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Metsähallitus 

 

• 1/3 Suomen pinta-alasta; vesiä, talousmetsiä ja 
suojelualueita yhteensä 12,6 milj.ha 

 

Metsätalous Oy 
 

• Metsämaata 3,5 milj.ha 
• Puun myynti ja toimitukset n. 6 milj. m3/v 
• Asiakkaina pääasiassa suomalaiset 

metsäteollisuusyritykset, itsenäiset sahat ja 
kotimaiset energiayhtiöt 

• Viennin osuus vaihtelee 3-8 prosentin välillä 
• Liikevaihto 333 milj. € 
• Liikevoitto 103 milj. € 
• Tuloutus valtiolle 96 milj. € 

LK 19.03.2015 



7,5 tn 27 tn 17 tn 17 tn 

34 tn 
42  tn 

7,5 tn 



Parempi kilpailukyky raskaiden ajoneuvojen  

uusilla massoilla ja mitoilla 

Asetus astui voimaan 1.10.2013; 
maksimimassat nousivat 60:stä 
76 tonniin 

Kokeilut pitemmillä 

ajoneuvoydistelmillä 

kuin 25 m ja/tai 

raskaammilla 

kuin76 tonnia 
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Jätti  104tn 
 

Giant – Jätten –Der Grose – Гигант 
 

Pitkän matkan maantiejuna 
tulevaisuudessa? 
Pitkän matkan maantiejuna 
tulevaisuudessa? 

Renkaiden määrä • Vetoauto+Puolipv+perävaunu, 13 akselia, 46 rengasta 
• 4-6 nippua, yhdistelmän pituus 33 m 
• Vaatii puutavaran siirtokuljetuksen ”hyvän tien varteen” 
• Kuljettaa puutavaraa vain tarkoin määritellyllä reitillä 
• Lupa voimassa vuoden 2019 loppuun 
• Videofilmi ”Jätin matkassa” : 
https://www.youtube.com/watch?v=tlFcKTN1ZvI 

33 m 

• Englanniksi"Ride along with the Giant" : 
https://www.youtube.com/watch?v=gBdvIvN8ybo 

https://www.youtube.com/watch?v=tlFcKTN1ZvI
https://www.youtube.com/watch?v=gBdvIvN8ybo


PIKKUJÄTTI 84TN 
Lil’ giant - Den lille jätten - Маленький гигант  

 

• Neljä nippua, pituus kuitenkin vähemmän kuin 25 m 
• Täysiverinen metsäauto 
• Aina täysi hyötykuorma 
• Tasapainoinen painojakauma  turvallinen 
• Noutaa puut metsästä ilman siirtokuljetuksia 
• Joustava (5+4 tai 5+5 akselia) 
• Tierasitus sama kuin 60 tonnisilla? 
• Videofilmi ”Puulle kyytiä euroja ja luontoa säästäen” : 

https://www.youtube.com/watch?v=eBH8dOLpG2g 
• Lapin Pikkujätti starttasi 13.04.2016 ja Kainuun 03.11.2016 

Tulevaisuuden 
työhevonen ? 
Tulevaisuuden 
työhevonen ? 

5+4=76 tn 5+5=84 tn 

https://www.youtube.com/watch?v=eBH8dOLpG2g


HCT reitit: 
”Pieni kooltaan suuri ominaisuuksiltaan”. 

Pikkujäteillä saa liikennöidä vapaasti 76t 
massoilla Suomessa. Lisäksi yhdistelmiä saa 
käyttää korotetulla 84t massalla 
Metsähallituksen teillä. 



ENEMMÄN kuormaa 

  = VÄHEMMÄN päästöjä ja kustannuksia 

   = PAREMPI kilpailukyky  
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Kuormakoko erilaisilla yhdistelmillä 

weight of the truck*

Payload, tn*

*ilman nosturia 

• 104 tonnisessa on yhtä paljon kuormaa kuin 76 tonnisten kokonaispaino on 
• 104 tonnisessa lähes aina ja 84 tonnisissa aina kantavuuden mukainen kuorma 
• 76 tonnisiin ei useasti saada kantavuuden mukaista kuormaa ja kuorman vaihteluväli on suuri 

Keskimääräinen kuorma 76 tn 

Keskimääräinen kuorma <56 tn 



Ääni HCT-

käyttökokeilujen 

puolesta 

SUOMEN LIIKENNEMEPIT EUROPARLAMENTISSA 

 

http://www.europarl.fi/fi/media/tiedotteet_2016/tiedote1102201
6.htmltiedotelinkitkuvanyl%E4puolella;jsessionid=A0F91AA93B35
1B421708F565687FE137 



Monia hyötyjä puutavara-autojen kapasiteetin 

nostamisesta 

• Vuositason arviolaskelma kun 76 tonninen kuljetuskalusto korvataan suuremman 

hyötykuorman yhdistelmillä Metsähallituksen Metsätalous Oy:ssä 

• Laskelmassa viiden miljoonan tonnin vuosittaisesta kuljetussuoritteesta  20 % on korvattu 

104 tonnisilla Jäteillä ja 80% suoritteesta 84 tonnisilla Pikkujäteillä. Näitä on verrattu 

nykyisen asetuksen mukaisiin 76 tonnisiin yhdistelmiin.  

