien polttoaineen kulutuksen säästöistä (kaikilla yhdistelmillä koko-
naispaino suurempi kuin nykyisin sallittu). Hakeyhdistelmien osalta Metsäteho Oy on laati-
massa vastaavia laskelmia. 84-tonninen metsäauto tuo 76-tonniseen metsäautoon nähden 
noin 10 %:n säästön polttoaineen kulutuksessa. Terminaalin kautta kulkevissa kuljetusket-
juissa 84-tonnisen yhdistelmän tuoma säästö nousee yli 20 %:iin. Terminaalista eteenpäin kul-
jettava auto joko kuormataan kokonaan maasta (kuvan 100 %:n tapaus), kuormataan puoliksi 
ja loput kuormasta tulee valmiiksi lastattuna perävaununa (50 %) tai kuorma on valmiiksi las-
tattu perävaunuun ja jalkalavalle (0 %).  
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Kuva 17. Alustavia laskelmia puutavarakuljetusten polttoaineen kulutuksen säästöistä verrat-
tuna 76-tonnisiin yhdistelmiin (Poikela & Venäläinen 2017). 94-tonnisen laskelmassa ei ole 
otettu huomioon sen 102-tonniseksi suunniteltua kokonaispainoa (minkä takia yhdistelmän 
omapaino 94-tonniseksi on ylisuuri).  
 
Yhdistelmän polttoaineen kulutukseen vaikuttavat useat tekijät, kuten reitin mäkisyys. Tämän 
takia laskelmissa vertailukohtana ovat verrokkiyhdistelmät, jotka ajavat vastaavilla reiteillä 
kuin HCT-yhdistelmät.  
 
Kulutettua diesellitraa kohden syntyy 2,66 kg hiilidioksidipäästöjä (LIPASTO 2018). Päästettyä 
hiilidioksiditonnia kohden syntyy puolestaan 37 € päästökustannuksia (vuoden 2010 rahassa) 
(Liikennevirasto 2012).  
 
2.6.7 Kuljetuskustannukset  

Luvuissa 2.3–2.5 laskettiin yhdistelmien pituuden kasvattamisen vaikutuksia puun kuljetuste-
hokkuuteen. Kun hyötykuorman osuus kokonaispainosta kasvaa, kuljetusyritysten kuljetus-
kustannukset kuljetettua yksikköä kohden laskevat kuljetusmatkasta riippuen. Luvussa 3 on 
tunnistettu tapaukset, joissa pelkkä pituudenkin nosto tehostaisi kuljetuksia ja siten vähentäisi 
kuljetusyksikkökohtaisia kustannuksia. Kuvassa 18 on esitetty hakekuljetusten kustannussääs-
töpotentiaalia eri kokoluokissa, kun yhdistelmien sekä enimmäispituutta että -painoa on nos-
tettu.  
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Kuva 18. Alustava laskelma yhdistelmän koon kasvattamisen vaikutuksesta hakkeen kuljetus-
kustannuksiin kuutiota kohden (Venäläinen & Poikela 2018).  
 
Suurimmat (painavimmat tai pisimmät) yhdistelmät edellyttävät siirtokuormausta puutavaran 
metsäkuljetuksen ja HCT-kuljetuksen välillä (kuva 19). Tämän takia kuvan kustannusvertai-
lussa on mukana ko. siirtokuormauksen sisältäviä HCT-kuljetusketjuja. Terminaalivaiheella voi 
kuitenkin olla monia hyötyjä (mm. puun toimitusvarmuus tiestön tai korjuun kelirikkoaikana), 
joiden rahallista vaikutusta on vaikea arvioida. Erilaisia terminaalien käyttötarpeita on tunnis-
tettu Kaakkois-Suomen puuterminaalihankkeen yhteydessä (Metsäteho Oy & Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto 2017).  
 
Sivutuotehakkeen tai tehtaiden välisen vaihtopuun kuljetukset ovat tehtaiden välillä, joten 
siirtokuormauskustannuksia ei tällöin synny. Myös energiapuun haketus terminaaleissa tien-
varren sijasta parantaa energiahakkeen laatua ja mahdollistaa HCT-yhdistelmien käytön ter-
minaalien ja käyttöpaikkojen välillä.    
 
Tässä raportissa esitetyt kustannuslaskelmat ovat alustavia ja Metsäteho Oy tarkentaa niitä 
myöhemmissä raporteissa kustannustietojen täydentymisen myötä.  
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Kuva 19. Alustavia laskelmia yhdistelmän koon kasvattamisen vaikutuksesta puutavaran kul-
jetuskustannuksiin (Venäläinen & Poikela 2018).  
 
