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Tiivistelmä 

 

Valtioneuvoston käyttöasetuksen muutoksen 407/2013 myötä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien mittoihin ja massoihin 

tehtiin korotuksia, joiden avulla pyrittiin lisäämään kuljetustehokkuutta. Tavallisen ajoneuvoyhdistelmän suurin 

sallittu kokonaismassa nostettiin 76 tonniin ja kokonaiskorkeus enintään 4,4 metriin. Asetuksen myötä 

ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut kokonaismassat ja pituudet on kuitenkin mahdollista ylittää Trafin 

tapauskohtaisesti myöntämien HCT-ajoneuvoyhdistelmien poikkeuslupien avulla. High Capacity Transport-

ajoneuvoyhdistelmä määritellään toistuvasti liikennöiväksi suuremman tavaramäärän ajoneuvoyhdistelmäksi, jonka 

mitat ja/tai massat ylittävät valtion lainsäädännössä asetetut enimmäisarvot. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksia tieympäristön liikennetekniseen 

mitoitukseen ja talvihoitoon. Tutkimus rajattiin yli 76 tonnisiin ja yli 25,25 metrisiin HCT-ajoneuvoyhdistelmiin, 

jotka liikkuivat Pohjois-Suomessa. Tutkimuksen kirjallisuusaineisto sisältää HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

ominaisuuksiin ja käyttöön liittyviä tutkimustuloksia sekä tasoliittymien suunnitteluohjeita. Tutkimuskysymyksiin 

liittyviä kansainvälisiä tutkimustuloksia oli suppeasti saatavilla. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelminä käytettiin 

ajolinjojen videointia, ajourien simulointia sekä kuljetusyrityksille tehtyä kyselyä. Videoaineistoa kerättiin neljästä 

kiertoliittymästä ja yhdestä avoimesta liittymästä, jotka sijaitsivat myönnetyillä HCT-kuljetusreiteillä valtatiellä 4 

Kärsämäen ja Sodankylän välillä. Lisäksi HCT-ajoneuvoyhdistelmillä simuloituja ajouria tutkittiin myös muissa 

tasoliittymissä. 

 

Pitkät HCT-ajoneuvoyhdistelmät muodostavat liittymäalueilla suuremman pyyhkäisyalan tavalliseen 

ajoneuvoyhdistelmään verrattuna, minkä vuoksi tilantarve liikenneympäristössä kasvaa. Tutkimukseen valittujen 

tasoliittymien liikenneteknistä mitoitusta verrattiin HCT-ajoneuvoyhdistelmien ominaisuuksiin. Saatujen 

tutkimustulosten perusteella selvisi tasoliittymien suunnitteluun ja ylläpitoon liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoihin. Tutkimustulosten perusteella muodostettiin kiertoliittymien suunnitteluun ja 

ylläpitoon liittyviä suosituksia, joiden avulla voimassa olevia ylläpito- ja suunnitteluohjeita voitaisiin kehittää HCT-

ajoneuvoyhdistelmille paremmin soveltuvammiksi. Tasoliittymien suunnitteluohjeisiin tulisi sisällyttää lisätietoa 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksista tieympäristön liikennetekniseen mitoitukseen ja niiden päivittäminen 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien erikoisvaatimusten mukaiseksi olisi ajankohtaista.  

 

Simulointitulosten perusteella mitoitusajoneuvoiksi luotujen HCT-ajoneuvoyhdistelmien kääntösäteet olivat hiukan 

lainsäädännössä määriteltyjä kääntymissääntöjä suurempia. Kääntymissääntöön liittyvien ehtojen avulla 

varmistetaan, että ajoneuvoyhdistelmän rakenne on toteutettu siten, että se kykenee liikkumaan liikenneympäristössä 

ongelmitta. Liittymäalueilla HCT-ajoneuvoyhdistelmien tilantarve riippuu teknisistä ominaisuuksista ja käytettävistä 

akselistorakenteista. HCT-ajoneuvoyhdistelmien erityisominaisuudet on pyrittävä huomioimaan mahdollisimman 

tarkasti kattavan ja toimivan HCT-verkoston muodostamiseksi tulevaisuutta ajatellen.  

 

Tutkimustulosten perusteella maanteiden talvihoito muodostui tärkeäksi tekijäksi HCT-ajoneuvoyhdistelmän sujuvan 

ja turvallisen liikennöinnin kannalta. Tasoliittymien mitoituksessa ja muotoilussa todettiin olevan puutteita, jotka 

vaikeuttavat HCT-ajoneuvoyhdistelmien liikennöintiä etenkin talvikaudella. Suomen päätieverkon tavoitteena on 

luoda ympärivuotiset edellytykset turvalliselle ja sujuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle. Kyselytulosten perusteella 

maanteiden talvihoidossa tulisi huomioida nykyistä paremmin HCT-ajoneuvoyhdistelmien ominaisuudet ja 

vaatimukset. Talvikausi vaikuttaa HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoihin kiertoliittymissä, sillä liittymäalueille 

kertynyt lumi ja jää pienentävät kiertotilaa merkittävästi.  
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Abstract 

 

According to the changes in legislation 407/2013, the lengths and masses of combined vehicles have been raised. The 

aim of these raises was to improve effectiveness of the transport. The maximum transport capacity of an average 

transport vehicle was increased to 76 tons. Also the maximum height was increased to a maximum of 4,4 meters. 

These maximum measurements can be exceeded based on special permits for high capacity transport vehicles, which 

are granted by the Finnish Transport Safety Agency Trafi. The definition of high capacity transport vehicles refers to 

vehicles, which exceed the measurements and weights given by the legislation. 

 

The focus of this research was on HCT vehicles from the viewpoint of winter maintenance as well as measuring and 

planning the road environment. This research was confined into HCT-vehicles, which are over 25,25 meters long, 

weigh more than 76 tons and operate in the Northern Finland. The methods for collecting the research material were 

videos and simulations of vehicle paths and questionnaires for the transport companies. Video material was collected 

from four different roundabouts and from one open grade crossing. These were located on HCT-transport routes 

between Sodankylä and Kärsämäki. The simulations of the HCT- vehicle paths were also studied on other grade 

crossings.  

 

According to this research the long HCT- vehicles demand more space in grade crossings. The features of HCT 

vehicles have to be considered in traffic planning and winter maintenance. Based on these research conclusions, 

recommendations for the planning of the road environments were made. The traffic environment planning 

instructions can be improved by applying these recommendations. The results of the simulations show that HCT-

vehicles have a conversion radius, which was bigger than the radius of normal combination vehicles. Conversion 

radius increases when technical features such as the vehicle length and the amount of axles increase. These things 

need to be considered in traffic planning.  

 

Based on this research the winter maintenance of roads was a crucial factor to the safety and fluency of the traffic. 

The design of the grade crossings was found to be inadequate, which made driving HCT-vehicles more challenging 

especially in winter conditions. The aim would be to create safe driving circumstances all year-round.  The 

questionnaire results revealed that the road maintenance should take the qualities of the HCT-vehicles into 

consideration, more comprehensively than at the moment. The winter conditions affect the HCT-vehicle paths in the 

roundabouts, because the accumulating snow and ice reduce the turning area in the roundabout.   
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Valtioneuvoston käyttöasetuksen muutoksen 407/2013 myötä raskaan 

ajoneuvoliikenteen suurimpiin sallittuihin mittoihin ja massoihin tehtiin korotuksia, 

joiden tavoitteena on parantaa kuljetustehokkuutta ympäristöystävällisesti. Asetuksen 

myötä kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien enimmäismassoja ja mittoja korotettiin. 

Vähintään yhdeksänakselisen ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa 

korotettiin 76 tonniin samalla kun kaikkien ajoneuvoyhdistelmien maksimikorkeus 

nousi 4,2 metristä 4,4 metriin. Merkittävin uudistus käyttöasetuksessa koskee uutta 

käyttökokeiluna toteutettavaa High Capacity Transport- eli HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

liikennöintiä. Kokeilujakson tavoitteena on tutkia kokonaismassaltaan ja/tai 

pituudeltaan reilusti tavallista suurempien ajoneuvoyhdistelmien kokonaisvaikutuksia 

tieympäristöön ja kuljetustehokkuuteen. Poikkeusluvalla liikennöivät HCT-

ajoneuvoyhdistelmät eroavat kokonaismassaltaan ja/tai pituudeltaan tavallisista 

ajoneuvoyhdistelmistä, mutta niitä ei kuitenkaan luokitella erikoiskuljetusajoneuvoihin. 

(Finlex 2013) 

HCT-ajoneuvoyhdistelmän liikennekäyttöön asettaminen vaatii kuljetusyrityksiltä 

poikkeuslupahakemuksen hyväksymispäätöksen liikenteen turvallisuusvirastolta eli 

Trafilta. Kuljetusyrityksen on perusteltava käyttökokeiluun liittyvät yksityiskohdat ja 

tavoitteet yli 25,25 metriä pitkälle ja/tai yli 76 tonnia painavalle ajoneuvoyhdistelmälle. 

Tällä hetkellä Trafi on myöntänyt Suomeen 22 määräaikaista poikkeuslupaa HCT-

ajoneuvoyhdistelmien käytölle. Poikkeusluvat ovat jakautuneet 17 eri 

kuljetusyritykselle. Myönnettyjen HCT-ajoneuvoyhdistelmien rakenteet ja ominaisuudet 

poikkeavat toisistaan. Yli 25,25 metrisiä ajoneuvoyhdistelmiä on yhteensä 15 

kappaletta, joista kuusi ylittää samalla myös 76 tonnin kokonaismassan. Pidempiä ja 

raskaampia puoliperävaunuyhdistelmiä on myönnetty neljä kappaletta ja lisäksi 

käytössä on kaksi 84 tonnin painoista pikkujättiä. (Trafi 2016b) 

Tavallista raskaammat ja pidemmät ajoneuvoyhdistelmät aiheuttavat infrastruktuurille 

erityisvaatimuksia, minkä vuoksi on kiinnitettävä huomiota siltojen painorajoituksiin, 

teiden kuormituskestävyyteen sekä tasoliittymien mitoitukseen. Suomessa päätiet 
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koostuvat valta- ja kantateistä, jotka muodostavat valtakunnallisen tieverkoston. 

Suomen päätieverkoston tavoitteena on luoda edellytykset turvalliselle sekä sujuvalle 

henkilö- ja tavaraliikenteelle. Erityyppiset tieosuudet ja tasoliittymät mitoitetaan 

tienkäyttäjien tarpeita vastaaviksi. Tieympäristön nykyiset suunnitteluohjeet on 

mitoitettu pääasiassa moduuliyhdistelmien mukaan, jolloin suunnitteluohjeiden 

yksityiskohdat eivät välttämättä vastaa HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

mitoitusvaatimuksia. (Liikennevirasto 2012) 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen päätavoitteena oli verrata liikenneväylien ja tasoliittymien 

suunnitteluohjeistuksen sekä ylläpitoluokituksen toimivuutta suhteessa HCT-

ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksiin. Tutkimuksessa huomioitiin HCT-

ajoneuvoyhdistelmien liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä eri vuodenaikojen 

ajo-olosuhteet. Tutkimusaineiston perusteella muodostettiin suosituksia maanteiden ja 

tasoliittymien suunnitteluohjeisiin.  

Tutkimuksen kirjallisuusaineiston avulla esitellään HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

ominaisuuksia sekä tasoliittymien suunnitteluun liittyviä suunnitteluohjeita. 

Tutkimusaineiston muodostavat aineiston keruu, saadut tulokset ja tulosten analysointi. 

Saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tarjoamalla asiantuntijoille tietoa HCT-

ajoneuvoyhdistelmien liikenneteknisistä mitoitusvaatimuksista. Tutkimustulosten 

pohjalta esitettiin suositukset HCT-ajoneuvoyhdistelmien mitoitusohjeisiin sekä 

ylläpitoluokituksiin. Lopputuloksia voidaan käyttää HCT-ajoneuvoyhdistelmille 

ajateltujen reittien valinnassa, suunnittelussa sekä päätöksenteossa. 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta, sillä kyseessä oleva 

konkreettinen lähtökohtahypoteesi käsiteltiin yhdistelemällä ongelmanratkaisussa eri 

metodeja. Konstruktiivinen tutkimus on tapaustutkimuksen alametodi ja se on 

luonteeltaan soveltavaa tutkimusta, jonka avulla tuotetaan uutta tietoa aiemmin hankitun 

teoriatiedon tueksi. Konstruktiivisen tutkimuksen lähtökohtana toimii jokin 

konkreettinen tutkimuskysymys, johon etsitään vastauksia eri metodein. (Vehkalahti 

2014) Tässä työssä tutkimuskysymykset liittyivät HCT-ajoneuvoyhdistelmien 
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vaatimuksiin, joissa huomioitiin tieympäristön mitoitusohjeet sekä ylläpitoluokitukset. 

Tutkimuksen avulla muodostettiin ratkaisukonstruktio, joka perustui aineistoanalyysiin, 

aiemmin julkaistuihin ohjeisiin sekä saatuihin tutkimustuloksiin.  

Tutkimuskysymykset ovat:  

 Aiheuttavatko HCT-ajoneuvoyhdistelmät erityisvaatimuksia tieympäristön 

liikennetekniseen mitoitukseen? 

 Aiheuttavatko HCT-ajoneuvoyhdistelmät erityisvaatimuksia teiden talvihoitoon? 

 Millaisia liikenneturvallisuuteen liittyviä riskejä HCT-ajoneuvoyhdistelmät 

aiheuttavat?  

Työn lähtökohtahypoteesina oli, että HCT-ajoneuvoyhdistelmät eivät aiheuta 

muutostarpeita liikenneväylien ja liittymien liikennetekniseen mitoitukseen. 

Tutkimusaineistosta ajourasimuloinnit ja kyselytutkimus ovat määrällistä eli 

kvantitatiivista. Ajourasimuloinnit suoritettiin AutoTURN- ohjelmistolla käyttäen 

simuloinnissa moduuliyhdistelmiä sekä rakenteeltaan erilaisia HCT-

ajoneuvoyhdistelmiä. Kyselytutkimus lähetettiin sähköisenä valituille kuljetusyrityksille 

ja sen perusteella selvitettiin toimitusjohtajien mielipiteitä sekä kuljettajien 

käyttökokemuksia HCT-ajoneuvoyhdistelmistä. Tutkimusta varten kerätty videoaineisto 

on laadullista eli kvalitatiivista. Kerätyn videoaineiston perusteella saatiin selville HCT-

ajoneuvoyhdistelmien todellista tilantarvetta ennalta valituissa kiertoliittymissä. 

