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KOROTETTUJEN AJONEUVOPAINOJEN KOKEILU 
PUUTAVARAN AUTOKULJETUKSESSA 

Teppo Oijala Olavi Pennanen 

Vuoden 1990 alusta ajoneuvoyhdistelmän suurin 
sallittu kokonaispaino on 56 t ja tie- ja 
vesirakennushallituksen (TVH:n) luvalla 60 t, 
kun maa on jäätyneenä. 

Tutkimusaineisto jäi suppeaksi, sillä lait
teiden valmistajat ja myyjät sekä viranomai
set eivät olleet valmiita painonkorotuksiin. 
Vain yksi tutkimukseen valituista kahdeksas
ta autoyhdistelmästä täytti kaikki tekniset 
vaatimukset ja saatiin katsastetuksi 60 t:n 
kokonaispainolle. Siihen tehdyt muutostyöt 
kohdistuivat jarruihin, vetolaitteisiin ja 
eturenkaisiin ja ne maksoivat 23 400 mk. 

TVH:n tieställe asettamat rajoitukset vai
keuttivat paikallisesti kokeilua jonkin ver
ran . 

Kokeiluyhdistelmän kokonaispaino oli 64.6 
tonnia. Se oli noin 3. 9 t suurempi kuin 
niiden tehtaalle samaan aikaan tulleiden 
kokonaispainoltaan 48 t:n autoyhdistelmien, 
joiden kuormitus perustui tilavuuteen. Ero 
johtui kokeiluyhdis telmän ylikuormasta. 
Talvipainoa käyttävä 7-akselinen autoyhdis
telmä rasittaa kuitenkin tietä vähemmän kuin 
6 -akselinen tilavuusperusteisesti kuormitettu 
puutavara-autoyhdistelmä . 

Kuormainvaaka osoittautui tarkaksi, jos sen 
käyttö opeteltiin hyvin. Varmatoimisia vaa
at eivät olleet. 

Korotetun talvipainon käyttöön on olemassa 
hyvät edellytykset, jos tekniset ja katsas
tukseen liittyvät pulmat selvitetään. 

JOHDANTO 

Vuoden 1990 alussa astuu voimaan raskaita 
ajoneuvoja koskevia uusia määräyksiä. Ajo
neuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaispai
no nousee 48:sta 56 t:iin. Lisäksi TVH voi 
myöntää luvan 60 t:n kokonaispainon käyttöön, 

kun maa on jäätyneenä. Nämä muutokset edel
lyttävät, että autoyhdistelmässä on seitsemän 
akselia. Samanaikaisesti tilavuuteen perus
tuva kuormitus muuttuu painoon perustuvaksi . 
Lisäksi mm. ajoneuvojen jarruja ja vetolait
teita koskevat määräykset muuttuvat. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää , mi tä 
vaatimuksia korotettu, 60 t:n kokonaispaino 
asettaa kalustolle ja tiestölle. Kenttäko 
keilun tavoitteena oli myös selvittää painoon 
perustuvan kuormituksen tarkkuus. 

TALVIPAINON KÄYTÖN TARVE 
JA TIEN RASITTUMINEN 

Puutavara on raskainta talvella. Silloin 
kuorman puumäärä on painoon perus tuvassa 
kuormi tuksessa pienin. Myös lumi ja j ää 
auton alustassa sekä puutavaran seassa vähen 
tävät kuorman puumäärää . Puutavaran kulje
tukset ovat vilkkaimmillaan talvella. Sil
loin kokonaispainon korotuksen päätarkoituk
sena on se, etteivät kausivaihtelu pahene ja 
kalustomäärä lisäänny lyhyen ajan kuljetus
tarpeen vuoksi (kuva 1). 
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Kuva 1 . Kuo rm itus perusteen ja talvipainon vai t s 
puutavaran kulje tuk sen ausivai te l un , avu~uitupuu 
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Liikenne kuluttaa tietä ja rasittaa tien ra
kennekerroksia. Tiehen liikenteen rasitus 
välittyy ajoneuvoista renkaiden kautta, joten 
akselipaino vaikuttaa eniten siihen, miten 
paljon tien rakenne rasittuu. Lisäksi rasi
tukseen vaikuttavat mm. akseliston rakenne, 
renkaat ja renkaiden ilmanpaine. 

