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Aulis E. Hakkarainen 

AUTOPERAVAUNUJEN 
kuormittamisesta 

I~uorma-autojen taloudellisuutta Yoidaan t·askaissa 

ja Yars inkin pitki ll ä matkoilla tapahtud ssa kulje tuk 

sissa lunlll\·as ti paran taa eri la isi ll a perä,·atm uill a. 

Perth ·a unulli se ll a a ut oll a pyst~· t äii n kuljettamaan huo-

Yaunun pää ll ä. Varsinai set perä ,·aunut on edell een 

jaoteltu yksi- tai kaksiaheli siin . \'iimebi mainitu~ta 

kiiy le tään seunw\·assa n imil yt: t:.i täys perii ,·aunu. 

Autoon saadaa n ker rallaan k~· tk eä ,·ain yksi perii-

ma tt:n-as li suurempia kuorm ia kuin perihaunutto- Yaun u. Syy nä siihen , e tt ei meill ä ilma n erik oislupaa 

ma ila , ja suurempi kulj e tuska pasitee tti kon ·aa ta,·a lli- sa llita , kuten esim. Ruotsissa, kahden perä,·aunun sa-

ses ti perii,·a unun ha nkinna n ja käytön aiheu ttaman 

kus tann usli sä n . Seuraa ,·a t suuntaa-anta ,·at suhdelunt t 

ha ,·a innolli s ta ,·a t perä,·a unuttoman ja puoliperä,·au

nulli sen di esela ut on ku stannusten Yiilistii e roa (\Tt. 

Lampila 195-! ) : 

Ajon e u,·o n kantantus 
Suht eet k ulje tusk us

tannuk se t, mk/ tn -k m 

l'eriiva unut on 
a ut o 

.-, .:; tn 

100 

Puoliperiivau
null a ,·arus

te ttu auto 
9.5 tn 

71 

Bensi ini a ut oa käy te tt iiessä e ro periintunu lli sen au

ton hy,·iiksi on pienempi , ~ ill ii perih·aunun käyttö li sää 

sen polttoainekus ta nnuksia su ht eelli sesti enemmä n 

kuin di eselnut on. :\fninittu kustannu s,·e rtailu on suori 

tettu pä iias iassa muis ta kuin puulaY~Han kulje tuk . issa 

oll eista au toista. mutt a nii~säk in ko. e ro on sama n

suuntai nen . 

Periivaunujen käytön la loudelli uus riippuu ratkai 

se,·a ti niiden kuormi tt am isesta. SeuraaYa. sa elos te

taan perih·aunujen kuormittami~mahdolli s uuks i a '".oi

massa oled en mäiiriiyksien puitteissa (Aut oase tu , a e

tus n :o 3-!9/ 19-!8 ). Luo leiladen ku~tannu stilastojen 

puu ttumisen vuoksi täs. ii yhteydessii ei Yoida kä itell ä 

sitä. missä olosuhteissa eril a isten perii,·aunujen käyttö 

on kannallanl:l , nusinkin kun niiden käyttöön Yai

kuttaa se ll a isia tekij öitä , kuten e. im . aje ttaYan ta,·a

ran laatu , maastosuhteet jne., joiden huomioon o ll a-

manaikaista kytkemi stä , on m ä kinen ja mutkainen 

ti es tömme. Samaa periiYaunua ,·oidaan kiiy llää e ri 

,·e toautojen kanssa ja päitlYa stoin ehdolla. e!Ei ka t

~a s lu s mies on hyviiksynyl Yeloauton ja periivaunun 

d li se l ky lkinlai ll ee l. Jos perä ,·aunua aiotaan käylläii 

usea mman ve toa ut on kanssa, jokaisen vetoauton ja 

ko . perä,·a unun viilise l kytkinlaittee t on kat saste tt a ,·a 

e rik seen. Perii,·aunun reki ste rioll eeseen tehdiiän mer

kinlii niistä ve t oau t o i ~ta , joiden yhteydes ä itä aa

daan käyttää , ja kussa kin tapa uk essa sa llilui sta ku or

mi sta . 