Kerättyä videoaineistoa verrattiin simulointiohjelmasta saatuihin ajouriin.  

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimukseen valittiin kuusi yli 25,25 metristä HCT-ajoneuvoyhdistelmää, joita 

tarkasteltiin ennalta valituissa tasoliittymissä Kärsämäen ja Sodankylän välillä 

valtatiellä 4. Tutkittavat tasoliittymät valittiin mitoitukseen ja geometriaan liittyvien 

tekijöiden perusteella. Tutkimukseen valittujen HCT-ajoneuvoyhdistelmien rakenteet 

sekä yksilölliset ominaisuudet huomioitiin mahdollisimman tarkasti luotettavuuden 

varmistamiseksi. Kuljetettavalla materiaalilla ei ollut merkitystä esiintyviin ajolinjoihin. 

Tutkimuksen pääpaino oli tasoliittymien mitoituksellisten tekijöiden tutkimisessa, mutta 

työssä analysoitiin myös ylläpitoon ja liikenneturvallisuuteen liittyviä tekijöitä.  



10 

 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoja tutkittiin ennalta valituissa tasoliittymissä 

maastosta kuvatun videomateriaalin avulla. Maastotutkimukseen valitut 

kuljetusyritykset on esitetty alla olevassa taulukossa 1. Tutkimuksen toisena 

aineistonkeruumenetelmänä ollut ajouramallinnus suoritettiin simulointiohjelmaan 

luoduille HCT-ajoneuvoyhdistelmille. Ajouramallinnuksessa otettiin 

ajoneuvoyhdistelmien kokonaispituuden lisäksi huomioon mahdollisimman tarkasti 

myös akselirakenteet sekä muut kääntyvyyteen vaikuttavat ominaisuudet. Tutkimuksen 

kolmantena aineistonkeruumenetelmänä oleva kyselytutkimus suoritettiin kaikille 

Suomessa liikennöiville kuljetusyrityksille, joille on myönnetty poikkeuslupa yli 25,25 

metriselle HCT-ajoneuvoyhdistelmälle. 

Taulukko 1. Videoidut ja ajouramallinnukseen valitut HCT-kuljetusyritykset. 

Kuljetusyritys 
Pituus 
(m) 

Massa 
(t) 

Kuljetettava 
materiaali 

Ajoreitti 

Ketosen Kuljetus Oy 33 104 Puutavara Inari-Rovaniemi 

Korsu Oy 30 92 Sementti Oulu-Kittilä / Oulu-Raahe 

OAK 32 88 Elintarvikkeet Oulu-Tervakoski-Espoo 

OAK 32 88 Elintarvikkeet Oulu-Tervakoski-Espoo 

Keslog ja Niskala 34.5 90 Päivittäistavarat Vantaa-Kempele 

Ilmari Lehtonen Oy 32 76 Kappaletavarat Rovaniemi-Jyväskylä 

Ketosen Kuljetus Oy on kemijärveläinen kuljetusalan yritys, joka on suorittanut 

puutavarakuljetuksia Rovaniemen ja Inarin välisellä reitillä 104 tonnisella ja 33 

metrisellä HCT-ajoneuvoyhdistelmällä syyskuusta 2015 lähtien. Kyseinen HCT-

ajoneuvoyhdistelmä on kokonaismassaltaan painavin Euroopan alueella säännöllisesti 

liikennöivä ajoneuvoyhdistelmä. Tämä 13-akselinen HCT-ajoneuvoyhdistelmä 

mahdollistaa kaksinkertaisen hyötykuorman 60 tonnin puutavara-ajoneuvoon 

verrattuna. Kuvassa 1 on Ketosen Kuljetuksen HCT-ajoneuvoyhdistelmä kuormattuna. 

(Trafi 2016b) 
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Kuva 1. Ketosen Kuljetus Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä kuormattuna. (Trafi 2016b) 

Mikko Niskala Oy toimii Keslog Oy:n sopimusautoilijana ja toteuttaa 

päivittäistavarakuljetukset Vantaalta Kempeleeseen. Keslog Oy sai poikkeusluvan 34,5 

metriselle ja enintään 90 tonniselle HCT-ajoneuvoyhdistelmälle keväällä 2015. 

Ajoneuvoyhdistelmän tavaratila on jaettu kahteen tasoon ja ajoneuvoyhdistelmällä 

saadaan kuljetettua yli kaksinkertainen määrä tavaraa tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään 

nähden. Kokonaispaino jakautuu yhdelletoista akselille, joista kolme ensimmäistä ovat 

vetoautossa. Kuvassa 2. on esitetty Mikko Niskala Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä. 

(Trafi 2016a) 

 

Kuva 2. Mikko Niskala Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä. (Trafi 2016b) 

Oulun Autokuljetus Oy:lle myönnettiin vuonna 2015 kaksi poikkeuslupaa 32 metrisille 

ja kokonaismassaltaan 88 tonnisille HCT-ajoneuvoyhdistelmille. HCT-

ajoneuvoyhdistelmillä kuljetetaan pääkaupunkiseudulta Ouluun päivittäistavaraa ja 

paluukuormana massatavaraa. Kuvassa 3. on esitetty OAK Oy:n HCT-

ajoneuvoyhdistelmä. (Trafi 2016b) 
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Kuva 3. OAK Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä. (Trafi 2016b) 

Korsu Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmälle on myönnetty poikkeuslupa sementin 

kuljettamiseen vuodesta 2016 alkaen. Lupa sisältää kaksi eri reittiväliä Oulusta Kittilään 

sekä Oulusta Raaheen. Pituutta tällä HCT-ajoneuvoyhdistelmällä on noin 30 metriä ja 

kokonaismassa kuormattuna on maksimissaan 92 tonnia. C-junaksi nimitetty yhdistelmä 

koostuu tavallisen B-linkin perään kytketystä keskiakseliperävaunusta. Akseleita on 

yhteensä 11, joista kolme etummaista on vetoautossa ja kaksi taaimmaista on 

keskiakseliperävaunussa. Kuvassa 4. on esitetty Korsu Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä 

(Trafi 2016b)  

 

Kuva 4. Korsu Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä. (Trafi 2016b) 

Ilmari Lehtonen Oy:lle myönnettiin poikkeuslupa HCT-ajoneuvoyhdistelmälle, joka on 

pituudeltaan 32 metriä, mutta sen suurin sallittu kokonaismassa on alle 76 tonnia. 

Kuvassa 5. on Ilmari Lehtonen Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä, joka koostuu kahdesta 

13,6 metrisestä puoliperävaunusta. Kääntyvyyttä ja taloudellisuutta on pyritty 

kehittämään akselinnostimilla sekä ohjautuvalla perävaunun akselilla. Ilmari Lehtonen 

Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä liikennöi Rovaniemen ja Jyväskylän välillä. (Trafi 

2016b) 
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Kuva 5. Ilmari Lehtonen Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä. (Trafi 2016b) 
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2 HCT-AJONEUVOYHDISTELMÄT SUOMESSA 

2.1 Ajoneuvoyhdistelmien kuljetuskapasiteetin kehittyminen 

Suomessa ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut kokonaismassat ovat nousseet 

merkittävästi viimeisen 50 vuoden aikana lainsäädännön muutosten myötä. 

Ensimmäiset kuorma-autojen kokonaismassan rajoittamiseen liittyvät lakimerkinnät 

ovat vuodelta 1922, jolloin kuorma-autojen kokonaismassat rajattiin tietyypistä riippuen 

3-6 tonniin. Ensimmäinen yhdistelmäajoneuvojen kokonaismassaa säädellyt lakipykälä 

määriteltiin vuonna 1938, jolloin suurin sallittu kokonaismassa asetettiin 12 tonniin. 

Myöhemmin massoihin ja mittoihin on tehty korotuksia kuljetustarpeiden, tiestön sekä 

ajoneuvotekniikan kehittyessä. Tieliikenteeseen rekisteröidyt ajoneuvoyhdistelmät 

noudattavat nykyisin suomalaista lainsäädäntöä, joka on linjassa Euroopan Unionin 

säätämiin lakeihin ja asetuksiin. (Heikinheimo 2009, s. 65) 

Valtioneuvoston käyttöasetuksen muutos 407/2013 on osa uutta liikennepoliittista 

linjaa, jonka myötä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassoja ja mittoja 

korotettiin. Ajoneuvoyhdistelmien suurimmat sallitut kokonaismassat riippuvat 

käytettävästä akselirakenteesta. Yhdeksänakselisen ajoneuvoyhdistelmän 

kokonaismassa korotettiin 76 tonniin ja kahdeksanakselisen yhdistelmän 68 tonniin, 

mikäli vähintään 65 prosenttia perävaunun tai perävaunujen painosta kohdistuu 

paripyöräisille akseleille. Seitsemänakselisissa ajoneuvoyhdistelmissä käytetään 

väliaikaista 64 tonnin kokonaismassarajoitusta, jonka siirtymäkausi päättyy 30.4.2018. 

Yksityiskohtaiset ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassoihin ja mittoihin asetetut 

muutokset on esitetty liitteessä 1. (Finlex 2013) 

Käyttöasetuksen myötä myös ajoneuvoyhdistelmän vetoautoon kohdistettiin 

enimmäismittoihin, akselirakenteeseen ja suorituskykyyn liittyviä muutoksia. 

Ajoneuvoyhdistelmän mitoitusta muutettiin siten, että maksimikorkeus nostettiin 4,2 

metristä 4,4 metriin. Suorituskykyvaatimuksia lisättiin liikenteen sujuvuuden 

takaamiseksi ja uudistuksen myötä yli 44 tonnia painavan ajoneuvoyhdistelmän 

moottoritehon täytyy olla vähintään 5 kilowattia tonnia kohden. Yli 60 tonnia painavien 

ajoneuvoyhdistelmien vähimmäistehovaatimus on toistaiseksi 300 kilowattia, johon on 

lisättävä 2,625 kilowattia jokaista 60 tonnin kokonaismassan ylittävää tonnia kohden. 

(Finlex 2013) 
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Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassaa ja mitoitusta koskevan lainsäädännön tavoitteena 

on muodostaa edellytykset turvalliselle ja sujuvalle ajoneuvoyhdistelmäliikenteelle. 

Ajoneuvoyhdistelmän käyttöön liittyy myös infrastruktuuriin liittyviä rajoituksia, sillä 

painorajoitetut sillat ja tiet sekä matalat alikulut voivat estää yhdistelmäajoneuvolla 

liikkumisen. Ajoneuvon ja käytettävän perävaunun on oltava lisäksi teknisiltä 

vaatimuksiltaan yhdenmukaisia. Lainsäädännössä on määritelty reunaehdot vetoauton ja 

perävaunun väliselle massasuhteelle, käytettävälle tehopainosuhteelle sekä ajoneuvon 

massan ja äärimmäisten akseleiden väliselle etäisyydelle. (Finlex 2013) 

Näiden tavallista ajoneuvoyhdistelmäliikennettä koskevien muutosten lisäksi 

uusimmassa valtioneuvoston asetuksessa kuljetusyrityksille avautui mahdollisuus hakea 

Trafilta poikkeuslupaa edellä määriteltyjä ehtoja suuremmille High Capacity Transport-

ajoneuvoyhdistelmille. Ajoneuvoyhdistelmää kutsutaan HCT-ajoneuvoyhdistelmäksi 

pituuden ylittäessä 25,25 metriä ja/tai massan ollessa yli 76 tonnia. Nämä uudet HCT-

ajoneuvoyhdistelmät poikkeavat kokonaismassaltaan, mitoiltaan ja rakenteeltaan 

tavallisista ajoneuvoyhdistelmistä kuulumatta kuitenkaan erikoiskuljetusajoneuvoihin. 

(Trafi 2016a) 

2.1.1 HCT- ajoneuvoyhdistelmät 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttöön vaaditussa poikkeuslupahakemuksessa 

kuljetusyritysten on määriteltävä käyttökokeiluun liittyvät kuljetusreitit, sillä Trafi 

myöntää poikkeuslupia ainoastaan ennalta määritellyille kuljetusreiteille. 

Poikkeuslupahakemuksessa on esitettävä myös käyttökokeiluun liittyvät tavoitteet, sillä 

poikkeusluvat myönnetään uuden tekniikan kokeilemisen, tuotekehityksen tai muun 

erityisen syyn vuoksi. Poikkeuslupien koordinoinnista ja lainsäädännön kehittämiseen 

liittyvistä kehitystoimenpiteistä vastaa kesällä 2013 perustettu HCT-ohjausryhmä. 

Poikkeuslupien haltijat ovat velvoitettuja raportoimaan tutkimustuloksistaan, sillä HCT-

ohjausryhmä käsittelee kerätyt tulokset ja julkaisee niiden pohjalta yhteenvetoraportteja. 

(Trafi, 2016b) 

Vuoden 2016 loppuun mennessä Trafi oli myöntänyt Suomessa liikennekäyttöön 

yhteensä 22 HCT-ajoneuvoyhdistelmää yhteensä 17 eri kuljetusyritykselle. Myönnetyt 

HCT-ajoneuvoyhdistelmät ovat kokonaispituudeltaan 20-34,5 metriä ja suurimmalta 

sallitulta kokonaismassaltaan 68-104 tonnia. Myönnettyjen HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

vuosittaiset poikkeuslupamäärät ja poikkeusluvan saaneet kuljetusyritykset näkyvät 
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kuvassa 6. Trafin myöntämät poikkeusluvat ovat pääsääntöisesti viisivuotisia. HCT-

ajoneuvoyhdistelmien määrän kasvaessa niiden ominaisuuksista saadaan enemmän 

käyttökokemuksia. (Trafi, 2016b) 

Kuva 6. Suomessa vuosittain myönnetyt HCT-luvat. 

