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Taustaa 

Puutavaran pituus vaihtelee lähinnä puutava
ralajin ja jalostuslaitosten asettamien vaa
timusten mukaan. Vaih teluita aiheuttaa myös 
runkojen silmävaraisesta katkonnasta johtuva 
katkootatarkkuuden huononeminen . Kuit upuun 
katkontapituuksia on useita, 2 . 0 m:stä yli 
6 m:n ohjepituuteen saakka . Viime vuosina 
katkootatarkkuus on huonontunut määrämit taan 
katkonnasta luopumisen myötä . Myös hakkuu
ohjeiden katkootapituuden tarkkuusvaatimus 
on muuttunut väljemmäksi. 

Puutavara-autokalusto 

Puutavara-auto on lähes aina t äysperävaunu
auto, jolle sallitaan 22 m:n kokonaispituus 
ja. 4 . 0 m:n korkeus . Niiden lisäksi painot 
sekä silta- ja kääntymissääntö rajaavat auto 
yhdistelmän mitoitusta . 

Yleisin puutavara- auto on tätä nykyä 3- akse
lisen auton ja 3-akselisen perävaunun yhdis
telmä, jossa vetoauton kuormatila on 7 . 0 -
7.8 m ja perävaunun 10.0 - 10.5 m pitkä . 
Tukkinippuja yhdis telmään kuormataan yleensä 
kolme. Kuljetusmaksujen määrittäminen pe
rustuu tähän yhdis telmään . oin 30 % kalus
tosta on mitoitukseltaan vielä "vanhoja" 
lyhyen perävaunun yhdistelm-iä tai 4- akseli
sen auton yhdistelmiä , joissa kuormatilat 
vetoautossa ja perävaunussa ovat 7 . 0 -
8 . 0 m pitkiä . Niissä vetoautoon ja perävau
nuun kuormataan yksi tukkinippu . 

Pitkien puutavaroiden, esimerkiksi pylväi
den, kuljetuksiin käytetään ns . puoliperä
vaunuyhdis telmää , jonka pituus muuttuu kul 
jetet tavan puutavaran mukaan. Silloin puu
tavaran pituus vaikuttaa äärimmäisten akse
leiden väliseen etäisyyteen, joka puolestaan 
vaikuttaa suurimpaan sallittuun kokonaispai
noon. Mitä pitempää puutavara on , sen suu
rempi on sallittu kokonaispaino . 

Katkontapituuden ja -tarkkuuden merkitys 

Metsä- ja uittoalan työehtosopimuksessa mää
ritetään, että ilman mittavälineitä 90 % 
puutavarasta tulisi katkoa 10 %:n tarkkuudel
la ja loput 10 % 20 %:n tarkkuudella ohje
pituudesta. Lisäksi latvapölkyt saavat olla 
edellä mainit tuja lyhyempiä. 

Pitkälle kuitupuulle t ämä ohje tuo helposti 
puutavaranippuun yhden metrin lisää nimel
lispituuteen . Se puolestaan tekee vaikeaksi 
kuormata kaksi 5 m kuitupuun nippua 10 m:n 
perävaunun kuormatilaan ilman puutavaran 
lomittamista, ilman takaylitystä tai ilman 
pisimpien pölkkyjen lajittelua vetoauton 
kuormatilaan . Näin ollen kuormaus hidas tuu 
puutavaran vaihtelevan pituuden vuoksi. 

Puutavaran pituus ja pituusvaihtelu vaikut
tavat siihen, miten autoyhdistelmän kuorma
tilat (vetoauto ja perävaunu erikseen) hyö
dynnetään . Tavoitteena on täysi kantavuus 
myös puolikuivaa puutavaraa kuljetettaessa . 

Tätä nykyä puutavara-autoissa on yleensä 
riittävästi kuormatilaa. Karsittua puuta
varaa kuljetettaessa suurin puute on se, 
ettei perävaunun pituus tahdo riittää kah
delle tukkinipulle. Yhden metrin lisä yh
distelmän pituuteen poistaisi tämän ongelman . 