Varsinaisten kuljetuskustannusten lisäksi yhdistelmien pidentämisessä on otettava huomioon 
mahdolliset investointitarpeet liikenneväylillä, taukopaikoilla ja terminaaleissa tai tehtailla. 
Pienillä terminaalipihoilla pisimmät yhdistelmämitat voivat olla ongelmallisia. Puutavaran ja 
hakkeen kuormausta yhdistelmän pituuden kasvu ei vaikeuta. Puutavaran toimituskohteessa 
kuorman punnitusta hankaloittaa hieman siltavaakojen pituuksien rajoitukset. Pitkän yhdis-
telmän punnitusta kahdessa vaiheessa ei kuitenkaan nähdä merkittävänä ongelmana, ja siihen 
on saatavilla myös apusovelluksia (investointi pidempään vaakaan ei näin ollen ole välttämä-
tön). Hakkeen purussa pidempi yhdistelmä voi tuoda haasteita, mikäli purkupaikka on suljettu 
tila pölyn leviämisen välttämiseksi.   
 
2.6.8 Työllisyysvaikutukset  

Asetusluonnoksen taustamuistiossa (Valtioneuvoston asetus… 2018) on arvioitu suurempien 
yhdistelmien toisaalta parantavan työllisyyttä (teollisuuden kilpailukyvyn nousu ja siten kulje-
tusvolyymien kasvun kautta). Toisaalta tehokkaammat kuljetukset vähentävät kuljettajien tar-
vetta, mitä ei kuljettajapulan takia pidetä kuitenkaan ongelmana. Puutavarakuljetuksissakin 
uusien kuljettajien tarve ylittää alalle valmistuvien määrän, vaikka kuljettajien kokonaistarve 
ei kasvaisikaan (Strandström & Poikela 2016).  
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2.6.9 Ajoneuvojen varustelu    

Asetusluonnoksen 18 §:ssä, 33 §:ssä ja 51 b §:ssä esitetään (Valtioneuvoston asetus… 2018) 
mm. seuraavia lisäyksiä koskien ajoneuvoyhdistelmien varustelua ja merkintöjä:  

• Yli 20,00 metrin pituinen kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä / muu yli 28,00 
metrin pituinen ajoneuvoyhdistelmä: 

• epäsuoran näkemisen laitteet, joilla kuljettaja näkee koko yhdistelmän sisä-
kaarteen puoleisen sivun ja sen lähialueen 

• vetoajoneuvossa kehittynyt hätäjarrutus- ja kaistavahtijärjestelmä 
• elektroninen ajonvakautusjärjestelmä ja sähköohjatut jarrut kaikissa yhdistel-

män ajoneuvoissa (tietyin poikkeuksin) 
• kuljettajalle tieto kullekin yksittäiselle akselille ja telille kohdistuvasta massasta 

(vetoajoneuvon etuakselin osalta kuitenkin vain, jos akseli on ilmajousitettu).  
• Ajoneuvon sivuilla tulee olla heijastavat ääriviivamerkinnät sekä äärivalaisimet ajoneu-

voyhdistelmän viimeisessä perävaunussa 
• Yli 25,25 metrin pituisessa ajoneuvoyhdistelmässä pitkästä ajoneuvoyhdistelmästä va-

roittava kilpi (mm. heijastuvuusominaisuuksiltaan E-säännön n:o 70 vaatimusten mu-
kainen) 

• Vaatimus liikkeellelähtökykyä parantavasta laitteesta: 
• Yli 28 metriä pitkä ajoneuvoyhdistelmä, jonka vetäville akseleille yhteensä kohdis-

tuva massa on alle 25 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, on vetoajoneuvo 
varusteltava hiekoittimella tai ketjuheittimellä.  

 
Metsäteho Oy:n 21.3.2018 järjestämän HCT-seminaarin ja muissa keskusteluissa nousi varus-
teluun liittyen seuraavia kommentteja:  

• Talviaikana tiellä pöllyävä lumi voi estää yhdistelmän pituudesta ilmoittavan kilven nä-
kyvyyttä.  