Myönnettyjen HCT-ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassat ja mitat poikkeavat 

toisistaan, sillä valtioneuvoston käyttöasetuksen muutoksessa 407/2013 ei edellytetä 

tietynlaista rakennetta HCT-ajoneuvoyhdistelmille. Näin ollen niiden rakenteet ja 

enimmäismitat ovat yksilöllisiä, sillä HCT-ajoneuvoyhdistelmät voidaan periaatteessa 

valmistaa täysin erilaisista osista. HCT-ajoneuvoyhdistelmien on täytettävä aiemmissa 

käyttöasetuksissa mainitut ehdot ja saatava hyväksyntä Trafilta liikennekäytön 

aloittamiseksi. (Lahti & Tanttu 2016) 

HCT-ajoneuvoyhdistelmillä kuljetetaan tällä hetkellä raakapuuta, kertopuupalkkeja, 

sellua, pitkiä merikontteja, päivittäistavaraa sekä ADR-kuljetuksia. Maaliskuuhun 2016 

mennessä HCT-ajoneuvoyhdistelmillä oli ajettu yhteensä yli 1,8 miljoonaa kilometriä, 

joista 950 000 kilometriä ajettiin talvikaudella 2016. Kuljetusten pääreitit vaihtelevat 

kuljetettavan materiaalin ja kuljetustarpeiden mukaan. Päivittäistavaran runkoreitti 

kulkee valtatiellä 4 välillä Vantaa-Kempele sekä Espoo-Lahti. Puutavaraa kuljetetaan 

Pohjois-Suomessa valtatiellä 4 yhteysvälillä Rovaniemi-Ivalo sekä etelämpänä Saimaan 

ympäristössä valtateillä 5, 6, 13 ja 15. Merikonttikuljetusten reitit on myönnetty 

valtatielle 3 välillä Helsinki-Tampere sekä valtateillä 6, 15 ja 26. ADR-kuljetukset 

liikkuvat puolestaan Satakunnan alueella. (Lahti & Tanttu 2016) 

Valtioneuvoston käyttöasetuksessa 1227/2011 on määritelty yleisiä 

ajoneuvoyhdistelmän pituudesta riippuvia kääntyvyysvaatimuksia, jotka perustuvat 

kumpaankin suuntaan tapahtuviin 360 asteen käännöksiin. Kääntymissäännöiksi 
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kutsuttujen ehtojen avulla varmistetaan, että ajoneuvoyhdistelmän rakenne on toteutettu 

siten, että se kykenee liikkumaan liikenneympäristössä ongelmitta. 

Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispituuden ylittäessä 18,75 metriä on sen käännyttävä 

siten, että sisäsivun kulkiessa vähintään 2,00 metrin säteistä ympyräkaarta pitkin 

uloimman etukulman tulee kulkea alle 12,5 metristä ympyräkaarta pitkin. Lisäksi 

yhdistelmässä käytettävässä puoliperävaunussa tai varsinaisessa perävaunussa vetotapin 

tai etuakseliston kääntöpisteen etäisyys taka-akseliin tai taka-akseliston 

ohjautumattomien akselien keskiviivaan saa olla enintään 8,15 metriä. Perävaunun 

akseleiden ollessa ohjaavia tai ohjautuvia niin akseliväli saa olla tätä kääntyvyysehtoa 

pidempi. (Finlex 2011) Liitteessä 7. on esitetty simulointiohjelmalla saatuja ajouria 

käyttämällä mitoitusajoneuvoina moduuliyhdistelmää ja erityyppisiä HCT-

ajoneuvoyhdistelmiä. 

2.1.2 HCT-ajoneuvoyhdistelmien rakenteet 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana 

vetoautojen- ja perävaunujen toimittajat, kuljetusyritykset sekä kuljetusten tilaajat. 

Suomessa myönnetyt HCT-ajoneuvoyhdistelmät on muodostettu muutamalla eri 

tyyppisellä rakenteella, jotka poikkeavat toisistaan ominaisuuksiltaan ja 

kuljetuskapasiteetiltaan. Yleisin käytössä oleva rakenne on toteutettu lisäämällä 

vetoauton ja puoliperävaunuyhdistelmän perään varsinainen perävaunu tai toinen 

puoliperävaunu erillisen apuvaunun avulla. Tällaisen ajoneuvoyhdistelmän apuvaunun 

vetoaisa on tavallista pidempi ja painopiste on alempana, jotta stabiliteetti olisi parempi. 

Kuvan 7 kaltaisia HCT-ajoneuvoyhdistelmiä on myönnetty tällä hetkellä seitsemälle 

kuljetusyritykselle ja yhteensä 11 ajoneuvoyhdistelmälle. (Trafi 2016b) 

Kuva 7. Puoliperävaunun ja täysperävaunun muodostama HCT-ajoneuvoyhdistelmä. 

Fisole Oy:n ja MEK-Kuljetus Oy:n käyttämät HCT-ajoneuvoyhdistelmät on 

muodostettu vetoauton perään liitettävällä linkkivaunulla, jonka päälle on kytketty 

toinen puoliperävaunu kuvan 8 mukaisesti. Tällaista yhdistelmää kutsutaan arkikielessä 
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B-junaksi ja sen rakenne sopii irtokonttien kuljetukseen pitkän peränylityksen, 

akselirakenteen ja vetopöydän sijoittelun ansiosta. (Trafi 2016b)  

Kuva 8. B-junaksi kutsuttu HCT-ajoneuvoyhdistelmä. 

Korsu Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmän rakenne koostuu edellä esitetyn B-linkin perään 

kytketystä keskiakseliperävaunusta. Akseleita on yhteensä 11, joista kaksi taaimmaista 

on keskiakseliperävaunussa. Kuvassa 9. esitetty rakennetyyppi on nimetty C-junaksi ja 

se poikkeaa muista myönnetyistä HCT-ajoneuvoyhdistelmistä. Tätä rakennetta 

käytetään HCT-kuljetuksissa ainoastaan Korsu Oy:ssä. (Trafi 2016b) 

  

Kuva 9. C-junaksi kutsuttu Korsu Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä. (Trafi 2016b) 

Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:lle, Kiitosimeon Oy:lle, Vähälä Yhtiölle sekä 

Kuljetusliike O Malinen Oy:lle on myönnetty HCT-poikkeuslupa vetoauton ja pitkän 

puoliperävaunun yhdistelmälle. Kiitosimeon Oy:n ajoneuvoyhdistelmällä kuljetetaan 

vaaralliseksi luokiteltuja nesteitä ja suolaa, jotka vaativat HCT-ajoluvan lisäksi ADR-

ajoluvat. Kuvassa 10 on esitetty pitkän puoliperävaunuyhdistelmän rakenne, joka on 

kokonaispituudeltaan yleensä noin 20 metriä ja massaltaan alle 76 tonnia. (Trafi 2016b) 

 

Kuva 10. Puoliperävaunulla muodostettu HCT-ajoneuvoyhdistelmä. 

Puutavarakuljetuksissa käytössä on myös 84-tonnisia HCT-ajoneuvoyhdistelmiä eli 

pikkujättejä, joiden rakenne on toteutettu viisiakselisella vetoautolla ja siihen 
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kytkettävällä viisiakselisella täysperävaunulla. P&A Trans Oy:lle ja Veljekset 

Hannonen Oy:lle on myönnetty lupa kuvan 11. mukaisen HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

käytölle. Pikkujätin 84 tonnin kokonaismassa on jakautunut tasaisesti perävaunun ja 

vetoauton välillä, sillä 10 akselisessa yhdistelmässä on kolme ohjaavaa akselia, joista 

kaksi taaimmaista on eri levyisiä. Kokonaispituus on asetuksen mukainen, joten tämän 

tyyppisellä yhdistelmällä voidaan tarvittaessa kuljettaa myös tavallista 76 tonnin 

kokonaismassaa ilman rakennemuutoksia. (Q Team 2016)  

 

Kuva 11. Pikkujätiksi kutsuttu HCT-ajoneuvoyhdistelmä. 

Isoimmista HCT-ajoneuvoyhdistelmistä poiketen pikkujäteillä on mahdollista hakea 

puut suoraan metsästä ilman siirtokuljetuksia. Pikkujäteillä on mahdollista liikkua 

hyväkuntoiseksi määritellyllä tieverkostolla ympärivuotisesti. Huonokuntoisimmilla 

tieosuuksilla liikennöinti on mahdollista ainoastaan talvikaudella, kun pohjamaan 

kantavuus lisääntyy routivan maaperän jäätyessä. Pikkujätit on rajattu tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle, sillä niiden on todettu olevan pituudeltaan ja 

kääntymisominaisuuksien osalta lähes tavallisen yhdistelmän kaltaisia. (Q Team 2016) 

2.2 HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttöön liittyvät tutkimustulokset 

Suomessa HCT-ajoneuvoyhdistelmien ominaisuuksista on kerätty tietoa ja kokemuksia 

neljän vuoden ajalta. Kattavien yhteenvetotutkimusten kerääminen on kuitenkin ollut 

haastavaa, sillä ominaisuuksien arviointi vaatii pidemmän tarkasteluvälin sekä 

laajemman tutkimusaineiston. Nopeasti kasvaneet poikkeuslupamäärät ja niiden myötä 

käynnistetyt tutkimushankkeet ovat lisänneet tietoa HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

vaikutuksista ja ominaisuuksista. Liikenne- ja alueviranomaiset pyrkivät selvittämään 

missä tapauksissa HCT-kuljetuksista saataisiin eniten hyötyä. Kuljetettavan materiaalin, 

kuljetusmatkan, ajoneuvoyhdistelmän koon ja terminaalitoimintojen on todettu 

vaikuttavan kuljetusten tehokkuuteen. HCT-ajoneuvoyhdistelmiin liittyvien tutkimusten 

tavoitteena on saada selvitettyä kokonaisvaikutuksia, jotka vaikuttavat HCT-

ajoneuvoyhdistelmien integroimiseen osaksi tulevaisuuden liikennejärjestelmää. 

(Metsäteho 2016a.) 
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HCT-ajoneuvoyhdistelmien kokeilujakso antaa kuljetusyrityksille mahdollisuuden 

parantaa kuljetustehokkuutta ympäristöystävällisesti, mutta tavallista 

ajoneuvoyhdistelmää raskaammista kuljetuksista ei saa aiheutua haittavaikutuksia 

esimerkiksi tiestön kuntoon liittyen. Reilusti raskaampien kokonaismassojen 

vaikutukset tiestöön on tutkittava huolellisesti, sillä negatiiviset vaikutukset lisäävät 

tiestön kunnossapitokustannuksia merkittävästi lyhyelläkin aikavälillä. Pahimmassa 

tilanteessa kuljetusyritysten saamat hyödyt saavutetaan veronmaksajien kustannuksella. 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttökokeilun aikaisella tutkimustyöllä pyritään 

selvittämään aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja ehkäisemään mahdollisia 

ongelmakohtia. 

2.2.1 Vaikutukset kuljetustalouteen  

Metsätaloudessa käytettävien HCT-ajoneuvoyhdistelmien ominaisuuksia tutkineen 

Venäläisen mukaan HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutukset kuljetustalouteen on syytä 

tutkia tarkkaan, sillä ne vaikuttavat kaikkiin alan sidosryhmiin. Kuljetustalous 

muodostuu Venäläisen mukaan kolmesta eri tasosta. Aluksi on tutkittava ajoneuvojen 

käyttöominaisuuksista saatavia hyötyjä HCT-ajoneuvoyhdistelmän ja tavallisen 

ajoneuvoyhdistelmän välillä. Tämän tyyppisessä vertailussa huomioidaan kaikki 

osatekijät, kuten polttoaineen kulutus sekä ajoneuvon käyttö- ja investointikustannukset. 

Sen jälkeen tulee selvittää kuljetusketjun ja toimintamallien yhteensovittamiseen 

liittyviä tekijöitä. Tällöin terminaalitoiminnot ja niiden tehokkuus nousevat etusijalle. 

Lopuksi on tutkittava kasvatettujen mittojen vaikutuksia syntyneisiin kuljetusten 

kokonaiskustannuksiin alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. (Metsäteho 2016b.) 

Tällä hetkellä puutavaran kuljetuskustannukset ovat Suomessa vuosittain yli 300 

miljoonaa euroa. Kuljetuskustannusten leikkaaminen saavutetaan helpoiten 

kuljetustehokkuutta parantamalla, jolloin ajoneuvoyhdistelmien hyötykuormaa 

kasvatetaan suhteessa kokonaispainoon. Hyötykuorman lisääminen tuo säästöjä etenkin 

pitkillä kuljetusmatkoilla olettaen, että lastausaste saadaan pidettyä korkeana. Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaiseman esiselvityksen mukaan kuljetuskustannukset ovat 

vähentyneet noin 20 prosenttia kuljetettavaa tonnimäärää kohden. Laskelmat perustuvat 

puutavarakuljetuksiin, eikä niissä ole otettu huomioon terminaalikäsittelyn vaikutuksia. 

Tutkimuksen perusteella puutavarakuljetusten lastausasteet on saatu pidettyä korkeina. 

(Venäläinen & Korpilahti 2015) 
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Puutavarakuljetuksissa kuljetusetäisyydet ovat pitkiä, sillä keskimääräinen 

kuljetusmatka on noin 260 kilometriä. Metsähallituksella on käytössään 160 

puunkuljetukseen tarkoitettua ajoneuvoyhdistelmää, joilla ajetaan 100 000 kuormaa 

vuodessa. Polttoaineen kulutuksen on laskettu olevan tällä hetkellä yhteensä 13 

miljoonaa litraa vuodessa. Nykyisellä kalustolla jo kahdeksan prosentin polttoaineen 

kulutuksen alentamien säästäisi vuodessa noin miljoona litraa polttoainetta. 

Kuljetustehokkuuden maksimoimiseksi Metsähallituksen kuljetuskalusto on päivitetty 

lähes kokonaan käyttöasetuksen muutoksen 407/2013 mukaisiin 76 tonnin 

ajoneuvoyhdistelmiin. Neljälle Metsähallituksen kuljetusyritykselle on tällä hetkellä 

myönnetty poikkeuslupa HCT-ajoneuvoyhdistelmän käytölle. (Metsähallitus 2016a)  

Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien polttoaineen kulutus koostuu ajoneuvon 

ominaisuuksista, kuljetettavasta kuormasta, ajo-olosuhteista sekä kuljetusreitistä. 