Asetuksen mukaan erilai sia periivaunuja saadaan 

ku ormittaa seuraavasti : 

a . puoli periivaunua niin , e ll ii sen akseli paino on 

enintiiiin Yetoauton taka-akselipaino n . uuruinen. 

h. yksiakseli stu Yarsinai sta perä,·aunua niin. e tt ä . en 

kokonai spa in o on eninl iiiin puole t ,·e to::m ton ko 

konai spainosta , 

c. ka ksiak selis ta varsinai~ta perä,·atmua n11n . e llii 

se n kokon ::~ i spa ino on en int iiä n Ye t o::~uto n kok o

na ispainon suuruinen. 

:\ii mil siiii nnöksel ei\' ii l uinkaan anna lupaa ylittää 

,·e toaut oll e ja perä ,·aunull e r ekist e röityjä enimmiii -

painoja , ri\"ä t myöskä ä n ti ell e sa llittu ja akselipa inoja 

e i,·iitkii Iossien liikennemerk eillii ilmoit ettua kanta

,·uutta .. Jo. k iiy leli1 iin sellai sta puoliperä,·aunua. jolle 

minen ka nnatt a ntusla . kelini ~a tu ottaa suuria ,·ai- reki ste röity akseli paino on ,·e toaut on ,.a taa ,·aa taka-

keuk ia. akselipain oa pi enempi , perii Ya unua ei saa kuormitt a::t 

Autoa~e tuk . e sa perii\·a unut on jaotellu puoliperä

vaunuihin ja vars in::~i s iin periinwnuihin . Edelli ell ii 

tarkoite taan peräYaunua . jo~ a oleellinen o a kuormi

tuk es ta rasittaa ,· e t o::~ ut oa. Sen ~ i j::~an jä lkimmäi e ä 

kuo rma on joko kok onaa n ta i melkein kokonaan perä-

niin . e ttä sen akselipa in o on yhtä uuri kuin wtoauton 

t aka-akse lip::~in o, vaan en intään perä ,·aunulle reki ste

rö id~· n mukaises ti . Jos sen ijaan peräYaunulle rekis

te röity ::~k . elipa ino on suurempi kuin ve toa ut olle. perä

,·aunu::t saada::~n kuormittaa enin tään niin . e tt ä . en ak-
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Taulukko 1. Kaksiakselisen kuorma-auton ja erilaisten 
perävaunuyhdistelmien sallitut kokonaispaino/ ja kuormat 

Perävaunu 
Kuorma 
yht. , 11. 

Kokonais paino --1 
auto 1 perä- ~ yhteensii ·

1 vaunu 
--'-----1 

~~avallinen yksi
aksclincn puoli-
periivaunu 
(kantanllls 4.9 tn ) 9.ti 6.-l 

b. Kaksiaksclinen 
puolipcrii,·a unu 1 

(kantavuus 3.4 tn ) 9.li 6.4 
c. Tiiyspcriivaunu 

tn 

16.0 10.4 

16.0 8.9 

, __ (,_k_a_n_t_a ,_.t_n_Is_ 7_.1_t_n...:) __ l_9..:..fi_, _l~ _ _l_ __ ..:.l-=.9...:.2:...__.__1::..:2::..:·-=.6----' 

selipaino on yhtii suuri kuin autolle rekisteröi ty. ~Iyös 

jos periivaunulle sallitlu akselipaino on tielle sallittua 

suurempi . siW saadaan samoin kuin ,·etoautoakin kuor

mittaa enintää n tielle sallitun mukaisesti. - I~uorma

au ton rekis teripainot on reki teriotteen lisäk si m erkitty 

ohjaamon si,·uun (suurin sallittu kantavuus, kokonais

paino ja ak elipaino) ja perii,·aunun sen taakse kiin

nitettyyn kilpeen. Rekisteripainot on ilmoitettu mai

nitussa järjes tyk es ä . Puoliperämunun takana ole

vassa kih·essä on nii n kaksi lukua, sillä sen kokonais

ja akselipaino ova t samat. 

Taulukoi 1 ja 2 havainnollis tavat, minkälaisiin ko

konaispainoihin ja kuormiin näiden määräyksien mu

kaan on mahdollista päästä. Yksiakselinen varsina inen 

periivaunu o n jäte tty niistä pois. 