Kun tie on jäätynyt, liikenne aiheuttaa sen 
rakenteeseen jännitystä ja muodonmuutoksia 
selvästi vähemmän kuin sulan maan aikana; 
niiden arvo on 15 - 30 % sulan maan arvoista. 
Se mahdollistaa suurempien akseli- ja teli
painojen käytön jäätyneen maan aikana. 

Tierakenteen jäätyminen alkaa tien pinnasta 
ja etenee alaspäin. Jäätymisen ajankohta ja 
jäätyneen maan paksuus vaihtelevat kuitenkin 
hyvin paljon vuosittain ja alueittain. Ilmo
jen lämpeneminen keskellä talvea voi myös 
sulattaa tierakenteen yläosan. Silloin tie
hen voi syntyä vaurioita, koska sula pinta
kerros kestää huonosti liikenteen rasituksia. 
Sama ongelma on edessä myös keväisin, jolloin 
tierakenne alkaa sulaa samanaikaisesti sekä 
ylhäältä että alhaalta. 

TUTKIMINEN 

Tutkiminen jakautui kolmeen vaiheeseen: 

1. Uuden lainsäädännön vaikutukset puuta
vara-autoyhdistelmään 

2. 60 t:n kokonaispainon käytöstä aiheutu
vat vaatimukset kalustolle ja rajoitukset 
tiestön käytölle 

3. Kaluston kokeilu käytännön kuljetus
tehtävissä 

Tutkimukseen valittiin mukaan kahdeksan ajo
neuvoyhdistelmää, jotka kaikki olivat 7-akse
lisia. Yksi yhdistelmä oli 4-akselisen veto
auton ja 3-akselisen perävaunun yhdistelmä ja 
loput seitsemän 3-akselisen vetoauton ja 4-
akselisen perävaunun yhdistelmiä. 

Tutkimukseen valitut ajoneuvot olivat pää
asiassa uusia. Kahdeksasta vetoautosta viisi 
oli vuosimallia 1988, yksi vuosimallia 1987 
ja kaksi vuosimallia 1986 . Perävaunuista 
seitsemän oli vuosimallia 1988 ja yksi vuosi
mallia 1987 . Aineistossa olivat edustettuina 
yleisimmät vetoauto- ja perävaunumerkit. 

Ajoneuvojen muutostöiden kustannusten selvit
tämiseksi seitsemälle autoilijalle lähetet
tiin muutoksia ja niiden kustannuksia koskeva 
kysely . Viidelle kuljetuksenantajan yh
dyshenkilölle lähetettiin kysely TVH:n kulje
tusluvan rajoitusten vaikutuksista puutavaran 
kuljetuksiin. Autoilijoista kyselyyn vastasi 
neljä ja kuljetuksenantajien yhdyshenkilöistä 
kolme. 
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A = an t ur i 
B = kaapelit 
C = näy tt öla ite 
D = kytkentä ra sia 
E = käyttöpainike 

Kuva 2. I ndexat o r- kuormainvaaka 

Kuormainvaa•an tarkkuutta seurattiin asenta
malla kolmeen autoon Indexator-kuormainvaaka. 
Vaaka perustuu nosturin puominpään ja kouran 
kääntäjän väliin asennettavaan, sähköisellä 
venymäliuskalla varustettuun anturimoduuliin 
ja mikrotietokoneen pienikokoiseen näyttöyk
sikköön, joka on kuormaimen käyttäjän ulottu
villa (kuva 2) . Kuormainvaa•alla mitattuja " 
painoja verrattiin tehtaiden ajoneuvovaakojen 
tuloksiin . 

TULOKSET 

Luvat 

Liikenneministeriöitä haettiin ja saatiin 
lupa enintään 60 t:n kokonaispainojen käyt
töön 15.1. ja 31.3.1989 väliseksi ajaksi. 
Päätöksen ehtojen lähtökohtana olivat uudet 
vetolaitteita, jarruja ja niiden yhteensovit
tamista sekä vaakalaitteita koskevat vaati
mukset. Ajoneuvot vaadittiin katsastettavik
si uusille painoille ja tie- ja vesirakennus
laitokselta oli saatava lupa 60 t:n yhdistel
mäpainojen käyttöön. 