• Epäsuoran näkemisen laitteissa on kehitettävää eivätkä ne välttämättä toimi halutulla 
tavalla.  
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3 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Yleistä 
Tässä raportissa on tarkasteltu eräitä lainsäädännön muutosehdotuksia ajoneuvojen pituuk-
siin sekä niiden vaikutuksia puutavara- ja hakekuljetuksiin. Tarkastelu pohjautui käytettävissä 
oleviin tutkimuksiin ja laskelmiin eikä siihen sisälly kaikki asetusluonnoksen muutokset.  
 
Ajoneuvojen mittojen ja siten kuormatilan pidentäminen lisää hyötykuorman osuutta yhdis-
telmän kokonaispainosta ja tilavuudesta. Tämä parantaa kuljetusten kustannus- ja energiate-
hokkuutta sekä vähentää kuormien määrää, jolloin kuljetusten turvallisuusriskit pienenevät ja 
ruuhkavaikutukset varsinkin kaupunkialueilla vähenevät.  
 
Asetusluonnoksessa ehdotetut vaatimukset yhdistelmien stabiliteetille ja kääntyvyydelle 
näyttäisivät asettavan merkittäviä rajoitteita nykyistä selvästi pidempien HCT-yhdistelmien 
hyödyntämiselle puutavara- ja hakekuljetuksissa. Kaikkia kääntyvyysvaatimusten vaikutuksia 
ei ole arvioitu. Vaatimukset täyttävien ja samalla kuljetustaloudellisten yhdistelmien tunnista-
minen edellyttäisi uusia simulointitarkasteluita. Toisaalta jo saatujen simulointitulosten perus-
teella selvästi useampi yhdistelmä täyttäisi kääntyvyysvaatimuksen, jos 120 asteen käänty-
vyysvaatimuksen sijasta olisi käytössä 90 asteen kääntyvyysvaatimus.  
 
Pisimmät HCT-yhdistelmät eivät sovellu kaikille kuljetusreiteille ja yhtenä ratkaisuna tähän 
ovatkin ns. digitaaliset HCT-käytävät, joissa reitin ajorajoitteet esitetään kuljettajille vain säh-
köisesti, ei fyysisin liikennemerkein. Liikenneinfrastruktuurin ja kuljetussuunnittelun jo käyn-
nissä oleva digitalisaatio tukee ratkaisun nopeaakin käyttöönottoa. 
 
Metsästä lähtevät puutavarayhdistelmät 
Kaikki kotimainen ainespuu lähtee metsästä autokuljetuksina vähäisiä saari- ja rantapuun 
proomukuljetuksia lukuun ottamatta. Vuodessa autokuljetusmäärä on yli 54 milj. m3. Met-
sästä lähtevät puutavarayhdistelmät hyötyisivät vetoauton pidentämistä 13 metriin, joka 
mahdollistaisi tietynmittaisten kuitu- ja tukkipuunippujen kuljettamisen samassa autossa. Pi-
dennettyä vetoautoa voitaisiin myöhemmin hyödyntää myös metsäkoneiden lavettikuljetuk-
sissa. Pidentämisestä olisi hyötyä, vaikka yhdistelmien massoja ei nostettaisikaan. Metsäauto-
jen kokonaispituuden osalta vain maltillisesta pituuden nostosta olisi hyötyä metsäteiden ah-
taiden kääntöpaikkojen takia.  
 
Metsäautot hyötyisivätkin jopa pelkästä massojen nostosta ja HCT-kokeiluajossa liikennöivät 
84-tonniset metsäautot ovatkin nykyisiä pituusrajoituksia lyhyempiä. 84-tonnisista metsäau-
toista on hyviä kokemuksia Pohjois-Suomen yksityistieverkollakin. Tutkimus HCT-yhdistelmien 
tierasituksista sorateillä jatkuu kesän 2018 aikana.  
 
Terminaalien ja/tai tehtaiden väliä liikennöivät puutavarayhdistelmät 
HCT-kokeiluissa mukana olevat nykyisin sallittua pidemmät puutavarayhdistelmät liikennöivät 
terminaalien ja tehtaiden väliä. Yhdistelmien pituus on 26,9–33,0 metriä. Selvästi nykyistä 
isommat HCT-yhdistelmät mahdollistaisivat tehokkaat siirtokuljetukset terminaaleista tai 
kuormauspaikoista puun käyttöpaikkoihin ja siten uudenlaisiakin, toiminnan joustavuutta pa-
rantavia toimintamalleja puulogistiikkaan. HCT-terminaalien ja -käytävien sijoittelulla voidaan 
vaikuttaa siihen, että isojen HCT-yhdistelmien liikennöinti painottuu niille sopiville yhteyksille.  
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Stabiliteetin ja kääntyvyyden simulointitulosten mukaan pisimpien, nyt kokeiluluvalla ajavien 
HCT-yhdistelmien mitoituksissa olisi kehittämistarpeita asetusluonnoksen vaatimuksiin näh-
den.  
 