A. \'e toautona ka ksiakselinen au to. 

La kelmien kohteeksi on valittu auto, jonka kanta

HIUS on 5.5 tn ja kokonaispaino 9.6 tn . Kokonaispai

non on ole te ttu jakautuvan seuraavasti: etuakseli 3.2 tn 

ja taka-akseli 6.-1 tn. Erila is ia perämunuja käytettäessä 

päästää n tä llöin ta ulukossa 1 esite ttii.Yiin enimmäis

kuo rmituk iin. 

.hulje ttaja ja apumies o,·at muka na tässä sam oin 

kuin taulukossa 2 csite ttä,·issii kuormissa. Ta ulukon 

lun1t ei vä t ole koko au tokalus toa ajatellen maksimi-

eivä tkä minimian-oja , sillä ne riippuvat ratkaiseva ti 

vetoauton painosuhteista. Nämä voh·at, samoin kuin 

perävaunujen kantavuus, vaihdella samaa akselipaino

luokkaakin olevilla autoilla n rraten paljon. Metsä

tehon keräämien tie tojen mukaan erä iden uusimpien 

6.4 tn taka-akselipainoisten autojen kokonais

paino vaihtelee rajoissa 8.2· · · 9.6 tn ja kantavuus 

4.1· · ·6.5 ln . Edellä esite ttyi1 ,·etoauton painon jakau

tumista on pidettä vä 6.-1 tn ta ka-akselipainoisilla 

kuorma-autoilla optimaali ena ( T ötterman 1954 ). 

Taulukosta nähdää n, että yk iakselisella puoliperä

,·atmulla varustetun auton kuorma on lä hes kaksi ker

taa niin suuri kuin perävaunuttoman. I~aksiakseliselle 

puoliperävaunulle nykyiset määräykset eh·ä t salli ko. 

autotyyppiä käytettäessä sen suurempaa kuormitusta 

kuin yksiakseli elle. Ajoneuvoyhdistelmiin kuorma jää 

tä llöin perävaunun huomattava ti suuremmasta om a -

Ia painosta johtuen pienemmäksi kuin yksiakselista 

perävatmua käytettäessä . Jos kak iakselise sa puoli

peräva unussa on jarrut, sille voidaan myöntää sallittu

jen Iiekuormituslen rajoi sa erikoislupa suurempien 

akselipainojen käyttä miseen . Tällöin k ohdas a b. e i

tetyn ajoneuvoyhdis telmä n kokonaispainoksi tul isi 

nykyisten m ääräysten mukaan 18.0 tn ja kuormak si 

n. 11.0 tn . uden asetusehdotuk en mukaan vastaa,·at 

a rvot olish·at n . 20.0 ja 13.0 tn. En iks i mainitussa 

tapauksessa kak iakselisella perä vaunulla yk iakseli

seen verrattuna aa,·utettava kuorman lisä on , o ttaen 

huomioon sen kalliimman hinna n pieni. Viimeksi m a i

nitussa tapauksessa kuorm a jouduttai iin , jotta ei yli

le ttäisi vetoautolle vahYistettua taka-akselipa inoa, si

joittamaan niin, että huoma ttava o a sen painosta k oh

distuisi perävaunun akseleille. Tällöin vetä,·iin pyöriin 

ka heli tU\·a paino aattaa tulla koko ajoneuvoyhdistel

m ä n painoon verrattuna niin pieneksi, e ttii m äkien ylit

täminen ja huonoilta ,·ara topaikoilta kuormattuna 

liikkeelle lä hteminen tuottaa vaikeuksia. - Yleensä 

katsotaan, e ttä auton vetoky,·yn vuok i vä hintää n 40 °/o 
~en ta i auton ja perävaunun 

Taulukko 2. 1\olmiakselisen kuorma-auton ja erilaisten 
perävaunuyhdistelmien sallitut kokonaispaino/ ja kuormat 

kokonai paino ta tulisi kohdi -

tua ,·e tä ,·iin pyöriin (Ht. H ed e

gärd 1952) . - Ko. tapaukse. sa 

Iämä adanne on 32. Kaksink-

T eliaksele ille sa II i ttu 

8.4 
Kokonaispaino 

1 Kuorma, 
a uto 1 pe räv. l y ht. yh t. n . 

tn 

a. Tavallinen yksi- 1 1 

a kselinen puoli-
perävaunu . .. .. 10.5 6.4 16.9 11.4 

(oma paino 1.5 tn ) 
b. Kaks iak -eJinen 

puolipe rävaunu . 10.5 8.-l 18.9 11.9 
(oma paino 3.0 tn) 