TVH myönsi viidelle autoyhdistelmälle kulje
tusluvat. Luvat oikeuttivat kuljettamaan 
puutavaraa liikenneministeriön päätöksen f 
mukaisesti 60 t : n kokonaispainolla. Luvan 
ehtoja olivat: tiestön rajoituksien noudatta
minen, luvan peruutus liikenneolosuhteiden 
niin vaatiessa ja luvan hakeminen katuverkon 
ja yksityisteiden käyttämiseen. 

Kaksi perävaunujen valmistajaa, Jyki ja När
ko, saivat autorekisterikeskukselta eriva
pausluvan käyttää tiettyihin tyyppisarjoihin 
kuuluvia vetoaisoja korotettujen painojen 
yhteydessä. Luvan mukainen suurin sallittu 
perävaununpaino oli 35 000 kg ja etutelinpai
no 16 000 kg . Lupa on voimassa 30.4.1990 
asti. 

Katsastaminen 

Autoyhdistelmien katsastaminen osoittautui 
pulmalliseksi ; varsinkin jarrumääräyksiä oli 
vaikea noudattaa ja vetolaitemä äräykset puut
tuivat . 



Lopulta vain yksi autoyhdistelmä läpäisi 
katsastuksen. Yhdistelmän vetoauto ja perä
vaunu olivat molemmat vuosimallia 1988 ja 
uudet jarrumääräykset oli otettu huomioon jo 
kalustoa hankittaessa. Auton vetopalkki oli 
asennettu tehtaalla ja siten auton valmista
jan antama lujuustakuu on riittävä. Muut 
autoyhdistelmät luopuivat kokeilusta, koska 
niiden vetolaitteet ja jarrut olivat puut
teellisia. 

Katsastuksen läpäisseen autoyhdistelmän muu
tostöiden kokonaiskustannukset ilman kuor
mainvaakaa olivat 23 400 mk. Muutoksia teh
tiin seuraaviin: etukäsijarru, ALB-venttiili, 
eturenkaat ja levypyörät sekä kytkentä. Muu
tostyöt siihen yhdistelmään, joka olisi lä
päissyt katsastuksen jos hyväksyttävä veto
palkki olisi saatu, maksoivat 16 300 mk. 
Siinä tehtiin muutoksia kahteen ALE-venttii
liin, vetopalkkiin ja eturenkaisiin. 

Tiestön rajoitusten vaikutus 

TVH:n yhdistelmäkohtaisiin kuljetuslupiin 
merkittyjen tiestön rajoitusten todellista 
vaikutusta puutavaran kuljetuksiin ei tutki
muksen suppeuden takia pystytty tarkasti 
arvioimaan . Painorajoitusten vaikutus arvioi
tiin kuitenkin melko vähäiseksi, koska suurin 
osa painorajoitteisista silloista, teistä ja 
losseista on helpohkosti kierrettävissä. 
Eniten ongelmia olisi aiheutunut Inarissa 
toimivalle yhdistelmälle, joka tavallisesti 
joutuu kuljettamaan puuta myös luvassa kiel
lettyjen teiden varsilta. 

Ajokokeilu 

Autoyhdistelmä, joka katsastettiin 60 t:n 
kokonaispainolle, oli 3-akselisen vetoauton 
ja 4-akselisen perävaunun yhdistelmä. Yhdis
telmällä kuljetettiin kokeilun aikana 66 
kuormaa. Keskimääräinen kokonaispaino oli 
64 561 kg, omapaino 19 468 kg ja kuorman 
paino 45 093 kg (taulukko). 48 % kokonais
painohavainnoista oli välillä 60 001 - 64 000 
kilogrammaa (kuva 3). 