Metsäteho Oy valmistelee parhaillaan HCT-ajoneuvoyhdistelmien kokeilujaksoon 

liittyvää polttoaineen kulutustutkimusta. Alustavien tutkimustulosten mukaan 

polttoaineen kulutuksen on todettu pienenevän kuljetettua kuutiota kohden varsinkin 

pitkillä kuljetusmatkoilla. (Metsäteho 2016a) HCT-ajoneuvoyhdistelmien reilusti 

suuremmat hyötykuormat mahdollistavat suuremman tavaramäärän kuljettamisen, mikä 

vaikuttaa suoraan kulutuksen ja hyötykuorman suhteeseen. Polttoaineen kulutuksen 

alenemisen myötä kuljetusyksikköä kohden muodostuneet päästöt ja kuljetuksista 

aiheutuneet kustannukset alenevat merkittävästi. (Venäläinen & Korpilahti 2015)  

Kuljetustehokkuuden kehittäminen hyötykuormaa nostamalla edellyttää muutoksia 

logistiikan perinteisiin toimintamalleihin, sillä ne eivät sovellu sellaisenaan HCT-

kuljetuksille. HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttö on mahdollista ainoastaan terminaalien 

välisissä ylemmän tieverkon kuljetuksissa, jolloin tavallista ajoneuvoyhdistelmää 

suuremmat HCT-ajoneuvoyhdistelmät vaativat erillisiä siirtokuljetuksia ja kuormauksia. 

Siirtokuormauksista aiheutuvilta ylimääräisiltä kustannuksilta voidaan välttyä 

kehittelemällä tehokkaampia terminaalitoimintoja. (Metsäteho 2016a) 

2.2.2 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien liikenneturvallisuuteen on kiinnitettävä huomiota, sillä 

korotetut mitat ja massat voivat aiheuttaa vaaratilanteita kuljettajille sekä muille 

tienkäyttäjille. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi on tarkasteltava HCT-

ajoneuvoyhdistelmien uusien ominaisuuksien vaikutuksia esimerkiksi 
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jarrutusmatkoihin, hallittavuuteen ja tieympäristön liikennetekniseen mitoitukseen. 

Tieympäristön mitoituksen soveltuvuus HCT-ajoneuvoyhdistelmille varmistetaan ennen 

poikkeuslupapäätösten hyväksymistä suorittamalla tarvittavat kenttämittaukset ja 

simuloinnit. (Lahti & Tanttu 2016) 

HCT-ajoneuvoyhdistelmille on sattunut kokeilujakson aikana muutamia vaaratilanteita, 

jotka ovat johtuneet pääasiassa liukkaudesta, kuljettajan huolimattomuudesta sekä 

rengasrikoista. HCT-ajoneuvoyhdistelmän suuremman kokonaispituuden ja poikkeavan 

rakenteen aiheuttamia vaaratilanteita on aiheutunut virkavallan ohjatessa HCT-

ajoneuvoyhdistelmiä liian ahtaille kiertoteille tai levähdysalueille, joissa HCT-

ajoneuvoyhdistelmät eivät ole pystyneet kulkemaan ongelmitta. HCT-ohjausryhmä 

antaa luvanhaltijoille ajankohtaista ohjeistusta kiertoreitteihin liittyen ja he ovat 

julkaisseet huhtikuussa 2016 uuden kiertotietilanteisiin liittyvän toimintaohjeen. (Lahti 

& Tanttu 2016) 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttökokeilun aikana on sattunut kolme 

liikenneonnettomuutta. Vakavin liikenneonnettomuus sattui Viitasaarella maaliskuussa 

2017, kun henkilöauton kuljettaja menehtyi törmätessään HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

keulaan. HCT-ajoneuvoyhdistelmän ominaisuuksien vaikutusta onnettomuuteen 

selvitetään tutkijalautakunnan toimesta. Aikaisemmin sattuneissa 

liikenneonnettomuuksissa HCT-ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat olivat menettäneet 

ajovirheen seurauksena ajoneuvoyhdistelmänsä hallinnan ajautuen tien pientareelle. 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien sivuttaiskiihtyvyydet kasvavat äkillisten korjausliikkeiden 

seurauksena, mikä voi aiheuttaa liukkaalla talvikelillä ongelmia perävaunun 

hallitsemattoman sivuttaisliikkeen takia. Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi HCT-

ajoneuvoyhdistelmien ajostabiliteetti ja käyttöominaisuudet on suunniteltava 

mahdollisimman vakaiksi. Stabiliteettia voidaan parantaa esimerkiksi siirtämällä 

vetokytkimiä lähemmäs ajoneuvoyksiköiden taka-akseleita ja kasvattamalla 

akselivälejä. Nämä muutokset vaikuttavat oleellisesti kääntösäteeseen, jonka takia 

ajoneuvoyhdistelmien kääntösäde voi kasvaa merkittävästi. (Trafi 2017, Oulun yliopisto 

2016) 

2.2.3 Vaikutukset jarrutusmatkoihin ja renkaisiin 

Oulun yliopistolla on käynnistetty EAKR-rahoitteinen HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

ominaisuuksiin liittyvä tutkimushanke, joka kestää vuoden 2017 loppuun saakka. Hanke 
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koostuu erilaisista työpaketeista, joissa on tarkoitus tutkia HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

ajostabiliteettia, renkaiden kulumista, tie- ja siltarasitusta sekä vetolaitteisiin kohdistuvia 

voimia. Tutkimushankkeessa on selvitetty esimerkiksi HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

jarrutusmatkoja Ivalon lentokentällä suoritetuissa kenttämittauksissa talvi- ja 

kesäolosuhteissa. (Oulun yliopisto 2016) 

Alustavien tutkimustulosten mukaan HCT-ajoneuvoyhdistelmän pysähtymismatka 55-

60 kilometrin tuntinopeudesta olisi talvikelillä noin 10 prosenttia pidempi kuin 

tavallisella 76 tonnin yhdistelmällä. Jarrutusmatkan pidentyminen talvikelillä selittyy 

tutkijoiden mukaan tienpinnan kiillottumisella etummaisten jarruttavien pyörien 

vaikutuksesta. Tutkimukset osoittivat, että jarrutustehon kasvaessa kuormansidontaan 

on kiinnitettävä huomiota, jotta vältyttäisiin äkillisiltä kuorman liikkeiltä. HCT-

ajoneuvoyhdistelmien akselimäärän lisääminen nostaa jarrullisten akseleiden määrää, 

joten jarrutustehon ja jarrutusmatkan ei oleteta oleellisesti heikkenevän massan 

lisäyksen myötä. Ajoneuvoihin saatavilla oleva sähköinen jarrujen ohjaussysteemi EBS 

nopeuttaa ja optimoi jarrutustapahtumia, jonka myötä jarrutusmatka lyhenee, 

jarrutusstabiliteetti paranee ja jarrut kuluvat tasaisemmin. (Oulun yliopisto 2016) 

Oulun yliopiston tutkimushankkeessa on tehty yhteistyötä Nokian Raskaat Renkaat 

Oy:n kanssa, jonka pohjalta on tutkittu renkaiden ominaisuuksia ja soveltuvuutta HCT-

ajoneuvoyhdistelmälle. Kenttäseurantaa suoritettiin Ketosen Kuljetus Oy:n HCT-

ajoneuvoyhdistelmälle 12/2015-8/2016 välisenä aikana. Ajokilometrejä kertyi yhteensä 

176 555 kilometriä ja keskimääräinen ajosuorite oli 21 700 kilometriä kuukaudessa. 

Saatujen tutkimustulosten perusteella vetoauton, puoliperävaunun ja täysperävaunun 

renkaiden kulumisessa on paljon keskinäistä vaihtelua, mikä näkyy liitteessä 2. 

Vetoauton taaimmaisen akselin renkaat jouduttiin vaihtamaan, kun ne jäätyivät lukkoon 

ja kuluivat epätasaisesti. Vetävien pyörien renkaat sen sijaan kestivät käytössä 150 000 

kilometrin matkan ja ne osoittautuivat alkuperäisoletuksia kestävimmiksi. (Oulun 

yliopisto 2016)  

Puoliperävaunussa renkaiden kuluminen on tasaisempaa eri akseleiden välillä, mutta 

toiseksi etummainen akseli kuluu selvästi muita nopeammin. Kuluminen on nopeampaa, 

sillä puoliperävaunun toiseksi etummaista akselia ei voida nostaa ylös. Yhdistelmän 

viimeisenä osana olevan täysperävaunun renkaiden kuluminen on tasaista jokaisella 

akselilla. Oulun yliopistolla jatketaan rengasmallinnukseen liittyvää tutkimusta ja 
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myöhemmin tullaan saamaan tarkempaa tietoa renkaiden kulumiseen vaikuttavista 

tekijöistä. Testejä tullaan suorittamaan lähiaikoina myös Linköpingissä sijaitsevassa 

tutkimuskeskuksessa, jossa tutkitaan jarru- ja sivuttaisvoimia. (Nokian Raskaat Renkaat 

2016) 

2.2.4 Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen 

Raskaiden ja pitkien HCT-ajoneuvoyhdistelmien kiihtyvyysominaisuudet vaikuttavat 

liikenteen sujuvuuteen mäkisessä maastossa sekä risteysalueilla. Ajoneuvojen pituuden 

ja massan kasvaessa risteysalueen ylitysaika kasvaa merkittävästi. Tästä muodostuvaa 

liikenneturvallisuusriskiä voidaan osittain pienentää vetoauton tehopainosuhteen 

kasvattamisella. (Grislis 2010) Lisätyistä teholukemista huolimatta Oulun yliopiston 

järjestämissä kiihdytyskokeessa 76 tonnin ajoneuvoyhdistelmä kiihtyi 56 prosenttia 

HCT-ajoneuvoyhdistelmää nopeammin. Moottorin minimiteho on määritelty 

käyttöasetuksen muutoksessa 407/2013 ja se riippuu ajoneuvoyhdistelmän 

kokonaismassasta kappaleessa 2.1 esiteltyjen minimivaatimuksen mukaisesti. (Oulun 

yliopisto 2016) 

Kuljetusreitin mäkisyys vaikuttaa merkittävästi raskaiden yhdistelmäajoneuvojen 

ajonopeuteen ja sitä kautta liikenteen sujuvuuteen. HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

ajoreiteillä voi esiintyä pitkiä ja vaativia mäkiosuuksia, joiden vaikutukset on 

selvitettävä tarkasti ennen kuin poikkeuslupa voidaan hyväksyä. Mäkiset tieosuudet 

aiheuttavat ongelmia etenkin liukkailla talvikeleillä vetävien pyörien pidon vähentyessä.  

Talvikaudella 2015-2016 kuljetusyritykset raportoivat Trafille muutamia tapauksia, 

jossa HCT-ajoneuvoyhdistelmät eivät päässeet mäkeä ylös haastavien olosuhteiden 

takia, mutta hiekoitusauton ja hinauksen avulla HCT-ajoneuvoyhdistelmät pääsivät 

kuitenkin jatkamaan matkaa. Äkillisesti muuttuneiden ajo-olosuhteiden lisäksi 

epäkuntoiset apulaitteet ja muut tiellä liikkujat aiheuttivat haasteita HCT-

ajoneuvoyhdistelmien etenemiseen mäkisessä maastossa. Ajonevoihin on kehitetty 

etenemistä parantavia lisävarusteita, joiden avulla pyritään varmistamaan 

mäennousukyky huonoissakin keliolosuhteissa. Vetäviin pyöriin saadaan lisättyä pitoa 

esimerkiksi hiekoituslaitteilla, ketjunheittolaitteilla ja telin painonsiirrolla. 

(Metsähallitus 2013)  

Aalto-yliopistolla tehdyssä diplomityössä ”High Capacity Transport-

ajoneuvoyhdistelmien vaikutukset liikennevirtaan” on esitelty HCT-
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ajoneuvoyhdistelmien ohitustilanteisiin liittyviä tutkimustuloksia. Tulosten mukaan 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien ohittajat vaativat hieman pidempiä aikavälejä tavallisen 

ajoneuvoyhdistelmän ohittamiseen verrattuna. Tutkimustulosten mukaan HCT-

yhdistelmän perässä ajettiin pidempiä matkoja ja odotettiin parempaa ohituspaikkaa. 

Tutkimuksessa mitattiin ajoneuvoyhdistelmien keskinopeuksia 4.10.2015-5.11.2015 

välisenä aikana valtatiellä 4 Rovaniemen ja Ivalon välillä. Kahdeksan ajokerran 

aritmeettisen keskiarvon perusteella tyhjän HCT-ajoneuvoyhdistelmän keskinopeus oli 

78,6 kilometriä tunnissa ja tavallisen ajoneuvoyhdistelmän keskinopeus tyhjänä oli 81,5 

kilometriä tunnissa. Yhdeksän ajokerran aritmeettisen keskiarvon perusteella kuormatun 

HCT-ajoneuvoyhdistelmän keskinopeus oli 74,6 kilometriä tunnissa ja verrokin 

keskinopeus oli kuormattuna 75,7 kilometriä tunnissa. Työssä tutkittiin myös HCT-

ajoneuvoyhdistelmän ja tavallisen ajoneuvoyhdistelmän mäennousukykyä valtatie 4 

varrella Saariselän pohjoispuolella olevassa Magneettimäessä. Tutkimusaineistossa 

HCT-ajoneuvoyhdistelmä nousi Magneettimäen 96 kertaa ja tavallinen 

ajoneuvoyhdistelmä 55 kertaa. Aineiston perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

käyttämä nousuaika oli 354 sekuntia kun verrokin nousuaika oli 331 sekuntia. 

Keskinopeus nousun aikana oli HCT-ajoneuvoyhdistelmällä 36,6 kilometriä tunnissa ja 

verrokilla 39,2 kilometriä tunnissa. Alimmillaan nopeus putosi HCT-

ajoneuvoyhdistelmällä 23,4 kilometriin tunnissa ja verrokilla 25,6 kilometriin tunnissa. 