Eri puutavarapituuksien sopivuus 3-akselisen 
au ton ja 3-akse lisen perävaunun yhdistelmän 
kuormaamiseen: 

- Noin 2 m kuitupuu on autokuljetuksen kan
nalta liian lyhyttä, sillä vetoautoon kuor
mataan kolme ja perävaunuun neljä nippua . 
Siten 2 m kuitupuu vaatii vetoautoon 6 ja 
perävaunuun 8 pankkoa (kaksi kutakin nip
pua kohti). Suuri pankkojen määrä alentaa 
yhdis telmän kantavuutta . Tätä puutavaraa 
kulj etettaessa yhdistelmän kantavuus hyö
dynnetään t äysin . Pienien kuormaostaakko
jen vuoksi 2 m kuitupuun kuormaus on hi
taampaa kuin pitemmän puutavaran . Pi tuus
vaihtelu ei saisi olla suurta. Myös kuor
maus rautatievaunuun ja varastopinoon sekä 
uittonippujen sidonta vievät aikaa ja näky
vät näiden työnvaiheiden lisämaksuina. 
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- Noin 3 m ku itupuun pituus mahdollistaa 
kantavuuden mukaiset kuormat ja se on no
peaa kuormata . Ohjepituus ei saisi y l it t yä 
runsaasti, sillä perävaunuun kuormataan 3 
nippua. 

- Noin 4 m tuoreen kuitupuun kuorma jää 3-
akselisessa vetoautossa hieman vajaaksi . 
Kuormatilan korkeus ei riitä korvaamaan 
yhden nipun käyttämättä j ättämää kuorma
tilaa. Perävaunun kantavuus hyödynnetään 
hyvin kahdella nipulla. Tämä puutavara on 
nopeaa kuormata eikä pituusvaihtelu hait 
taa. 

- Noin 5 m kuitupuun kuorma hyödyntää veto
auton ja perävaunun kantavuudet. Puutava
ra on nopeaa kuormata, kun pituusvaihtelu 
on vähäistä . Jos pituus vaihtelee paljon , 
kuormaus hidastuu ja pahimmassa t a pa uk
sessa perävaunuun mahtuu vain yksi nippu. 

- Yli 6 m kuitupuuta mahtuu pe rävaunuun vain 
yksi nippu, joten perävaunun kuorma jää 
vajaaksi . Kuormaus on nopeaa, e llei puu
tavarassa ole usei t a lyhyi t ä latvapölkkyjä, 
joiden asettelu kuormaan vie aikaa . 

- Tukkeja kulj etettaessa yhdistelmän kanta
vuus tulee hyödynnettyä, ellei puu tavara 
ole niin pitkää , että perävaunuun mahtuu 
vain yksi nippu . Tukkien kuormaus on no
peaa eikä niiden pituusvaihtelu haittaa 
merkittävästi, koska ne ovat kooltaan 
suuria . 

Neliakselisen auton yhdistelmä llä on t alou
dellisesti perusteltua kuljettaa t ukkeja, 
noin 3 m kuitupuuta ja mahdollisimman pitkää 
kuitupuuta. 5 m kuitupuu ei sovellu lyhyeen 
perävaunuun niin hyvin kuin pitkään p e rävau
nuun, koska kuormakapasiteettia jää käyttä
mättä . 

Ni ille tavaralajeille, joilla on alhainen 
tilavuuspaino (esim. osapuu) , nykyisin sal
littu kuormatila ei ole riit t ävä . Osapuun 
kuljetusta varten rakennetu issa a utoyhdis
telmissä kuormatilat ja puutavaran pituus on 
tarkoin mitoitettava keskenään sopiviksi, 
jotta kuormatila tulisi hyödynnettyä . Kun 
kokonaispainoja vastaisuudessa korotetaan , 
sama hankaluus kohtaa myös karsitun puutava
ran kuljetusta , ellei autoyhdistelmälle 
sallittuja mittoja suurenneta . 