- ~ l c. Tayspera,aunu l 
, (oma paino 2.5 tn) 10.5 10.5 1 21.0 14.5 

paino, y hteensä tn 

10.0 
Kokonaispaino 

1 Kuorma, 
auto 1 perä,·. l yht. yht. n . 

1 

1 

12.5 6.-l 18.9 12.4 
1 

12.5 10.0 ?? - 1 __ _ J 14.5 

1 

12.5 12.5 25.0 1 11.5 

1 

1 
1 

1 

eli ta puoliperävaunua ei s i

ten voita ne uositella puutava

ra n kulje tuksiin tavalli en kak

iak eli en , takapyörävetoisen 

a uton kanssa. Kaksiak elisen 

a uton kuorma on uurin, kun 

e varu telaan täy perävaunul

la. On kuitenkin o tettava huo

mioon. e ttä mikä li auto a on 

vain taka-ak eliveto. vetäviin 



pyöriin kohdistuva paino on varsinkin mä kisessä maas

tossa ajoa silmällä pitäen liian pieni. Esimerkkiyhdis

telmässä (kohta c. ) vetihien pyörien osalle tulee 33 °/o 
kokonaispainosta. 

Taulukossa esitetyillä kuormilla saadaan nykyisin 

liikennöidä läpi vnoden kes t op~iällys- sekä valta- ja A

kantateillä, mntta muilb va in maan jäätyneenä ol-

akselisen auton ja perävaunun kokonaispaino riippuu 

yhdistelmii n äärimmäisten akseleiden , ts. a uton etu

a kselin ja periivaunun taka-akselin välima tkasta, siten 

e ttä sallittu kokonaispa no on sitä pienempi , kuta ly

hyempi ko. väli on . Taulukon oikea lla puolella esitetyt 

kokonaispaino! edelly ttävii l asetu ·ehdotuksen mukaan 

seuraavia i.iärimm~iis t en akseleiden vä leji.i: 

lessa. Teiden kuormittamista ko ke\·at m ää räykset ovat Perävaunu Aärimm~i i s t en akseleiden väli , 
Yä hintään m pa rha illaan uusittavina ja niitii muutetaan todennii

köi sesti niin , e ttä kaikilla teill ii saadaan läpi vuoden 

liihnnöidä taulukon niukaisilla kuormilla. 

B. Vetoautona kolmiakselinen, ns. k aksiakseli sella 

t elill ~i varus tettu auto. 

Valta- ja A-kan tateillii saadaan nykyisin liikennöidii 

sella isilla kolmiakselisilla autoilla, joiden teliakseleille 

lule,·a paino on yhteensii enintä~in 8.4 ln . Heikoimmil 

la teill ii tämä akseli paino on sallittn vain maan jää ty

neenä ollessa. Tä tä mii~i riiyst ii muutettaneen niin, eWi 

kaikilla teillä saadaa n läpi vuoden ajaa 10.5 tn !eli

akseli painoa vas tam·in kuormin. Taulukkoa 2 laadit

taessa laskelmien kohteek i 'on o tettu au tot , ~ oi lle 

rekis teröidää n 8.4 ja 10.0 tn teliak selipainot. Edelli~en 

auton kanta vuudeksi on oletettu 6.5 ln ja kokonais

painoksi 10.5 tn . J ä lkimmäisen vastaa,·at a n ·ot ova t 

7.5 ja 12.5 tn . Erilaisia peräYaunuja k~iy tettiiessii on 

tä llöin mahdolli suus piiiistii ta ulukossa 2 esite ttä viin 

ku ormituksiin. 