Kokeilukaluston punnitusten yhteydessä kerät
tiin painotiedot tehtaalla sitä edeltävästä 
ja seuraavasta autoyhdistelmästä. Vertailu
aineistoa kertyi 100 kuormaa, joista 87 koski 
6-akselista yhdistelmää ja 13 koski 7-akse
lista yhdistelmää. Niiden keskimääräinen 
kokonaispaino oli 60 693 kg (taulukko), oma
paino 18 809 kg ja kuorman paino 41 884 kg. 
Myös tässä aineistossa lähes puolet kokonais
painoista, 47 %, oli välillä 60 001 - 64 000 
kilogrammaa (kuva 3). Kokeiluyhdistelmän 
kokonaispaino oli 3 868 kg suurempi kuin 
muiden puutavara-autojen . Ero johtui kokei
lukaluston ylikuormasta. 
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Kuva 3 . Kokonai s pai no t kokeiluaineistos sa ja 
ve r t a i luai ne i s t ossa 

TAULUKKO Puutavaralajeittaiset kokona i s painot 
kokeilua ine istossa j a ve r ta i luaine is tossa 

Puutava ra-
Koke iluaineis to Ver tailua ineisto 

laji 
Kuormia , Kokonais- Kuormia, Kokonais -

kpl paino, t kp l pa i no. t 

Ko ivukuitupuu 
- l yhyt 25 62 .4 15 60. 3 
- p itkä 3 63 . 5 6 57 . 0 

Kuus i kuitupuu 
- l yhyt 8 63.4 14 60 . 5 
- pitkä - ll 60.3 

Mä ntykuitupuu 
- l yhyt 23 67 . 1 26 63.3 
- pitkä - 8 59 . 2 

Kuus i t uki t - 6 58. 5 

Mä ntytukit 7 65 . 8 14 60.2 

Yhteens ä j a 
66 64.6 100 60.7 ke skimäärin 

Kuormainvaa·an tarkkuus 

Kuormainvaaka asennettiin kolmeen autoon . 
Kokeilun yhteydessä vaa ka maksoi asennuks i 
neen 19 000 mk. 

Kaikkiaan punnitushavaintoja saatiin 94 kuor
masta, kahdesta yhdistelmästä ja kolmesta 
kuljettajasta. 

Vaakojen tarkkuuksie n vä l i nen ero oli huomat 
tava. Tarkempi v aak a (v aaka 2 ) punnitsi 
kuorman painon ka iki s sa tap a uksissa ±3 % :n 
tarkkuudella . 86 %: ssa punnituksista virhe 
oli enintään ±1 %. Sen sijaan vaa•alla 1 
punnittaessa joka viidenne ssä punnituksessa 
virhe oli suurempi kuin ±5 %j a v a in 1 5 %:ssa 
punni t uks i s ta sen t a r kkuus oli ±1 %. Yl i ±9 
prosentin virh een se näy tti 8 %:ssa havain
noista . 
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Vaa•at näyttivät yleensä hieman liian pientä 
painoa ja vaakakohtaiset keskivirheet olivat 
-1.28% (vaaka 1) ja -0.11% (vaaka 2). Jos 
virheen suunta jätetään ottamatta huomioon, 
vaakojen näyttämät painot poikkesivat tehtaan 
punnituksista keskimäärin 3.50% (vaaka 1) ja 
0.62% (vaaka 2). 

Kuormainvaa•an käyttämisen perimmäinen tar
koitus on, että sen antamien kuormanpainojen 
avulla pystyttäisiin arvioimaan mahdollisim
man tarkasti yhdistelmän sekä vetoauton ja 
perävaunun kokonaispainot. Epä tarkempaa 
vaakaa (vaakaa 1) käytettäessä virheellinen 
näyttämä aiheutti 11 %:ssa tapauksista sen, 
että yhdistelmän todellinen kokonaispaino 
ylitti sallitun kokonaispainon 5 %, joka on 
ylikuormamaksulain sallima ylitys. Ylitysten 
määrää lisää vielä ajon aikana kertyvän lumen 
ja jään aiheuttama painojen vaihtelu. 