Puutavaran tiheys on noin 800–900 kg/m3, joten puutavarayhdistelmät eivät juurikaan hyö-
tyisi pelkästä pituuden nostosta, vaan samalla tarvitaan myös massojen nostoja.    
 
Sivutuotehakeyhdistelmät 
Metsäteollisuuden tuotantolaitokset käyttävät vuosittain noin 7 milj. m3 sivutuotteita (ml. 
tuotantolaitosten sisäinen käyttö). Metsäteollisuuden sivutuotteita kuljetetaan pääosin me-
kaanisen metsäteollisuuden tuotantolaitoksilta kemiallisen metsäteollisuuden tuotantolaitok-
siin. Kuljetusajoneuvot liikennöivät siten pääosin ylempää tieverkkoa pitkin. Varsinkin pienem-
missä ja syrjäisemmin sijaitsevissa tuotantolaitoksissa selvästi nykyistä suurempien yhdistel-
mien liikennöinnille voi olla esteitä.  
 
Sivutuotehakkeen tiheys on vain 230–350 kg/m3 ja hakkeen kuormauskalustosta johtuen yh-
distelmät eivät välttämättä ole niin korkeita kuin nykyisin sallitaan. Täten kevyiden sivutuot-
teiden osalta pelkkien yhdistelmäpituuksien nostosta on hyötyä. Hakkeen tiheys kuitenkin 
vaihtelee vuodenajan mukaan, ja isommilla hakeyhdistelmillä raskaan hakkeen aikana jopa 
useita kymmeniä prosentteja kuljetuskapasiteetista jäisi hyödyntämättä. Pisimpiä, rekkavetu-
rista, puoliperävaunusta ja täysperävaunusta koostuvia HCT-hakeyhdistelmiä vastaavia ta-
pauksia ei ollut stabiliteettisimuloinneissa mukana. Pelkästään kuorma-autosta ja täysperä-
vaunusta koostuvia yhdistelmiä stabiliteettivaatimus ei puolestaan koske.  
 
Energiahakeyhdistelmät  
Kiinteitä puupolttoaineita voima- ja lämpölaitokset käyttävät vuosittain noin 19 milj. m3. Tästä 
suurin osa on metsäteollisuuden sivutuotepuuta (11 milj. m3) ja metsähaketta (7 milj. m3). 
HCT-kuljetusten kannalta tästä potentiaalisimpia ovat sivutuotepuu ja metsähakkeesta osuus, 
joka haketetaan terminaalissa (tällä hetkellä noin 30 % volyymista). Tienvarsivarastoissa jo ny-
kyisillä hakeyhdistelmillä on kääntyvyyshaasteita, mutta terminaaleista lähtevillä kuljetuksilla 
on mahdollisuuksia hyödyntää suuriakin HCT-yhdistelmiä. Energiahakeyhdistelmiä koskevat 
vastaavat kaluston hyödyntämistä koskevat mahdollisuudet ja haasteet kuin edellä on kuvattu 
sivutuotehakkeiden osalta.  
 
Metsäteollisuuden tuotekuljetusten yhdistelmät  
Tämä raportti painottui puutavaran ja hakkeen HCT-kuljetuksiin eikä HCT-yhdistelmien hyö-
dyntämisestä metsäteollisuuden tuotekuljetuksissa ole koottuja tutkimuksia. Tuotteiden omi-
naisuudet vaihtelevat paljon, mutta esimerkiksi sellupaalien kuljettamisessa vetoauton piden-
tämisestä olisi hyötyä. Pääosassa tuotekuljetuksia ajoneuvojen pituuden lisäksi myös masso-
jen nostaminen on tarpeen, jotta hyötykuorman osuutta voidaan merkittävästi korottaa. Tuo-
tekuljetukset painottuvat tuotantolaitoksilta vientisatamiin, joten HCT-käytävien avulla isoim-
pien yhdistelmien liikennöintiä voidaan keskittää soveltuville reiteille.  
 