• Laskelmassa on käytetty tunnuslukuja jotka saatu Metsähallituksen HCT -käyttökokeiluissa 

tähän mennessä 

Hyödyt vuositasolla: 

Kuormia vähemmän 13 000 -14 % 

Ajetut kilometrit vähenevät 3 milj. km -14 % 

Polttoainetta säästyy 1 milj. litraa -9 % 

CO2 päästöt vähenevät 3 milj. kg -9 % 



Lähde: Metsäteollisuus ry 

HCT muutosajureita 

• Myönteiset kokemukset 76 tonnisista, merkittävä kustannustason lasku 

• Myönteiset kokemukset HCT -käyttökokeiluista 

• Biotuotetehtaiden koko suurenee 

• Biotuotetehtaita lisää 

• Liikenteen energiatehokuutta parannettava  ja uusiutuvien polttoaineiden osuutta lisättävä  

• Tuottavuusloikka 

Suurempi hankinta-aluePitempi kuljetusmatka 

Camcen pääjohtaja 
(Lapin Kansa 18.2.2017): 



Tierasitus pienenee ? 

Kokonaispaino, tn 64 68 76 84 104 

Renkaita 16-26 28 32 34 46 

Akseleita 7 8 9 10 13 

Akselipainot 9,1 8,5 8,4 8,4 8 

Rengaspainot 4-2,7 2,4 2,4 2,5 2,3 

Kokonaispaino, tn 64 68 76 84 104 

Omapaino, tn 20 21 23 23 28 

Hyötykuorma, tn 44 47 53 61 76 

Omapaino/hyötykuorma suhde, % 45 45 43 38 37 

• Isoissa autoissa suhteessa kokonaispainoon suurempi  hyötykuorma kuin pienemmissä.  
 

• Vanhanmallisissa 64 tonnisissa kuljetetaan teillä edestakaisin rautaa ja sehän ei ole 
tarkoitus muussa kuin teräksen menopaluukuljetuksissa 
 

• HCT yhdistelmien rengas- ja akselipainot pienemmät kuin 64 tonnisissa  
 

• Tiestön huono kunto ei johdu raskaammista yhdistelmistä vaan korjausvelasta joka pitää 
hoitaa. Emme ole havainneet raskaamman kaluston aiheuttavan tietön korjauskustannusten 
kasvua omilla teillämme joita on  38000km 



Ääni HCT-

käyttökokeilujen 

puolesta Me Metsähallituksessa uskomme että 10-akselinen neljän nipun 84-
tonninen pikkujätti on tulevaisuuden vetojuhta puutavaran kuljetuksissa 
metsästä jalostukseen. Jätin kaltaisten 100-tonnisten maantiejunien 
oletamme puolestaan yleistyvän pitkien matkojen runkokuljetuksissa. 
Projektipäällikkö Ari Siekkinen HCT-yhdistelmien käyttökokeilut  ja 
Hankintapäällikkö Juha Pyhäjärvi Metsähallitus, Metsätalous Oy 

Metsähallitus, Metsätalous Oy 



 Tutkimusta, viestintää ja vaikuttamista 

 10 akseliset normimittaiset 84 tonnisina 

käyttöön talviaikaan heti eikä viidestoistapäivä 

a)Pituudeltaan nykyisen asetuksen mukaisten 

yhdistelmien reitit, joissa kokonaismassa ylittää 

nykyisen asetuksen  mutta voivat operoida jopa koko 

tieverkolla (tulevaisuuden normipuuautot kaikkialla tai 

hyvin laajalla tieverkolla, 12m:n auton kuorman 

peräylitys sallittu) 

b)  pitkien (yli 25,25 m) rekkojen reitit, joissa 

kokonaismassa on nykyisen asetuksen mukainen (laaja 

käyttöalue) 

c) Pituudeltaan ja massaltaan nykyasetuksesta poikkeavat 

yhdistelmät (rajattu käyttöalue) 

Visio HCT –kalustosta ja  reitistöistä: 