1 

Vaakaa 1 käytettäessä ajoneuvokohtaisen yli
kuormamaksulain raja (enintään 5 %) olisi 
ylittynyt 13 %:ssa vetoautojen ja 17 %:ssa 
perävaunujen punnituksista, jos vaa•an näyt
tämää olisi pidetty oikeana. Vaaka 2 sen 
sijaan oli niin tarkka, ettei ylikuormamaksun 
vaaraa ollut . 

TULOSTEN TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT 

Katsastuksessa ja teknisessä valmiudessa 
ilmenneiden vaikeuksien takia varsinainen 
tutkimusaineisto jäi pieneksi. 

Kokeiluyhdistelmän kokonaispaino kohosi hie
man yli 60 t:n. Jos kokeiluyhdistelmä olisi 
kuljettanut puutavaraa niin kuin oli tarkoi-
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tus, sen kokonaispaino olisi hyvin vastannut 
niiden 6-akselisten kokonaispainoltaan 48 t:n 
puutavara-autoyhdistelmien kokonaispainoa, 
joiden kuormaus perustuu tilavuuteen. Sil
loin tierasitus olisi vähentynyt yhden lisä
akselin ansiosta. 

Tiestön rajoitukset eivät aiheuttaneet suuria 
vaikeuksia kokeilukalustolle. Niitä olisi 
kuitenkin todennäköisesti tullut, jos kokeilu 
olisi voitu tehdä useammalla yhdistelmällä ja 
jos kokeiluaika olisi ollut pitempi. Kokei
lukuormien vähäisen määrän vuoksi oli helppo 
valita sellaiset puutavaravarastot ja kulje
tusreitit, joita rajoitukset eivät koskeneet. 

Kuormainvaaka mahdollistaa ajoneuvojen painon 
määrittämisen. Vaakojen toimintavarmuutta 
olisi kuitenkin parannettava. Erityinen 
huomio tulee kiinnittää niiden käyttäjien 
opastamiseen, jotta punnitus onnistuu kuor
mainta pysäyttämättä. 

Tutkimus osoitti, että vetoautojen sekä perä
vaunujen myyjät ja valmistajat olivat monilta 
osin puutteellisin tiedoin ja varustein lä
hestymässä tulevaa painonkorotusta. Se kos
kee sekä 56: n että 60 t: n kokonaispainon 
käyttämistä. Osasyynä siihen oli katsastus
viranomaisten ja autorekisterikeskuksen kes
keneräinen valmistautuminen painonkorotuk
seen. Tutkimuksen yhteydessä tätä tietoa on 
viety eteenpäin. Kaikki vetoautot ja perä
vaunut pitäisi voida kunnostaa uusien vaati
musten mukaisiksi vuosihuollon yhteydessä ja 
samalla katsastaa ne korotetuille painoille. 

Asiasanat: 
Key words: 

autokuljetus, säädökset 
truck transport, government 
regulations 

INCREASED WEIGHTS FOR TIMBER TRUCK HAULAGE 

As of the beginning of 1990, the greatest 
permissible total weight for a combination of 
truck and full-trailer will increase from 48 
to 56 tons, and to 60 tons with special per
mission by the Finnish Roads Administration 
when the ground is frozen. At the same time, 
timber truck weight control using volume 
multiplied by a coefficient will he changed 
to actual weighing. 

The research material remained narrow, as 
neither the equipment manufacturers or deal
ers nor inspection officials were ready for 
the raise of weight limits. Only one truck 
trailer combination fulfilled all the techni
cal requirements and was inspected for the 
60-ton total weight. Alterations were made 
to the brakes, the hauling mechanism and the 
front tyres, and the total costs of the 
changes was 23,400 Fmk . 

The limitations set on the road network by 1 
the Finnish Roads Administration hampered 
testing somewhat. 

The total weight of the tested combination 
was on average 64.6 tons. This weight was 
about 3. 9 tons higher than the other 
combinations arriving at the mill at the same 
time. The weight of the other combinations 
was based on volume. The difference was due 
to the overloading of the tested combination. 
A 7-axle truck trailer combination with a 
total weight of 60 tons causes less wear on 
the road, however, than a 6-axle timber 
truck-trailer loaded on the basis of volume. 

There are good grounds for the use of the 
increased weight in winter time, if technical 
and inspection-related problems are cleared. 
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