Puun korjuukalustoa varten tehdään vuosittain yli 200 000 metsäkoneiden siirtokuljetusta. 
Näihin kuljetuksiin 13-metriseksi pidennetty, mahdollisesti aiemmin jo puukuljetuksissa käy-
tetty vetoauto soveltuisi hyvin.  
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Yhteenveto  
Taulukkoon 11 on vedetty yhteen tapaukset, joissa pelkästä pituuksien nostosta on hyötyä 
puutavara- ja hakekuljetuksissa sekä tapaukset, jotka edellyttävät myös massojen nostoa. 
Suuressa osassa puutavara- ja hakekuljetuksia tarvitaan myös massojen nostoa, jotta pituuk-
sien nostosta saavutetaan selviä tehokkuus-, kustannus- ja ympäristöhyötyjä.  
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Taulukko 11. Yhteenveto pituuksien noston hyödynnettävyydestä puutavara- ja hakekuljetuksissa sekä tarpeet myös massojen nostolle.  
 

 Pelkästä pituuden nostosta hyötyä Sekä pituuksien että massojen nosto tarpeen Pelkästä massojen nostosta 
hyötyä 

Yhdistelmän pituus • Kevyen hakkeen kuljetukset alle 
30-metrisillä yhdistelmillä 

• Puutavarayhdistelmissä massojen nosto aina 
tarpeen, kun halutaan nostaa hyötykuorman 
osuutta kokonaispainosta  

• Raskaampien hakelaatujen kuljetukset 
• Hakekuljetukset yli 30-metrisillä yhdistelmillä  

• 84-tonniset metsäautot 

Vetoauton pituus • Kahden pitkän tai kolmen lyhyen 
puunipun kuljetus  

• Kuuden sellupaalin kuljetus 
• Metsäkoneiden siirtokuljetukset 

 • 84-tonniset metsäautot 

Perävaunujen pituus • Kevyen hakkeen kuljetukset  • Puutavarakuljetukset 
• Raskaampien hakelaatujen kuljetukset  

• 84-tonniset metsäautot 
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Liite 1A. Tarkasteltujen puutavarayhdistelmien tiedot 1/2  
 

Yhdistelmät KetonenT VerrokkiM OrpeT VerrokkiT* HannonenT VerrokkiT 

Merkki Scania Scania Volvo Volvo Scania Scania 

Kokonaispaino, t 104 76 94/102 76 84  76 

Omapaino, t 28,2 21,1 27,5 24 21,2 20,4 

Hyötykuorma, t 75,8 54,9 66,5/74,5 52 62,8 55,6 

Kokonaispituus, m 33 24 31 23 26,9 23,5 

Leveys ja korkeus, m 2,55/4,35 2,55/4,35 2,55/4,35 2,55/4,2 2,55/4,4 2,55/4,4 

Akselit ja renkaat, kpl 13/46 9/32 12/42 9/30 10/34 9/32 

Moottorin teho, hv 730 620 700 700 730 730 

Moottorin Euro- 
päästöluokka 6 5 5 5 6 6 

Ensirekisteröintivuosi 2015 2014 2014 2014 2016 2014 
 
*Sama vetoauto kuin HCT-yhdistelmällä   
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Liite 1A. Tarkasteltujen puutavarayhdistelmien tiedot 2/2  
 

Yhdistelmät P&A TransM VerrokkiM MalinenM VerrokkiM MoilaspojatT MoilaspojatM* MalmstedtT 
*** 

Merkki Scania Volvo Scania Scania Volvo Volvo Sisu 

Kokonaispaino, t 84 76 84 76 90 84 92 

Omapaino, t 23,0+3,6** 22,3+3,6** 22,8+4,0** 23,3+4,0** 24,8 23,8 27,95+3** 

Hyötykuorma, t 61/57,4 53,7/50,1 61,2/57,2 52,7/48,7 65,2 60,2 64,05/61,05 

Kokonaispituus, m  25,0 25,0 24,3 23,6 26,7 24,5 32,0 

Leveys ja korkeus, m  2,55/4,4 2,55/4,3 2,55/4,4 2,55/4,4 2,55/4,2 2,55/4,2 2,55/4,4 

Akselit ja renkaat, kpl 10/34 9/32 10/34 9/32 11/36 10/34 12/38 

Moottorin teho, hv 730 750 730 730 650 650 625 

Moottorin Euro- 
päästöluokka 6 6 6 6 6 6 6 

Ensirekisteröintivuosi 2014 2014 2016 2016 2018 2018 2018 
 
*Sama vetoauto kuin 90T:llä  
**Kuormaimen paino  
***Toimii tarvittaessa myös metsäautona    
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Liite 1B. Tarkasteltujen hakeyhdistelmien tiedot 1/2 
 