(Heinonen 2016)  

2.2.5 Muut vaikutukset 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutukset yhteiskunnan ylläpitämiin infrarakenteisiin 

näkyvät silta- ja tieverkon mitoituksellisissa haasteissa. Ennalta määritellyillä reiteillä ei 

välttämättä päästä liikkumaan ilman erityisjärjestelyitä, sillä kasvaneet mitat ja massat 

aiheuttavat uudenlaista rasitusta ja tilantarvetta tieympäristöön. Kantavuusongelmien 

takia Sodankylän taajaman läheisyydessä olevaan Jeesiöjoen siltaan on asennettu 

liikennevalo-ohjaus Ketosen Kuljetus Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmää varten. 

Liikennevaloilla varmistetaan, että kuormattuna oleva HCT-ajoneuvoyhdistelmä voi 

ylittää sillan keskiviivan päällä ajaen niin että sillalla ei ole samanaikaisesti muuta 

liikennettä. (Metsähallitus 2013)  

Tierasituksen hillitsemiseksi kasvatettuja kokonaismassoja on pyritty jakamaan 

tasaisesti tiestöön lisäämällä akseleiden määrää ja käyttämällä perävaunujen akseleissa 

paripyöriä. Suomessa käytettävät HCT-ajoneuvoyhdistelmät ovat tavallisesti 10-13 
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akselisia, jolloin akselikuormitus on saatu vastaamaan tiestön nykyistä kantokykyä. 

Tavallista ajoneuvoyhdistelmää pidemmillä HCT-ajoneuvoyhdistelmillä pohjamaan 

painuman on todettu olevan vähäisempää, vaikka kokonaismassaa on enemmän. 

Metsäteho Oy:n laskelmien mukaan Ketosen Kuljetuksen HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

suhteellinen tierasitus on 79 ja tavallisella 76 tonnin ajoneuvoyhdistelmällä se on 88. 

(Metsähallitus 2013)  

Akselimäärän kasvaessa renkaat kulkevat kuitenkin entistä enemmän samoissa urissa, 

mikä aiheuttaa suurempaa siltojen, päällysteen ja tien rasitusta. Tien rakenne ei ehdi 

palautua akseleiden aiheuttamasta rasituksesta. Samoissa urissa ajamisen uskotaan 

lisääntyvän tulevaisuudessa, mikäli käyttöön otetaan autopilotteja ajoneuvoyhdistelmien 

ohjaamiseksi. Lapin ELY-keskuksen aluevastaavan mukaan akselimäärien 

kasvattaminen aiheuttaa pehmeillä pohjamailla myös tiestön hitaampaa palautumista, 

vaikka akselipainot ovat samat. Ilmiötä kutsutaan pumppautumiseksi ja se perustuu 

akseleiden aiheuttamien toistomäärien lisääntymiseen. Samaa ilmiötä tapahtuu, mikäli 

eri ajoneuvoyhdistelmillä ajetaan liian lähellä toisiaan samoilla ajourilla. Tien 

kuormituskestävyyteen eniten vaikuttavia tekijöitä ovat Lapin ELY-keskuksen mukaan: 

(ELY-keskus 2016) 

 Tien rakenteellinen ja toiminnallinen kunto  

 Tien leveys, geometria ja optinen ohjaus 

 Liikennemäärät ja erityisesti raskaan liikenteen määrä  

 Ilmastotekijät  
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3 HCT-AJONEUVOYHDISTELMÄT ULKOMAILLA 

3.1 HCT-ajoneuvoyhdistelmien rakenteet  

Ajoneuvoyhdistelmien käyttöön liittyvä lainsäädäntö vaihtelee maittain, minkä vuoksi 

suurimmat sallitut kokonaismassat ja pituudet poikkeavat suuresti toisistaan eri puolilla 

maailmaa. Valtioiden asettamissa lainsäädännöissä mitat ja/tai massat ylittäviä 

ajoneuvoyhdistelmiä kutsutaan eri nimillä ja termeillä. Keski-Euroopassa käytetään 

nimitystä Longer and/or Heavier Vehicles (LHV), Pohjois-Amerikassa nimitystä 

Longer Combination Vehicles (LCV) ja Australiassa puolestaan käytetään nimitystä 

Higher Productivity Vehicles (HPV). Termien tarkoitusperä on kuitenkin sama ja sen 

vuoksi tässä työssä kyseisistä ajoneuvoyhdistelmistä käytetään yleisnimitystä HCT-

ajoneuvoyhdistelmät. (Kyster-Hansen & Sjögren 2013) 

HCT-ajoneuvoyhdistelmä määritellään myös ulkomailla toistuvasti liikennöiväksi 

suuremman tavaramäärän ajoneuvoyhdistelmäksi, jonka mitat ja/tai massat ylittävät 

valtion lainsäädännössä asetetut enimmäisarvot. Enimmäismassat ja pituudet voidaan 

muutamassa valtiossa ylittää noudattamalla suorituskykyyn perustuvia standardeja PBS, 

joissa suuntavakauden, mäennousukyvyn ja tierasituksen perusteella voidaan myöntää 

liikennöintilupa. Erikoiskuljetuksista aiheutuvia tilapäisiä ajosuorituksia ei tule yhdistää 

HCT-ajoneuvoyhdistelmillä tapahtuviin kuljetuksiin, sillä erikoiskuljetuksissa on 

yleensä kyse kertaluontoisesta ylisuuren kappaleen kuljetuksesta. (Kyster-Hansen & 

Sjögren 2013) 

Pohjois-Amerikassa käytössä olevien HCT-ajoneuvoyhdistelmien kokoluokka vaihtelee 

osavaltioiden lainsäädännön mukaisesti siten, että pisimmät 33,5 metriset HCT-

ajoneuvoyhdistelmät ovat Coloradossa ja kokonaismassaltaan suurimmat 74 tonnin 

painoiset HCT-ajoneuvoyhdistelmät ovat Michiganissa. Rakenteeltaan käytössä on 

yleensä vetoautosta, pitkästä puoliperävaunusta sekä lyhyestä varsinaisesta 

perävaunusta koostuva ajoneuvoyhdistelmä, jota kutsutaan myös nimellä Rocky 

Mountain Double. Käytössä on myös Turnpike Double, joka on muodostettu laittamalla 

pitkän puoliperävaunuyhdistelmän perään pitkä varsinainen perävaunu. Lisäksi 

käytetään myös Triple-yhdistelmäksi kutsuttua ajoneuvoyhdistelmää, jossa lyhyen 

puoliperävaunuyhdistelmän perään kytketään kaksi varsinaista perävaunua. (Kyster-

Hansen & Sjögren 2013) 
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Yhdysvaltojen ja Kanadan lainsäädäntö ei sinänsä eroa toisistaan, sillä erot 

osavaltioiden ja provinssien alueellisessa lainsäädännössä vaikuttavat käytettävän 

ajoneuvoyhdistelmän mittoihin ja massoihin eniten. Kanadassa muutamilla alueilla on 

käytössä suorituskykyyn perustuvia standardeja, jotka mahdollistavat suurempien 

ajoneuvoyhdistelmien käytön tapauskohtaisesti. Meksikossa käytettävät HCT-

ajoneuvoyhdistelmät ovat samankaltaisia kuin muualla Pohjois-Amerikassa ja ne ovat 

siellä pituudeltaan enintään 31 metrisiä ja kokonaismassaltaan alle 66,5 tonnisia. 

(Kyster-Hansen & Sjögren 2013) 

Australia poikkeaa käyttöasetuksiltaan ja tieverkon luokitukseltaan muualla käytetyistä 

HCT-ajoneuvoyhdistelmistä. Australialaiset maantiejunat voivat ylimmällä tieluokalla 

olla pituudeltaan jopa 60 metrisiä ja massaltaan yli 130 tonnisia. Kaivoskuljetuksissa 

käytettävien ajoneuvoyhdistelmien kokonaismassat voivat yltää jopa 300 tonniin. 

Australiassa tiestö on jaettu neljään eri luokkaan, jotka on rajattu suurimman sallitun 

kokonaismassan perusteella, mutta jossakin tapauksissa tiestön käyttöä rajataan 

suorituskykyyn perustuvien standardien avulla. Uudessa Seelannissa ja Etelä-

Amerikassa on myös käytössä vastaavanlaisia suorituskykyyn ja tieverkon kuntoon 

perustuvia luokituksia, joiden mukaan suurimmat sallitut mitat ja massat säädellään. 

Etelä-Afrikassakin ollaan suorituskykyyn perustuvien standardien pilotointivaiheessa. 

(Kyster-Hansen & Sjögren 2013) 

3.2 HCT-ajoneuvoyhdistelmiin liittyvä tutkimus Ruotsissa 

Euroopassa HCT-ajoneuvoyhdistelmiä on käytössä Suomen lisäksi myös Ruotsissa, 

jossa ensimmäinen HCT-ajoneuvoyhdistelmä otettiin käyttöön vuonna 2009. Muualla 

Euroopassa HCT-ajoneuvojen käyttö on harvinaista. Euroopan alueella liikennöivien 

ajoneuvoyhdistelmien maksimipaino on pääsääntöisesti 40-44 tonnia ja korkeudeltaan 

ajoneuvoyhdistelmät ovat 4,0 metrisiä. Suomessa ja Ruotsissa HCT-

ajoneuvoyhdistelmiä varten aloitettujen kokeilujaksojen avulla on pyritty tutkimaan 

monipuolisesti ja systemaattisesti vaikutuksia erityyppisten HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

käytöstä. Suomessa suoritettavat HCT-ajoneuvoyhdistelmätutkimukset pohjautuvat 

Ruotsissa jo aiemmin aloitettuihin kokeilujaksoihin. Suomessa kokeilujakson laajuus ja 

käytettyjen HCT-ajoneuvoyhdistelmien koko on kasvanut nopeammalla aikataululla 

kuin Ruotsissa. Vuonna 2015 Ruotsissa tavallisen kolmiakselisen kuorma-auton ja 

neliakselisen perävaunun muodostavan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu 
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kokonaismassa nostettiin 64 tonniin ja maksimipituus 24 metriin. Tätä painavampia 

ja/tai pidempiä ajoneuvoyhdistelmiä kutsutaan Ruotsissa HCT-ajoneuvoyhdistelmiksi. 

(Kyster-Hansen & Sjögren 2013) Vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi tässä työssä 

huomioidaan Ruotsissa liikennöivät pituudeltaan yli 25,25 metriset ja massaltaan 76 

tonniset HCT-ajoneuvoyhdistelmät, jotka ovat Suomen lainsäädännön mukaisesti 

määritelty HCT-ajoneuvoyhdistelmiksi.  

Vuonna 2006 aloitetussa ETT- Modulsystem för skogstransporter -tutkimusprojektissa 

tutkitaan useita erilaisia puutavara ja hakekuljetuksissa käytettäviä suurten 

hyötykuormien ajoneuvoyhdistelmiä Ruotsissa. Tavoitteena on kasvattaa 

kaukokuljetusten tuottavuutta sekä pienentää kuljetuksista aiheutuvia 

ympäristövaikutuksia. Tutkimuksen osahankkeena olleen En Trave Till -projektin 

avulla mahdollistettiin yhden puunipun lisääminen kuljetuksiin Pohjois-Ruotsin 

alueella. Liikennöinti aloitettiin vuonna 2009 ja siinä tutkittiin pituudeltaan 30 metristä 

ja kokonaismassaltaan 90 tonnista ajoneuvoyhdistelmää. Kuvassa 12 on esitetty ETT-

tutkimuksessa käytettyjen HCT-ajoneuvoyhdistelmien rakenteita. (Löfroth & Svenson 

2012) 

 

Kuva 12. ETT-tutkimukseen kuuluvia HCT-ajoneuvoyhdistelmiä. (Löfroth & Svenson 

2012) 

ETT tutkimuksessa kerättiin tietoa ohitustilanteista, tierungon kantokyvystä, kuljettajien 

kokemuksista ja vetoautoon kohdistuneista rasituksista. Tutkimustulosten perusteella 

ETT-yhdistelmien avulla polttoaineen kulutus pieneni 20 prosenttia ja samalla 

hiilidioksidipäästöt sekä muut ympäristön epäpuhtaudet vähenivät merkittävästi. ETT- 

testijakson aikana ajettiin yhteensä 800 000 kilometriä, jonka aikana liikennemäärän 

todettiin vähenevän noin 35 prosenttia. Samalla kuljetuskustannukset vähenivät yli 20 
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prosentilla. Stabiliteetin, jarrutustehokkuuden sekä käsiteltävyyden suhteen ei todettu 

olevan merkittävää eroa tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään verrattuna. Myöskään 

tierasituksen kasvua ei havaittu, sillä akselimäärän lisääminen jakaa painon tasaisemmin 

tiestöön. Ainoastaan pitkillä silloilla kuormituksen todettiin lisääntyvän. (Löfroth & 

Svenson 2012) 

Puoli vuotta ETT –projektin aloittamisen jälkeen käynnistettiin Större Travar -

osaprojekti, joka koostui kahdesta rakenteeltaan erilaisesta ajoneuvoyhdistelmästä. 

Ensimmäinen ajoneuvoyhdistelmistä oli vetoautosta ja puoliperävaunusta koostuva 

ajoneuvoyhdistelmä, jolla ajettiin pääasiassa lyhyitä matkoja metsäteillä. Toinen 

puolestaan oli yhdeksänakselinen B-junayhdistelmä, jota käytettiin pidemmissä 

siirtokuljetuksissa. Molempien ST-tutkimuksessa käytettyjen ajoneuvoyhdistelmien 

pituus oli 24 metriä ja kokonaismassa 74 tonnia. Liikennöinti tapahtui Länsi-Ruotsissa, 

jossa kuljetusreitin maksimipituuskaltevuudet olivat korkeimmillaan jopa 13 prosenttia 

ja nousujen pituudet jopa 2000 metrisiä. ST osaprojektin autoilla on ajettu yhteensä 

500 000 kilometriä ja saatujen tutkimustulosten mukaan polttoaineen kulutus vähentyi 8 

prosenttia sekä arvioidut kuljetuskustannukset vähenivät 5-10 prosenttia. 