!\ ~imii arvot, jotka ,·oiva t vaihdella vetoauton paino

suh teis ta rii ppuen , on, kuten edellä m a inittiin , Ia kettu 

ase tuksessa sallittujen a kseli - ja k okonaispainojen vii

lis ten suhteiden mukaa n. Kuorma on siten suurin 

liiysperiivaunun ja pienin yksiakseli en puoliperiivau

nun kanssa. J\äy tiinnössä ei kuit enkaan aina ole m ah 

dollis ta käyttää var inkaa n kak iak elisessa puoliperä-

a. Tavallinen yksia kselinen 
puoliper~ivaunu 

b. Kaksiakselinen 
pnoli perii ,·aun u 

c. Tiiysperäva unu 

8.0 

10.6 
12.4 

Jos ko. vä li on lyhyempi, kokonaispainoa on pie

nennettävä 140 k g jokaista täyttä 10 cm kohden . Ase

tusehdotuksessa a uton ja pedi\'aunun suurimmaksi pi

tuudeksi kuormineen o n miii.irä tty 14.0 m. Tämä rajoi

tus saattaa aiheuttaa sen , e ttä tiiy perä,·aunulla tukke

ja kul jete ttaessa iiärimmäislen akseleiden vä lin on ol

ta ,·a lyhyempi kuin edellä, jolloin sallittua kokonais

painon ja kuorm2a on vastaa,·as ti pienennettä vä. Käy

tännössä luottanee ko. välin sovitta minen mainittuun 

mittaan va ikeuksia myös kuljetettaes a tukkeja kaksi

akselisessa puoliperävatmussa, sillä auton ja perävau

nun pankkojen väli saattaa tä llöin tulla tukkien keski

pituutta suuremma ksi. Kuormitusrajoitu , joka a iheu

tuu kokonaispainon riippm·uude ta ää rimmäislen akse

leiden välima tkasta , ei sanottavasti tule vaikeutta maan 

taulukon vasemmalla puolella esite ttyjen yhdistelmien 

kuormitta mis ta . Nykyisissä määräyksissä, joiden enim

mä iskuormia ko. kalusto vastaa, tä tä rajoi tusta ei ole. 

usien määräyksien voimaantulon jälkeen ta ulukon 

kokonai painot edelly ttävä t, e ttä äärimmäis ten akse

leiden vä li o n yksiakselistu puoliperä vaunua käytet

täessä yli 6.6 m , kaksiakselis tu puoliperävaunua käy-

vaunussa ja tiiysperävaunussa ta uluko sa e ile ttyjii te ttäessä yli 8.0 m ja täysperä \·aunua käytettäe ä vä-

kuormin. Jos kaksiakseli sta puoliperä \·a unua kuormite

laan m a initulla tavalla, tiiliöin ylit etiiii n u ein autolle 

~en va lmistajan ilmoiltamaa uurinta yhdi telmä pa i

noa (auton kok. paino + puoliperä ,·aunu n kok.paino). 

Tiitä pa inoa ei oteta huomioon a utoa reki teröitäessä, 

mutta a uton kestävyyttä ilmä llä pi täen sitä oli i py

ri ttäd noudatta m aa n periivaunua kuormitettae sa. 

E imerkkinä mainittakoon, ett ii eräällä kolmiak eli-

elia autolla, jolle yk iniiän o n allittu 12.5 tn koko

naispa ino ja 10.0 tn te li ak elipai no, valmi tajan il

moitta ma suurin kokonaispa ino puoliperävaunua käy

l e ttäess~i on 19.1 tn . Tällöin kohda a c. esitetyn yh 

di telmå n kuormaksi tulisi a e tuk e a a llittujen ak -

elipainosuhteiden mukaan lasketun 14.5 tn a eme ta 

11.1 tn , jolloin kuo rma on pienempi kuin ta ,·alli ta 

yksiakseli ta puoli perävaunua k iiytettäe . ä. L'ude a 

asetu ehdotukse sa on siiännö , jqnka mukaan kolmi -

hintään 9.5 m . 

Koska yleensä kaikissa uu immi a , Ia kelmien koh

teena olleita kolmiakseli sia au toja va taa\'i a ma lleis a 

m olemma t taka-akselit ovat vetihiä, niiden pitäi i sel

vitä ta ulukon 2 muka isilla kuormilla vaikeahko takin 

maastosta. Täysperävaunua käytettäessä Yeläville taka

akseleille kohdistu\·a paino on 40 °/o koko ajoneuvoyh

dis telmä n painosta. Kak sia kseli elia puoliperävaunulla 

,·as taava sadannes on 44 ja yksiak elisella yli 50. 