KOKO- JA OSAPUUN AUTOKULJETUKSEN 
KEHITTÄMINEN. Ennakkotuloksia 

Olavi Pennanen 
Metsätehon moniste 30 .1.1985 

Veitsiluoto Oy ja Metsäteho selvitt ivät osa
puun kuljetukseen kehite t yn autoyhdistelmän 
soveltuvuutta käytän t öön . Osaa teknisistä 
ratkaisuista kehitetään ja kokeillaan edel
leen. 
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Osapuuauton kuormatila saatiin 30 % suurem
maksi kuin puutavara- auton kuormatila . Siitä 
noin puolet tulee liikenneministeriön myön
tämästä 0.4 m suuremmasta korkeudesta ja 
puolet autoyhdistelmän tarkoitukseen sopi
vasta mitoituksesta. Perävaunun pituutta 
lisättiin, jotta pitempää puutavaraa voitai
siin kuljettaa, ja perävaunun pankkokorkeut
t a laskettiin pienilä pimittaisten renkaiden 
avulla . Kuormain on pitkäulotteinen, minkä 
ansiosta perävaunun takimmainen nippu voi
daan kuormata ilman perävaunun lisävarus
teita . Autoyhdistelmän kantavuus on 1 700 kg 
pienempi kuin tavanm~isen puutavara-auton . 
Se merkitsee noin 2 m :ä pienempää kuormaa . 

Osapuuauto toimi hyvin . Kuormankoot ovat 
s uurempia kuin aiemmin tutkituissa osapuu
autoissa ja kuljetuskustannukset ovat lähen
tyneet karsitun puutavaran kuljetuskustan
nuksia . Osapuun kulj3tuskustannukset olivat 
nyt 6,60 - 11,30 mk/m (80 km) eli 22 - 32 % 
suuremmat kuin 5 m kuitupuun kuljetuskustan
nukset . Ero johtuu siitä, ett ä kuorma on 
pienempi, ajokerta- aika pitempi ja kalusto 
kalliimpi . Havuosapuun kuljetuskustannukset 
olivat pienemmät kuin lehtiosapuun . Samoin 
latvattoman osapuun kuljetuskustannukset oli
vat pienemmät kuin latvallisen . 

Osapuun ajokerta- aikaa lisäävät kuorman siis
timinen ennen ajoon lähtöä ja osapuun vars~
nainen kuormaus, joka on noin 50 % (min/m ) 
hitaampaa kuin karsitun puun kuormaus . 

Au t on sivulaitojen sisäpinta on alumiinia ja 
ulkopin t a vaneria. Ne ovat kestäneet hyvin . 
Perävaunun laitoja py ritään edelleen keven
tämään . 

Kuormaa tiivistettiin noin 15 % pystytolp
piin sijoitettujen hydraulisylintereiden 
avulla. Tiivistyslaitteet toimivat hyvin. 
Niitä tulisi kehittää niin, ettei kuorman 
yli kulkevaa kettinkiä tarvitsisi nousta 
sitomaan kuorman päälle . 

RUOTSIN PUUTAVARA-AUTOKALUSTO 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, 
Resultat Nr 24 1984 

Vuonna 1983 pyöreää puutavaraa kuljetettiin 
Ruotsissa 37 milj . t onnia ja 3 545 milj . 
tonnikm. Autokuljetusten osuus puumääristä 
oli 89 % ja rautatiekuljetusten 11 %. Kulje
tussuoritteesta vastaavat osuudet olivat 68 
prosenttia ja 32 %. 

Keskimääräinen autokuljetuksen kuljetusetäi
syys oli 73 km, kuorma 32 tonnia ja kuljetus
kustannukset 29 kr / tonni . Rautatiekuljetuk
sen kuljetusetäisyys oli 285 km. 

Pyöreän puutavaran osuus oli autokuljetusten 
kuljetussuoritteesta 14 % ja rautatiekulje
tusten suoritteesta 9 %. 