Tienkulutuksen, käsiteltävyyden ja stabiliteetin osalta saatiin vastaavia tuloksia kuin 

edellä esitetystä ETT-projektista. (Löfroth & Svenson 2012) 

Projektin jatkohankkeena toteutettu ETT-Demo suoritettiin aikavälillä 7/2011-12/2013 

ja sen aikana ajettiin yli 2 miljoonaa ajokilometriä. ETT-Demo perustuu yhteentoista 

osaprojektiin, joissa on mukana yhteensä 25 ajoneuvoyhdistelmää. Pääpaino oli 

selvittää HCT-ajoneuvoyhdistelmien sopeutumista yksityisteille, tieverkon 

ongelmakohtia sekä terminaalitoimintojen linkittämistä. Tutkimustulosten mukaan 

polttoaineen kulutus väheni 7-20 prosenttia tavalliseen 60-tonnin ajoneuvoyhdistelmään 

verrattuna. Ajoneuvotekniikan kehittäminen oli yksi hankkeen tavoitteista ja 

tutkimustulosten perusteella se toteutui hankkeen aikana hyvin. Apulaitteet, rakenteet ja 

muut tekniset ominaisuudet saatiin soveltumaan paremmin raskaammille ja pidemmille 

HCT-ajoneuvoyhdistelmille. (Löfroth & Svenson 2012) 

Ruotsissa on tutkittu puutavara ja hakekuljetusten lisäksi myös 

kappaletavarakuljetuksissa hyödynnettäviä HCT-ajoneuvoyhdistelmiä. DUO2-

tutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

kappaletavaraliikenteen kokonaisvaikutuksia, jotka liittyivät ajoneuvon vakauteen sekä 
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kuljetustehokkuuteen. Tutkimusprojekti toteutettiin Etelä-Ruotsissa vuosien 2012-2015 

aikana. Vilkkaat kuljetusreitit aiheuttivat rajoituksia kuljetusaikatauluihin ja HCT-

ajoneuvoyhdistelmien liikennöinti sallittiin ainoastaan 19:00-06:00 välisenä aikana. 

(Cider & Ranäng 2013) 

DUO2-tutkimusprojektista saatujen tulosten perusteella polttoaineen kulutus ja päästöt 

laskivat merkittävästi. Ajoneuvoyhdistelmien stabiliteettiin liittyvien mittaustulosten ja 

kuljettajakyselyiden perusteella DUO2-yhdistelmät eivät poikenneet tavallisista 

ajoneuvoyhdistelmistä. Myöskään liikenneturvallisuudessa ei havaittu puutteita 

tutkimusprojektin aikana. DUO2-tutkimusprojektissa asetetut aikataulurajoitukset 

koettiin ongelmallisiksi ja niitä ei ole käytetty myöhemmin käynnistyneissä 

tutkimusprojekteissa. (Cider & Ranäng 2013) 
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4 MAANTEIDEN YLLÄPITO JA TASOLIITTYMIEN 

MITOITUS 

4.1 Maanteiden ylläpito ja talvihoito 

Suomessa maanteiden ylläpidosta vastaavat alueellisesti jaetut ELY-keskukset, jotka 

toimivat Liikenneviraston ohjauksessa. Tavoitteena on taata turvalliset ja toimivat 

kuljetukset ympärivuotisesti koko maassa kaikkina vuorokaudenaikoina. Hoidettavana 

on 78 000 kilometriä maanteitä, joista noin 65 prosenttia on päällystettyjä teitä. Valta- ja 

kantateitä on noin 13 000 kilometriä, joista moottoriteitä on noin 900 kilometriä. Siltoja 

noin 14 800 kappaletta. Tienpidon painopisteeksi on asetettu riittävä ylläpito, johon 

käytetäänkin noin 90 prosenttia eduskunnan myöntämästä vuotuisesta perustienpidon 

rahoituksesta. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta pyritään edistämään myös uusien 

tiehankkeiden suunnittelu- ja rakennustoiminnan koordinoimisella, joissa ELY-

keskukset toimivat tilaajan roolissa. Pääteiden rakennushankkeiden toteuttamisesta 

vastaa Liikennevirasto. Hoitotoimenpiteet suoritetaan kilpailutuksella valittavien 

alueurakoitsijoiden toimesta. (ELY-keskus 2016) 

Suomessa liikennekäytössä olevat päätiet ja niiden ylläpito voidaan luokitella eri 

tavoilla. Teiden ylläpidossa käytettävät pääluokitukset ovat: 

 Toiminnallinen luokitus 

 Keskimääräiseen vuorokausiliikennemäärään perustuva luokitus 

 Päällystettyjen teiden ylläpitoluokitus 

 Teiden talvihoitoluokitus 

 Soratieluokitus  

Toiminnallista luokitusta voidaan pitää perusluokituksena tiestön ylläpidon ja ohjauksen 

kannalta. Siinä valtakunnallinen maantieverkko on jaoteltu neljään eri luokkaan: 

valtatiet, kantatiet, seututiet sekä yhdystiet. Keskivuorokausiliikenteeseen perustuva 

luokituksella saadaan nopeasti selvitettyä yleiskuva liikenteen kysynnästä ja siitä on 

hyötyä tien merkittävyyttä arvioitaessa. Päällystettyjen teiden ylläpitoluokituksen avulla 

vuosittaiset määrärahat saadaan kohdennettua toiminnallisen luokan, liikennemäärien ja 

paikallisten tarpeiden pohjalta. Alueelliset ELY-keskukset päättävät tieverkkonsa 

ylläpitoluokituksista, mutta alueiden väliset rajapinnat sekä valtatiet koordinoidaan 

valtakunnallisesti. Kuvassa 13. on esitetty tieverkon ylläpitoluokituksen 
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määräytyminen. Päällystetyt tiet jakautuvat karkeasti siten että Y1-luokissa on 30 

prosenttia, Y2 luokissa noin 40 prosenttia ja Y3 luokissa noin 30 prosenttia tiestöstä. 

(Liikennevirasto 2012) 

 

Kuva 13. Päällystettyjen teiden ylläpitoluokat. (Liikennevirasto 2012)  

Tiehallinnon vuonna 2008 määrittämä tieverkon talvihoidon laatutaso-ohje toimii 

pohjana nykyisille talvihoito-ohjeille. Viimeisin painos maanteiden talvihoito-ohjeesta 

on vuodelta 2015 ja sen toimintalinjojen avulla määritellään tarkat laatuvaatimukset 

talvihoidolle. Talvihoidon tavoitteena on taata tiestön tilan hallinta ja varmistaa 

liikenteen sujuvuus ja turvallisuus määritettyjen talvihoitoluokkien mukaisesti. 

Talvihoidon toimenpiteisiin sisältyy tavallisesti lumenpoistoa, pinnan tasausta sekä 

liukkauden torjuntaa. Lisäksi talvihoito pitää sisällään aurausviitoituksen, 

liikennemerkkien ja opasteiden puhdistamisen, lumivallien madalluksen, lumen 

poiskuljetuksen ja sulamisvesihaittojen torjunnan. (Liikennevirasto 2015c) 

Maantiet on jaettu viiteen talvihoitoluokkaan liitteen 3. mukaisesti. Luokituksen Is 

palvelutaso on määritetty korkeimmaksi ja se heikkenee portaittain siten että luokan III 

palvelutaso on heikoin. Taajamissa voidaan käyttää Ib luokan tilalla erillistä 

taajamahoitoluokkaa Tlb. Jokaiselle talvihoitoluokalle on määritetty tietyt 

toimintavaatimukset, joita täsmennetään laatuvaatimuksilla. Laatuvaatimukset sisältävät 

tarkempia ehtoja hoidettavien kohteiden toimenpide- ja voimassaoloaikojen suhteen. 

Ajoradan lumisuuden, kitkan ja tasaisuuden vaatimukset ja toiminta-ajat eri 

talvihoitoluokissa selviävät liitteestä 4. (Liikennevirasto 2015c) 
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4.2 Tasoliittymien mitoitusperiaatteet ja suunnitteluohjeet 

Tasoliittymien avulla erisuuntaiset ja kääntyvät liikennevirrat saadaan ohjattua 

risteysalueella, kun tiet kohtaavat samassa tasossa. Liittymätyyppien ominaisuudet 

vaikuttavat tieverkon toimivuuteen, välityskykyyn ja liikenneturvallisuuteen. 

Liikenteestä aiheutuvia haittoja voidaan vähentää ajokaista- ja saarekejärjestelyillä, 

valo-ohjauksella, opastuksella ja valaistuksella. Tasoliittymien suunnittelun perustana 

käytetään Tiehallinnon valmistelemaa Tasoliittymät 2001 -ohjetta sekä myöhemmin 

ilmestynyttä Liikenneviraston Tiesuunnittelun liikennetekniset mitoitusperusteet -

ohjetta. Käytössä olevat tasoliittymätyypit on esitetty liitteessä 5. (Tiehallinto 2001, 

Ristikartano ym. 2012) 

Liittymäsuunnittelu jaetaan useaan eri vaiheeseen, jotta varmistetaan mitoitukseltaan, 

välityskyvyltään sekä turvallisuudeltaan oikeantyyppinen liittymä. Liittymäsuunnittelun 

lähtötietoina selvitetään alueen tie- ja ympäristöolot kuten maankäyttö, maaperä- ja 

korkeussuhteet sekä alueella olevat kiinteät rakenteet. Näiden perustietojen lisäksi 

ennen liittymätyypin valintaa selvitetään risteävien teiden toiminnallinen ja 

hallinnollinen luokka sekä risteysalueen liikennemäärät ja liikenne-ennusteet. 

Tiehallinnon vuonna 2001 julkaisemassa tasoliittymien suunnitteluohjeessa on 

määritelty tasoliittymien suunnitteluun ja tekniseen mitoittamiseen vaikuttavia tekijöitä 

erityyppisille mitoitusajoneuvoille. (Tiehallinto 2001) 

4.2.1 Kiertoliittymä  

Kiertoliittymässä liikenne on ohjattu kiertämään liittymän keskellä olevaa 

kiertosaareketta vastapäivään yhdellä tai useammalla ajokaistalla. Kiertoliittymän 

hyödyt tulevat esille sivusuuntaisen liikenteen palvelutason paranemisena ja koko 

liittymän toimivuuden lisääntymisenä. Liikenneturvallisuuden on todettu lisääntyvän 

tavalliseen liittymään verrattuna, sillä vasemmalle kääntyminen on turvallisempaa ja 

ajoneuvojen ajosuunnat ovat samansuuntaisia. Kiertosaarekkeiden halkaisijan kasvaessa 

myös liittymänopeudet kasvavat, mikä lisää onnettomuuksien määrää ja vakavuutta. 

Kiertosaarekkeiden halkaisijat vaihtelevat alle kymmenestä metristä yli 40 metriin. 

(Tiehallinto 2001) 

Kiertoliittymissä käytetyt ajonopeudet ovat yleisesti 20–40 kilometriä tunnissa. 

Ajonopeuksia voidaan säädellä tulosuuntien geometrian ja kiertosaarekkeen mitoituksen 
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muutoksilla. Tulosuuntien porrastuksella voidaan hillitä ajonopeuksia, kun liittymän 

sisäänajo tehdään oikealle ohjaavaksi. Enimmäisarvo tulosuunnan porrastukselle on 3,4 

metriä, sillä muutoin poistumissuunnan liikenne nopeutuu ja lisäksi raskaiden 

ajoneuvojen sisääntulo kiertoliittymään hankaloituu. Erikoiskuljetusreiteille ei suositella 

rakennettavaksi kiertoliittymiä. Mikäli niitä joudutaan rakentamaan, niin 

kiertosaarekkeen reunaosa on suunniteltava yliajettavaksi. Kuvassa 14. on esitetty 

kiertoliittymään mitoitukseen liittyvät rakenteet. (Tiehallinto 2001) 

 

Kuva 14. Kiertoliittymän mitoitukseen liittyvät rakenteet. (Tiehallinto 2001) 

Kiertotilan kavennuksella saadaan alennettua henkilöajoneuvojen ajonopeuksia ja 

varmistetaan ajoneuvoyhdistelmien liikennöinnin sujuvuus. Kiertotilan leveyteen 

vaikuttaa kiertosaarekkeen halkaisija sekä liittymän ajokaistan leveys. Yksikaistaiseen 

kiertoliittymään tehdään tavallisesti maksimissaan 2,5 metrin levyinen kavennusosa, 

jonka leveys pienenee kiertosaarekkeen halkaisijan kasvaessa. Kivetyksin tehtävän 

kavennuksen ja reunatukien avulla mahdollistetaan ajoneuvoyhdistelmien yliajo 

renkaita rikkomatta. Kavennuksen sivukaltevuuteen on oltava alle 2,5 prosenttia, jotta 

vältytään auraukseen liittyviltä ongelmilta talvikaudella. Kiertoliittymän talvihoitoon on 
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kiinnitettävä jo suunnitteluvaiheessa huomiota, sillä aurauskaluston on kyettävä 

ajamaan kiertotilassa ilman että auraus vahingoittaa reunakiviä. (Tiehallinto 2001) 

4.2.2 Avoin liittymä  

Avointa liittymää käytetään lähinnä vähäliikenteisillä teillä, kun edellytetään pientä 

tilantarvetta. Avoimet liittymät jaetaan kolmeen eri ryhmään: LA-1, LA-2 ja LA-3. 

Mitoitettavat ajoneuvot, niiden määrä ja liittyvän tien yleinen merkitys vaikuttavat 

liittymän valintaan. Avointen liittymien ongelmiksi voi muodostua liittymien 

puutteellinen havaittavuus sekä kevyen liikenteen sujuvuus. Avoimien liittymien 

mitoituksessa ja muotoilussa käytetään erityyppisiä liittymäkaariyhdistelmiä, jotka on 

määritelty keskussäteen R avulla. Keskussäteen keskipisteiden paikka puolestaan 

määritellään mittojen x ja y avulla, jotka saadaan kohtisuorina etäisyyksinä päätien ja 

liittyvän tien reunalinjasta. Risteävien teiden tulokulmat vaikuttavat osaltaan 

risteysalueen tilan tarpeeseen, jotta mahdollistetaan sujuva liikennöinti kaikissa 

tapauksissa. Kuvassa 15. on esitetty tyyppipiirustus avoimesta liittymästä LA-1. 

(Tiehallinto 2001) 

 

Kuva 15. Avoin liittymä LA-1. (Tiehallinto 2001) 

Avoin liittymä LA-1 soveltuu parhaiten raskaalle ajoneuvoyhdistelmälle, koska siinä 

käytetään kaariyhdistelmää 3R-R-6R, jossa keskussäde R on 10 tai 12 metriä. 