Kuten edellä on käyny t ilmi, kak iak eli ta puoli 

perä\'aunua ja täysperävaunua ei kaiki a olo uhteis a 

,·oitane kuormittaa niin paljon kuin a etuk en edel

ly ttäm ä t akseli - ja kokona i painon väli et uhteet salli-

h ·a t. Tä llöin niiden ja yk iakseli en puoliperiivaunun 

kuormien välinen ero pienenee. Vaikka käytettävissä ei 

olekaan kus ta nnusvertailua eri mallien ta loudellisuu

de ta, näyttää siltä, että yk iak elinen puoliperävaunu, 
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jonka maastokelpoi uus on h y ,·ä ja hinta muita malleja Käyttiimällä riittädn YahYarakenteisia ja tarpeeksi 

halvempi, on käyttökelpoinen myös kolmiakselisen au

ton yhteydessä. 

PuoliperäYaunua kuormite ttaessa on o te tta,·a huo

mioon, e ttä ase tuksen mukaan kuo rma ta i kuormalan1 

aa ulottua enintiiii n :W 0/o piiuudestaan kiiänlöpis

teensä, ts. e tumma isen lllkipis lcen e tupuolelle ja kuor

man leYeys ei samoin kuin tiiyspcriinltlnussakaan saa 

ilman erikoislupaa olla au ton leYcytlä suurempi. Edel

lii esi te ttyj ii kuormia laske ttaessa ne on ole te ttu sijoi

teluiksi niin, e ttei y litetii autolle ta i peräYau nulle rekis

te röityjä a kselipainoja. Puoliperii\·a unussa kuorman 

sijoittaminen riippuu ratkaiseYas ti Yetoauton ja perä

vaunun kantayuuden ,·älisestä suhteesta. Laskelmien 

kohteena olle issa tapauksissa, joissa au ton kantavuus 

on suurempi kuin perii,·aunun, kuo rma on sijoi tettaYa 

niin, e ttä yli puolet sen painos ta tulee Yetoauton osalle. 

Käytiin nös ä puoli peräYaunullis ta autoa kuormitettaes

sa usein yl ite täiin auton taka-akselille sallittua painoa, 

ts . kuo rma tehdäiin liian e tupa inoiseksi. Tällöin autoi

lija tarkastuksen sa ttuessa joutuu.edes,·as luuseen s iitä

kin huolimatta, e ttä kuorman kokona ispaino e i ylittä isi 

a iliitujen a kseli pa inojen y hteenlaskettua mää riiä. Syy
nä kuorman Yäii riiä n sijoitta miseen on pyrkimy pa

rantaa a uto n Ye tokykyä lisäiimällii Yetiiviin pyöriin 

kohdistm·aa painoa. 1\uten sano ttu, tämä on asetus

ten ,·as tais ta ja e llei auto muutoin seh ·iii Yaikeas ta 

maastosta , perihaunun kuormitusosuutta o n Yähennel

tiiYä. :\Iiikisessä maastossa e i sit en liukkaalla ta ldke

lilb a ina Yoitane, elle i autossa ole useampia Yetiidii 

a kseleita, kiiy tläii. hyYiiks i ,·e toauton ja periiYaunun 

koko yhteenlaske ttua kantannilta (nt. Tötterma n 

1953) . Tukkeja aje ttacssa kuorman o ikea sijoitta mi

nen on tukkien pituuden Yaihleluista johtuen e rittäin 

Yaikea ta ja a utoilija ,·o i ta htomattaan sijoittaa sen Yiiä

rin . PinotaYarakuorman oikea sijoittaminen on sen si

jaan helpommin to teu tettadssa. Jott a huole lli sia kul 

je ttajia ei ai heettomasti rangais taisi , olis i tukkien kul

je tusta silmii!Hi p it iien tii rkeiitii. , e ttä puut<waran kulje

tus ten osa lta a setukse sa sa llitta isiin ylittää puoliperä

Yaunuja käytettiiessii jonkin Yerra n Yetoautolle Yah 

Yistettua akseli painoa siinii tapauksessa, että kuorman 

kokonaispaino ei ylittiiisi sa llittujen akselipainojen yh 

teenla kettua mäiiriiii. 