Yhdistelmät  HuhtalaHA VerrokkiH WickströmH VerrokkiH 

Merkki Scania Volvo Scania Scania 

Kokonaispaino, t 100 68 85 64 

Omapaino, t 33,54 23,8 31,7 23,54 

Hyötykuorma, t 66,46 44,2 53,3 40,46 

Kokonaispituus, m  33,97 25,25 33,97 25,25 

Leveys ja korkeus, m  2,55/4,4 2,55/4,2 2,55/3,84 2,55/4,4 

Akselit ja renkaat, kpl 12/46 8/20 12/44 8/20 

Moottorin teho, hv 730 345 730 580 

Moottorin Euro- 
päästöluokka 6 5 6 6 

Ensirekisteröintivuosi 2017 2013 2017 2015 
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Liite 1B. Tarkasteltujen hakeyhdistelmien tiedot 2/2 
 

Yhdistelmät  SammalistoHA SammalistoHB VerrokkiHA VerrokkiHB KonnekuljetusH* 

Merkki Scania Scania Scania Scania Volvo 

Kokonaispaino, t 91 84 76 76 90 

Omapaino, t 29 27,8 27,2 27,2 29,5 

Hyötykuorma, t 62 56,2 48,8 48,8 60,5 

Kokonaispituus, m  29 27,5 25,3 25,3 28,1 

Leveys ja korkeus, m  2,55/4,2 2,55/4,2 2,55/4,2 2,55/4,2 2,6/4,3 

Akselit ja renkaat, kpl 11/34 10/30 9/28 9/28 11/34 

Moottorin teho, hv 730 730 730 730 750 

Moottorin Euro- 
päästöluokka 6 6 6 6 6 

Ensirekisteröintivuosi 2017 2017 2016 2016 2018 

*Lisäksi tuotekuljetusta (sellupaaleja)  
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Liite 2. Yhdistelmien rakenteet 1/3 
 
 
  

Ketonen – 76 tonnia (Kuva: Ari Siekkinen) 

Ketonen – 104 tonnia (Kuva: Scania)  

Orpe – 94/102 tonnia (Kuva: Koskinen) 

Orpe – 76 tonnia (Kuva: Orpe Kuljetus Oy) 

Hannonen – 84 tonnia (Kuva: Scania) 
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Liite 2. Yhdistelmien rakenteet 2/3  
 
  

P&A Trans – 84 tonnia (Kuva: Scania)  

Malinen – 84 tonnia (Kuva: Scania) Malinen – 76 tonnia (Kuva: Närko Oy) 

Moilaspojat – 84/90 tonnia (Kuva: Metsäteho Oy) 
 

Malmstedt – 92 tonnia (Kuva: Kari Malmstedt Oy) 
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Liite 2. Yhdistelmien rakenteet 3/3  
 
 
 

Sammalisto – 91 tonnia  
(Kuva: Koneurakointi Aki Sammalisto Oy) 

Sammalisto – 84 tonnia  
(Kuva: Koneurakointi Aki Sammalisto Oy) 

Huhtala – 100 tonnia (Kuva: Laurell) 

Wickström – 64 tonnia (Kuva: Kuljetusliike Wickström Oy) 

Wickström – 85 tonnia (Kuva: Olavi H. Koskinen) 

Konnekuljetus – 92 tonnia (Kuva: Metsä Group) 
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Liite 3. Puunippujen pituuksia ja vaatimuksia kuljetustilan pituudelle  
 

 
Lähde: Korpilahti & Koskinen 2013. (MÄT, KUT, MÄT pitkä ja KUT pitkä osalta raportin laskelmissa käytetty 6,2 metrin sijasta 5,6 metrin tilantarvetta.)  
Kolmen nipun tapauksissa ensimmäisen ja viimeisen nipun tilan tarvetta on vähennetty 0,15 m. 
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Liite 4. Stabiliteetin ja kääntyvyyden yhteistarkastelussa puutavarayhdistelmien saamat kokonais-
pisteet (Tuutijärvi ym. 2018) 1/3 
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Liite 4. Stabiliteetin ja kääntyvyyden yhteistarkastelussa puutavarayhdistelmien saamat kokonais-
pisteet (Tuutijärvi ym. 2018) 2/3 
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Liite 4. Stabiliteetin ja kääntyvyyden yhteistarkastelussa puutavarayhdistelmien saamat kokonais-
pisteet (Tuutijärvi ym. 2018) 3/3 
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