Liittymäalueelle jää enemmän tilaa ajoneuvoyhdistelmien kääntymistä varten. 
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Käyttökohteet LA-1 liittymälle ovat monipuoliset, mutta tavallisesti tätä liittymätyyppiä 

käytetään vähäliikenteisellä yleisellä tiellä. Avoin liittymä LA-2 soveltuu 

vähäliikenteisten teiden satunnaiseen ajoneuvoyhdistelmäliikenteen käyttöön, kun 

keskivuorokausiliikenne on alle 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kyseistä liittymätyyppiä 

käytetään yleensä yksityistie ja tonttiliittymissä, sillä risteysalueen tilantarve on 

pienempi kuin liittymässä LA-1. Liittymä LA-3 on mitoitettu selkeästi pienemmille 

ajoneuvoille ja vähäisemmille liikennemäärille, joten käyttökohteeksi on vakiintunut 

lähinnä asuinkiinteistöjen tonttiliittymät. Yhdellä kaarella tehtävät liittymäkaarteet 

voidaan mitoittaa käyttäen 6-10 metrin keskussädettä riippuen risteysalueen 

tilantarpeesta. (Tiehallinto 2001) 

Tasoliittymien mitoitusohjeessa on huomioitu myös ajotavan vaikutus muodostettaviin 

ajouriin kuvan 16. mukaisesti. Ajotavat on jaettu luokkiin A-D, joiden perusteella 

mitoitusajoneuvojen tilankäyttö on määritetty liittymäalueella. Tasoliittymät 2001 –

ohjeen mukaisesti ajotavalla A kääntösäde etuakselin keskikohdasta mitattuna saa olla 

12 metriä kun se on ajotavoilla B-D 10 metriä. Lisäksi on määritelty, että ajotavoilla A-

B mitoitusajoneuvon on pysyttävä omalla ajokaistallaan tai sille varatulla alueellaan 

ennen ja jälkeen liittymän. Ajotavalla C mitoitusajoneuvon on pysyttävä omalla 

ajokaistallaan ennen liittymää, mutta liittymän jälkeen voidaan hyödyntää 

samansuuntaisia ajokaistoja tai oikeaa piennarta. Vastakkaiselle liikenteelle tarkoitettuja 

ajokaistoja voidaan käyttää ainoastaan oikealle käännyttäessä. Ajotavassa D puolestaan 

voidaan hyödyntää vastakkaisia ja samansuuntaisia ajokaistoja sekä pientareita ennen ja 

jälkeen liittymän. (Tiehallinto 2001) 
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Kuva 16. Tasoliittymien ajotavat A-D. (Tiehallinto 2001) 

4.2.3 Tulppaliittymä 

Tulppaliittymät jaetaan kahteen päätyyppiin LT-a ja LT-b, jotka eroavat toisistaan 

käyttöympäristön, liittymäkoon sekä käytettävän tulppasaarekkeen osalta. 

Liittymätyypit jaotellaan karkeasti maaseudulla ja taajamissa käytettäviin, sillä 

maaseudulle soveltuva liittymätyyppi LT-a vaatii runsaasti enemmän tilaa kuin 

taajamiin paremmin sopiva liittymä LT-b. Molemmissa liittymätyypissä käytetään 

yleensä kuitenkin samaa 3R-R-6R liittymäkaariyhdistelmää, jossa keskussäde on 12 

metriä. Käytännön erot näiden liittymätyyppien välillä näkyvät risteysalueen 

väljyydessä, mikä vaikuttaa ajoneuvoyhdistelmien käytössä olevaan tilaan ja 

ajolinjoihin. Liittymätyyppi LT-a on mitoitettu moduuliyhdistelmälle ajotavalla A ja 

LT-b puolestaan ajotavalla B. (Tiehallinto 2001)  
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Apupisteiden A, B, C, D avulla määritetään tulppasaarekkeen oikea sijainti ja niiden 

avulla ajokaistat saadaan avarrettua risteysalueella. Liittymän suunnittelu aloitetaan 

muodostamalla päätien reunaviivan jatkeen ja liittyvän tien keskilinjan leikkauspiste A, 

joka on määritetty 32 metrin päähän liittyvän tien keskilinjalla olevasta pisteestä B. 

Pisteet C ja D asetetaan päätien reunaviivalle risteyskulmasta riippuvien janapituuksien 

AC ja AD mukaisesti. Näiden pisteiden lisäksi tulppaliittymän mitoituksessa on 

huomioitava muut erikseen määritellyt parametrit kuvan 17. mukaisesti. Liittyvän tien 

muotoilussa käytetään lisäksi sovituskaaria, jotta liittymäalueen reunalinjat saadaan 

sovitettua jouhevasti yhteen. (Tiehallinto 2001) 

 

Kuva 17. Tulppaliittymä LT-a. (Tiehallinto 2001) 

Tulppasaarekkeen koko ja sijainti vaihtelevat liittymätyypin mukaisesti. 

Liittymätyypissä LT-a tulppasaarekkeen kokonaispituus on 21.0 metriä ja 

liittymätyypissä LT-b 11.5 metriä. Tulppasaareke sijoitetaan molemmissa 

liittymätyypeissä risteävälle tielle 4.5 metrin etäisyydelle ajoradan reunaviivan 

jatkeesta. Tarkempi paikka saadaan mittojen a, b ja c avulla. Kuvassa 18. on esitetty 

tulppasaarekkeiden tarkemmat mitat eri liittymätyypeissä. (Tiehallinto 2001) 
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Kuva 18. Tulppasaarekkeiden mitoitusperiaatteet. (Tiehallinto 2001) 

4.2.4 Kanavoitu liittymä 

Liittymän kanavoinnin avulla liittymäalueen ajoradat erotetaan toisistaan 

tiemerkintöjen, korotettujen saarekkeiden tai väistötilojen avulla. Tavallisesti liittymän 

kanavointi tehdään kolmihaaraliittymiin ja porrastettuihin liittymiin, jotta varmistetaan 

liittymäalueen liikenneturvallisuus. Kanavoitujen liittymien kaarteiden ja 

sivukaltevuuksien mitoituksessa käytetään aiemmin esitellyn tulppaliittymän 

periaatteita. Lisäkaistojen ja saarekkeiden myötä ajoratoja voidaan joutua leventämään 

käytettävän liittymätyypin mukaan. (Tiehallinto 2001) 

Tiemerkinnöin kanavoitu liittymä PM soveltuu parhaiten taajamien ulkopuoleisille 

tieosuuksille, joissa nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa tai sitä suurempi. Sitä on 

mahdollista kuitenkin käyttää muissakin tapauksissa edellyttäen kevyen liikenteen 

huomioimista. Liittymän kanavointi korotettujen saarekkeiden avulla voidaan toteuttaa 

kolmella eri tavalla. Päätien suuntaisten saarekkeiden vähimmäisleveytenä on 1,5 metriä 

ja niiden suunnittelussa on huomioitava oikea muoto sekä suojatielle asetetut 

erikoisvaatimukset. Kuvassa 19. on esitetty korotetulla saarekkeella oleva kanavoitu 

liittymä PK-A, joka soveltuu taajama- ja maaseutuympäristöön, kun nopeus on alle 80 

kilometriä tunnissa. Osakorokkein ja tiemerkinnöin kanavoitu liittymä PK-B soveltuu 

LT-b LT-a 
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taajamiin ja muihin ahtaisiin liittymäalueisiin. Taajamissa nopeuden ollessa alle 60 

kilometriä tunnissa käytetään suojatiesaarekkeilla kanavoitua liittymätyyppiä PK-C. 

Tarvittaessa pääsuunnan ajoratoja voidaan leventää, mikäli käytettävät saarekkeet tai 

kääntymiskaistat sitä edellyttävät. Ajoradan reunan levennyksessä on käytettävä 

ohjeellisia tasoitusmatkan arvoja, jotka määräytyvät käytettävän nopeuden ja halutun 

reunan sivusiirtymän mukaan. (Tiehallinto 2001) 

 

Kuva 19. Kanavoitu liittymä PK-A. (Tiehallinto 2001) 

4.3 Suurten erikoiskuljetusreittien tavoitetieverkko 

Myönnettyjen HCT-ajoneuvoyhdistelmien lisäksi tieverkolla liikennöi ajoittain myös 

muita tavallisia ajoneuvoyhdistelmiä pidempiä ja/tai painavampia kuljetuksia. Kyseessä 

olevat erikoiskuljetukset ovat tiekuljetuksia, joissa jokin tiellä yleisesti sallittu 

enimmäismitta tai massa ylitetään tilapäisesti. Suurten erikoiskuljetusten 

tavoitetieverkko SEKV muodostaa perusedellytykset erikoiskuljetusten liikennöintiin 

Suomen runkotieverkolla. SEKV:ssa on määritelty mitoitusperusteet tie- ja 

katuosuuksille ja sitä voidaan käyttää lähtöaineistona kuljetusreittien suunnittelussa. 

SEKV:n muodostamista koskeva uudistus aloitettiin vuonna 2013, kun Liikennevirasto 

asetti tavoitteeksi kehittää yhteysvälejä, reittiluokittelua sekä verkon laajuutta. (Laitinen 

& Heikkilä 2015) 

SEKV:n mitoitusvaatimukset sisältävät yhden varsinaisen SEKV-luokan, jonka 

mitoitusperusteena on 7m×7m×40m kokoinen kuljetus. Erikoiskuljetusten suurimmat 

sallitut kokonaismassat ovat pääsääntöisesti alle 120 tonnia, mutta poikkeustapauksissa 

lupia on myönnetty jopa 200 tonnin kuljetuksiin. SEKV-luokka sisältää myös kaide-

SEKV, joka mahdollistaa tarvittaessa seitsemän metrin leveysmääräyksestä 



42 

 

poikkeamisen. SEKV:n avulla muodostetut mitoitusvaatimukset toimivat lähtötietona 

erikoiskuljetusreittien lupakäsittelyssä (Laitinen & Heikkilä 2015.) SEKV:n avulla 

saadaan nopeasti selvitettyä suurten erikoiskuljetusten liikennetekniset 

mitoitusvaatimukset ja mahdolliset ongelmakohdat. Tierekisteristä saatavien tietojen 

jatkuva päivittäminen on tärkeää, sillä hankkeiden aikana tapahtuneet liikennetekniset 

muutokset voivat lisätä tai vähentää väylien esteitä.  

Suurten erikoiskuljetusten fyysiseen tilantarpeeseen liittyvät ongelmakohdat esiintyvät 

tieverkolla yleensä silta- ja liittymäkohteissa. Korkeusesteitä aiheutuu esimerkiksi liian 

matalista portaaleista, alikuluista ja ilmajohdoista. Sujuvan liikennöinnin kannalta 

suuret erikoiskuljetukset vaativat riittävän leveän poikkileikkauksen, jossa ei tulisi olla 

ajoa haittaavia reunaesteitä tai muita kiinteitä rakenteita. Suurten erikoiskuljetusten 

massan arvioiminen on vaikeaa ja sen vuoksi tien reuna-alueilla ajamista tulee välttää. 

SEKV:n avulla suunnittelijat saavat selville tie- ja katuverkolla toimivien 

erikoiskuljetusten perusvaatimukset, jotka on otettava huomioon väylähankkeiden 

suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. Erikoiskuljetusreiteillä esiintyviä puutteita ja 

ongelmakohtia on kartoitettu, jotta erikoiskuljetukset saataisiin kuljetettua entistä 

tehokkaammin ja turvallisemmin. Kerättyjen tietojen pohjalta voidaan tarkastaa 

hankealueella esiintyvät puutteet, joita voitaisiin parantaa muiden alueella tapahtuvien 

rakennustöiden yhteydessä. Käytännön kannalta SEKV on tärkeä apuväline hankkeen 

suunnittelun alkuvaiheessa, kun tarkastellaan erikoisreittien esiintymistä 

suunnittelualueella. Liitteessä 6. on nähtävissä tämänhetkinen erikoiskuljetusten 

tavoitetieverkko. (Laitinen & Heikkilä 2015) 
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5 TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelminä käytettiin ajolinjojen videointia, ajourien 

simulointia sekä kuljetusyrityksille tehtyä kyselyä. Kerätyn videoaineiston perusteella 

saatiin selville HCT-ajoneuvoyhdistelmien todellinen tilantarve ennalta valituissa 

kiertoliittymissä. Videoaineiston ajolinjoja verrattiin simulointiohjelmalla saatuihin 

ajouriin, jolloin saatiin selville kiertoliittymien mitoitukseen liittyvät ongelmakohdat. 

Tutkimustulosten perusteella muodostettiin kiertoliittymien suunnitteluun ja ylläpitoon 

liittyviä suosituksia, joiden avulla voimassa olevia ylläpito- ja suunnitteluohjeita 

voidaan kehittää HCT-ajoneuvoyhdistelmille paremmin soveltuvammiksi. 

5.1 Ajolinjojen videoaineisto 

Tutkimuksen kesäkauden 2016 videomateriaalit kuvattiin kuvan 20. mukaisella Yuneec 

Typhoon Q500 4K-kuvauskopterilla ja sen kontrolloimiseen tarkoitetulla lähettimellä. 

Ilmakuvatun videomateriaalin ansiosta HCT-ajoneuvoyhdistelmiin ei tarvinnut asentaa 

kiinteää kuvauslaitteistoa, eikä kuljetusyrityksille aiheutunut kuvaamisesta lisätyötä tai 

häiriötä. Aineiston tarkkuus ja luotettavuus lisääntyivät kuvauskopteria käytettäessä, 

sillä liittymät voitiin kuvata yläpuolelta niin että ajoneuvoyhdistelmän kaikkien 

akseleiden ajourat näkyivät samanaikaisesti. Kerätyn videoaineiston perusteella 

tutkittiin HCT-ajoneuvoyhdistelmien todellista tilantarvetta ennalta valituissa 

kiertoliittymissä. Ajoneuvoyhdistelmien kokonaispituuden vaikutusta tasoliittymissä 

esiintyneisiin ajolinjoihin analysoitiin vertailemalla HCT-ajoneuvoyhdistelmistä ja 

tavallisista ajoneuvoyhdistelmistä kerättyä videomateriaalia. Kuvauskopterilla tuotetusta 

videomateriaalista huomioitiin ajolinjojen lisäksi myös muiden ajoneuvojen 

liikennekäyttäytymistä sekä kevyttä liikennettä. 