Kuva 1. Neliakselisessa perävaunussa on 
runsaasti tilaa kahdelle tukkinipulle. 
Kuormat sidotaan riimuilla. eikä 
pankkojakaan tarvita useita. kun 
puutavara on pitkää. Molemmat valok. 
Metsäteho 

Ruotsin tielainsäädäntö antaa kuljetuksille 
myönteisemmän lähtökohdan kuin Suomen tie
lainsäädäntö : Autoyhdistelmälle sallitaan 
2 .0 m enemmän pituutta (24m), 0 . 1 m enemmän 
leveyttä (2 .6 m) ja 3 . 4 t enemmän kokonais
painoa (51 . 4 t). Ajoneuvon korkeutta ei 
Ruotsissa ole rajoitettu, vaan se määräytyy 
tiekohtaisesti ja on usein 4.5 m. Se on 0.5 
metriä korkeampi kuin ajoneuvokohtainen ra
joitus Suomessa. 

Ruotsissa on kaikkiaan noin 1 800 puutavara
autoa. Skogsarbeten kokosi niistä tilaston 
vuonna 1984. 

TAULUKKO Puutavara-autoyhdis t elmän ominaisuuksia 
Keski-Ruot s issa 

Eritte l y Ve t oauto Perävaunu 

Leveys , cm 253 253 
Pituus , cm 988 1 304 
Vuosimalli (ikä keski m. ) 1981 1979 
Moottori nteho, k~ 280 -
Tanki n t i lavuus , dm 386 -
Oma pa ino , kg 10 910 7 540 
Sallittu kan t avuus , kg 12 320 22 000 
Tekninen kantavuus , kg 14 420 23 930 
Yhdis t elmälie sallittu 

kantavuus , kg 32 950 
Pankkoja , kpl 4 
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Tilaston mukaan kymmenen viime vuoden aikana 
puutavara-autoyhdistelmän omapaino on kohon
nut 1 . 7 t. Kuormalle sallittu paino on pie-

Kuva 2. Etelä- Ruot si ssa on alettu 
käyttää pankkojen asemesta lavaa. 
jonka s ivui ssa oleviin re ik i i n to lpat 
pystytet ään . Lava mahdolli staa 
muiden tuotteiden kuljetuksen 

nentynyt samassa määrin, koska kokonaispaino 
on pysynyt ennallaan. Kalusto on siten 
rakennettu suurempia kuormia varten, mikä 
näkyy myös valmistajien sallimana teknisenä 
kantavuutena, noin 38 t. Lainsäädännön sal
lima kantavuus on 34 t . 

Autot poikkeavat vain vähän toisistaan eri 
alueilla, joten puutavara-autoja ei ole 
varustettu tehtävän mukaan eri käyttöolo
suhteisiin. 

Vetoautossa on Pohjois-Ruotsissa hiekoitus
varustus ja Etelä- Ruotsissa kitkavetolaite . 
Perävaunussa pankkoj en siirtolaite on Poh
jois- ja Keski- Ruotsissa yleinen, kun taas 
Etelä-Ruotsissa perävaunun akseliväliä voi
daan usein lyhentää . 

Uudet perävaunut ovat lähes kaikki neliakse
lisia. Perävaunun toisen etuakselin ansiosta 
perävaunu voidaan kuormittaa monipuolisemmin, 
koska Ruotsin siltasäännön mukaan perävaunun 
takimmaisen akselin ja telin on oltava taka
na. Edellytyksenä 51.4 t:n kokonaispainolle 
on 18 . 5 m:n ääriakselien väli (Suomessa 48 
t:n kokonaispainolle edelly tys on 17 . 3 m) . 

Puutavara-auto on 
viikkoa vuodessa 
vuorossa . 

ajossa 
ja 60 % 

keskimäärin 48 
ajasta kahdessa 

Uusilla rakenteilla j a materiaa l eilla voi
daan kalustoa keventää. 
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