Puuta,·aran kulje tuksissa käyte tiiiin tiillii kertaa yksi

akseli ia puoliperii,·a unu ja. Ne OYa tkin osoi ttau tuneet 

meidä n olosuhteisiimme sopidksi ja n trsinkin kaksi

akselis ien Yetoaut ojen yhteyde sä ne niiyttä ,·iit ole,·an 

muita perä Yaunutyyppcjii edullisempia. 1\:ak iakselinen 

puoliperäYaunu ja tiiysperiiYa unu tule,·a t lähinnä k y

symyk een kolmiak elisten Yetoau tojen yhteydessii. Ny

kyään käyte tiiii n usein sellais ia puoli perii Ya un uja, joi lle 

on rekiste röi ty pienempi akseli paino kuin Yctoautolle. 

isoilla renka illa Yarustettuja peräYaunuja a utojen kul

je tuskapasiteettia Yoitaisiin jonkin Yerran nostaa. -

PeräYa unua hankit taessa on ote tta ,·a huomioon , e tt ii 

s ille rekist eröitä ,·ä akselipaino riippuu sen ra kenteelli s

ten o minaisuuksien ohella myös 1·engaskoosta. Esim. 

6.-l tn akselipaino edellyttää 9.00" x 20" ja 5.6 tn 

a k elipaino 8.25" x 20 " parirenkaita. 

:\[ain ittakoon Yielä. että kaikilla a uto illa ei suinkaan 

Yoida piiästä taulukoi sa esite tty ihin enimmä iskuormi

tuksiin , sillii , kuten edellä jo mainittiin, . allitut kuor

m a t Ya ihteleYat ,·e toau ton ja myös perä ,·aunun paino

suhtei ta riippuen. Taulukoi on lä hinnä tarkoitettu ha

Yainnollista maa n erila is ten perä Yatm uyhcl istelmien 

kuo rmien ,·ä lisiä eroja sekä sallittujen kuo rmien laske

mis ta. L"u ia, ns. swing-akselilla Yarustettuja puoli

perii.numuja ei ole kä itelty laskelmissa. E I"ikoisluYalla 

niille sallitaan jonkin ,·e rran suurempi akselipa ino 

kuin ta Yallisella kiinteä llii. ak elilla Yarustetuille. mut

ta koska ensiksi mainittujen oma paino on ,·as taayasti 

suurem pi, niille ja t~wall isella kiinteii llä akselilla ,-.uus

tetuille pcrä Yaunuille a llittaYicn kuormien dilill ii ei 

näYtä ole,·a n sano tt a ,·ia e roja. 
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THE LOAD OF TRUCK TRAILERS 
Summ a ry 

The arliclc re,·iews the loading o f diffe rent trailer type 
under the law. Lagisla tio n seis certain limilalions o n the 
loading o f traile r . and permits only o ne traile r per truck. 
I.oading limits concern primarily 2-axle half-trailer and 
trailer pro per. Thu it is no t po s ible to u e thcir cntire 
capacily in a ll condition . . -\no ther fac lo r to he taken into 
account in enllua ting their usefuln ess is that in many 
cases the go ing doe no t allow the ir loading to the limit 
fixed by la w. Ln F inland o nly 1-axle half-trailers a re u. ed 
for timber Ira n ports a t pre enl. The lcgal loading 
limitatio ns do no t concern the c a much a other trailer 
types . . -\ccording to the pre ent reaula tions a 2-axle truck 
equipped with a 1-axle half-trailer may Iranport o n o pe n 
highway loads of a bo ut 10.-1 tons a nd a tandem -axlc 
truck with thc sam c trailer a bout t 1.-1 tons. The latter 
limi t will he ra ised in the near future. The co rre ponding 
total weight o the truck combination are 16.0 and 16.9 
tons. 1-axle traile r haYe pro,·ed ui tablc fo r Finni h 
co nditions as they mo,·c acro · s country fairly eas ily and 
ar,• cheaper tha n the o the r tra ile r lypc . The latter 
viewpo inl a ffccb the cho icc of trailers considerably a 
mos l timber Ira nsport pri,·a te enterpri c. 

l~"ripainos .\lclslllaloudelliscsta . tiku/;nusle/uleslå n :o 9, 195i . 
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