44 

 

 

Kuva 20. Ilmakuvauksessa käytetty kalusto. 

Ilmakuvaus toteutettiin kuljetusyhtiöiden aikataulujen mukaisesti, jolloin aineiston 

keräämistä varten ei vaadittu lainkaan erityisjärjestelyitä. Aikataulut selvitettiin 

kuljetusyrityksistä etukäteen ja tarvittaessa otettiin yhteyttä myös HCT-

ajoneuvoyhdistelmien kuljettajiin. Ketosen Kuljetuksen HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

aikatauluja yritettiin seurata Oulun yliopiston tutkimusryhmän asentaman GPS-

paikantimen ja sen lähettämien sijaintitietojen avulla, mutta yhteysongelmien takia 

sijaintitietojen hyödyntäminen jäi vähäiseksi. 

Videoaineistoa kerättiin Sodankylän, Rovaniemen, Iin, Oulun sekä Kärsämäen alueella 

viikkojen 41 ja 42 aikana vuonna 2016. Videoaineistoa kerättiin pääasiassa 

kiertoliittymistä, mutta vertailun vuoksi tutkimuksessa videoitiin ajolinjoja myös 

avoimessa liittymässä. Videoidut tasoliittymät valittiin esiselvityksen pohjalta ja niiden 

valintaperusteisiin vaikuttivat liittymäalueiden mitoitukselliset tekijät. Kiertoliittymistä 

tutkimukseen valittiin valtatie 4 varrelta Sodankylän pohjoinen kiertoliittymä, Iin 

pohjoinen kiertoliittymä, Haaransillan kiertoliittymä ja Kärsämäen keskimmäinen 

kiertoliittymä. Tutkimukseen valittu avoin liittymä sijaitsi Rovaniemen 

puutavaraterminaalin läheisyydessä. Kuvassa 21. on esitetty sinisillä merkinnöillä 

tarkasteltujen tasoliittyminen sijainnit sekä niissä liikennöivät kuljetusyritykset. 

Suluissa merkityiltä kuljetusyrityksiltä ei ole kerätty videomateriaalia kyseisistä 

liittymistä. Lisäksi karttaan on merkitty vihreällä kaikki myönnetyt HCT-

ajoneuvoyhdistelmien kuljetusreitit Pohjois-Suomessa.  
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Kuva 21. Tutkimukseen valitut tasoliittymät ja niissä liikennöivät kuljetusyritykset. 

Sodankylän taajama-alueella valtatie 4 varrella on kaksi kiertoliittymää, joiden läpi 

kulkee arkipäivisin Ketosen Kuljetus Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä kahdesti päivässä. 

Sodankylästä tutkimukseen valittiin pohjoinen kiertoliittymä, sillä sen arvioitiin olevan 

mitoitukseltaan ahtaampi kuin siitä noin 850 metrin päässä sijaitseva eteläinen 

kiertoliittymä. Vuonna 1995 rakennettu Sodankylän pohjoinen kiertoliittymä on 

kolmihaarainen ja se on mitoitettu moduuliyhdistelmälle soveltuvaksi. Tämän 

yksikaistaisen kiertoliittymän ajokaista on leveydeltään kuusi metriä ja kiertosaarekkeen 

halkaisija on 26,0 metriä. Kiertosaarekkeen reuna on yliajettava ja sen ympärillä on 

kivetetty kavennus, joka on metrin levyinen. (Sodankylän kunta 2016) 

Sodankylän pohjoisen kiertoliittymän ilmakuvaus suoritettiin 10-12.10.2016 välisenä 

aikana. Ilmakuvauksen osalta olosuhteet olivat otolliset, sillä sää oli aurinkoinen ja 

lämpötilat olivat -4 ja +3 celsiusasteen välillä. Tienpinta ei ollut missään vaiheessa 

jäinen, eikä pimeyskään haitannut aineiston keräämistä. Videoaineistoa kertyi yhteensä 

viideltä ajokerralta, kun Ketosen Kuljetuksen HCT-ajoneuvoyhdistelmä ajoi 

kuormattuna pohjoisesta etelään kolme kertaa ja tyhjänä etelästä pohjoiseen kaksi 

kertaa. Kiertoliittymän liikennemäärät vaihtelivat aamun ja iltapäivän välillä hivenen, 

mutta liikennemäärillä ei ollut vaikutusta muodostuneisiin ajouriin. Sodankylän 

Sodankylä, pohjoinen 

kiertoliittymä 

Ketosen Kuljetus 

Kuormattuna         Tyhjänä 

Ii, pohjoinen kiertoliittymä 

Korsu, (Lehtonen) 

Kuormattuna         Tyhjänä 

 

Kärsämäki, keskimmäinen 

kiertoliittymä 

Lehtonen & OAK 320 

(OAK 323, Niskala) 

Kuormattuna/         Kuormattuna 

Tyhjänä                   

 

 

Haaransillan kiertoliittymä 

Niskala 

(Lehtonen, OAK, Korsu) 

Kuormattuna/           Kuormattuna 

Tyhjänä 

                

 

 

Rovaniemi, avoin liittymä 

(Varikkotie/Alatie) 

Ketosen Kuljetus 

Kuormattuna Tyhjänä                         
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kohdalla valtatiellä 4 keskimääräinen vuorokausiliikenne oli vuonna 2015 noin 3000 

ajoneuvoa vuorokaudessa. (Liikennevirasto 2015b) 

Kesäkaudelta ilmakuvatun videomateriaalin lisäksi Sodankylän pohjoisesta 

kiertoliittymästä saatiin käyttöön talvikaudella kerättyä videoaineistoa HCT-

ajoneuvoyhdistelmiä tutkineelta Heinoselta. Videoaineisto on kerätty Ketosen 

Kuljetuksen HCT-ajoneuvoyhdistelmään asennetulla kiinteällä kuvauslaitteistolla 

Sodankylän pohjoisesta kiertoliittymästä 17.2-3.3.2015 välisenä aikana. Talviaineistoa 

saatiin käyttöön 11 eri ajokerralta, joista oli nähtävissä lumen ja liukkauden vaikutukset 

ajolinjoihin. Talvikauden keliolosuhteet ja liittymäalueiden talvihoidon tarkastelu 

antoivat monipuolisemman näkökulman liikennetekniseen mitoitukseen liittyvien 

ongelmien tutkimiseen. Eri vuodenaikoina kerätyn videomateriaalin perusteella saatiin 

luotettavampaa tutkimusaineistoa. 

Korsun HCT-ajoneuvoyhdistelmästä kerättiin ilmakuvaa valtatieltä 4 Iin taajaman 

pohjoispuolella olevasta kiertoliittymästä 18-19.10.2016 välisenä aikana. Kyseinen 

liittymä sijaitsee noin 40 kilometriä Oulun pohjoispuolella. Valtatiellä 4 on tämän 

kiertoliittymän lisäksi myös toinen vastaavanlainen kiertoliittymä alle puolen kilometrin 

etäisyydellä. Pohjoisesta kiertoliittymästä kerättiin videomateriaalia ainoastaan Korsun 

HCT-ajoneuvoyhdistelmästä, sillä Lehtosen kuljetusaikataulut osoittautuivat videoinnin 

kannalta epäsuotuisiksi. Kahden päivän aikana aineistoa saatiin kerättyä Korsun HCT-

ajoneuvoyhdistelmästä yhteensä kolmelta ajokerralta, joista yksi oli kuormattuna 

Oulusta pohjoiseen ja loput kaksi tyhjänä pohjoisesta Oulua kohti.  

Iin pohjoinen kiertoliittymä on mitoitukseltaan reilusti isompi kuin aiemmin esitelty 

Sodankylän kiertoliittymä. Iin pohjoisen kiertoliittymän ulkohalkaisija on 45 metriä ja 

kiertosaarekkeen halkaisija on 33 metriä. Kiertotilassa ajokaistan leveys on kuusi 

metriä. Kiertosaareke on varustettu yliajettavalla ja kivetetyllä reunaosalla, joka on 

leveydeltään noin 1,5 metriä. Kiertotilan kavennusosa on noin yhden metrin levyinen ja 

se on asfaltoitu vuonna 2016 suoritettujen saneeraustoimenpiteiden yhteydessä. 

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2016a) Vilkkaasti liikennöidyn kiertoliittymän 

keskivuorokausiliikenne oli 11 911 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2015. 

Kiertoliittymä sijaitsee raskaan liikenteen runkoreitillä ja sen läpi kulkevasta 

kokonaisliikennemäärästä 11,5 prosenttia on raskasta liikennettä. (Liikennevirasto 

2015b) 
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Haaransillan kaksikaistainen kiertoliittymä sijaitsee valtatiellä 4 noin 25 kilometriä 

Oulun eteläpuolella. Haaransillan kiertoliittymä on sijoitettu moottoritien päähän, joka 

jakaa kulkusuunnat valtateiden 4 ja 8 sekä maantien 847 välillä. Haaransillan 

kiertoliittymää videoitiin torstaina 20.10.2016, jolloin ilmakuvattiin Oulusta etelään 

matkannutta Niskalan HCT-ajoneuvoyhdistelmää. Kiertoliittymän keskeisen sijainnin 

myötä sen kautta kulkee myös muita HCT-ajoneuvoyhdistelmiä, mutta niitä ei päästy 

videoimaan epäsuotuisten aikataulujen ja olosuhteiden takia.  

Haaransillan kiertoliittymän keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2015 oli 15 632 

ajoneuvoa vuorokaudessa. (Liikennevirasto 2015b) Vilkkaasti liikennöity Haaransillan 

kiertoliittymä on mitoitukseltaan tutkimukseen valituista kiertoliittymistä kaikkein 

suurin, sillä sen ulkohalkaisija on noin 80 metriä. Kiertosaarekkeen halkaisija on 59 

metriä ja muista liittymistä poiketen kiertotilan kavennus ei ole yliajettava. Molempien 

kiertotilassa olevien ajokaistojen leveys on kuusi metriä ja osa sisään- ja 

ulostulokaistoista on myös kaksikaistaisia. Liittymäalueen kevyt liikenne on ohjattu 

kulkemaan alikulkujen kautta. (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2016b) 

Tutkimuksen eteläisin kiertoliittymä sijaitsee Kärsämäen taajamassa valtatien 4 varrella 

noin 125 kilometriä Oulusta. Kärsämäen taajamassa on yhteensä kolme kiertoliittymää 

puolen kilometrin etäisyydellä toisistaan. Tutkimukseen valittiin keskimmäinen 

kiertoliittymä, sillä sen todettiin olevan mitoitukseltaan kahta muuta ahtaampi. Valittu 

kiertoliittymä on yksikaistainen ja nelihaarainen kiertoliittymä, jonka ulkohalkaisija on 

noin 40 metriä. Kiertosaareke on halkaisijaltaan 25 metriä ja sen yliajettava reunaosa on 

metrin levyinen. Kiertosaarekkeen ja kiertotilan välissä on lisäksi yliajettava 

reunakivetys, joka on leveydeltään 1,5 metriä. Ajokaistan leveys on kuusi metriä. 

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2016b) 

Kärsämäen kiertoliittymää ilmakuvattiin torstaina 20.10.2016, jolloin kerättiin 

videomateriaalia Ilmari Lehtosen HCT-ajoneuvoyhdistelmän lisäksi OAK:n HCT-

ajoneuvoyhdistelmästä. Molempien kuljetusyritysten HCT-ajoneuvoyhdistelmät 

kuvattiin yhtenä ajokertana. Kuvaushetkellä kiertoliittymän liikennemäärät olivat 

alhaiset, sillä ilmakuvaus suoritettiin kello 9-13 välisenä aikana. Valtatiellä 4 

kiertoliittymän kohdalla keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2015 oli 6065 

ajoneuvoa vuorokaudessa. Kiertoliittymässä selkeästi suosituin pääsuunta kulkee 
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Oulusta Jyväskylään, jolloin liittymän käyttäjistä suurin osa ohittaa liittymän suoraan 

ajaen. (Liikennevirasto 2015b) 

HCT-ajoneuvoyhdistelmän tilantarvetta avoimessa liittymässä tarkasteltiin Rovaniemen 

puutavaraterminaalin läheisyydestä 12-14.10.2016 välisenä aikana. Alkuperäisen 

tutkimussuunnitelman mukaan tarkoituksena oli videoida Ketosen Kuljetuksen 

käyttämää varareittiä, sillä Rovaniemen eteläpuolella valtatiellä 4 meneillään ollut 

tienrakennushanke oli ajoittain estänyt varsinaisella kuljetusreitillä liikennöinnin. 

Viikolla 41 kyseisellä valtatiellä oli mahdollista liikennöidä myös HCT-

ajoneuvoyhdistelmällä ja näin ollen Ketosen Kuljetus käytti varsinaista kuljetusreittiään. 

Tämän vuoksi ennalta valittujen kanavoitujen liittymien sijasta tarkasteltavaksi 

liittymäksi valikoitui Rovaniemen puutavaraterminaalin läheisyydessä oleva avoin 

liittymä, jossa Ketosen Kuljetuksen HCT-ajoneuvoyhdistelmä kääntyy kuormattuna 

oikealle Varikkotieltä Alatielle. Kuorman purkamisen jälkeen HCT-ajoneuvoyhdistelmä 

jatkoi tyhjänä saman liittymän läpi vasemmalle kääntyen. Tästä liittymästä saatiin 

kuvamateriaalia yhteensä viideltä ajokerralta, joista kaksi oli kuormattuna ja kolme 

tyhjänä.  

5.2 Ajourien simulointiaineisto 

Ajourien simulointiohjelman avulla tutkittiin HCT-ajoneuvoyhdistelmien teoreettista 

tilantarvetta tutkimukseen valituissa kiertoliittymissä ja Iin taajaman läheisyydestä 

valituissa tulppa- ja kanavoiduissa liittymissä. Ajouramallinnus suoritettiin Transoft 

Solutions Inc. yhtiön kehittämällä yleisesti käytössä olevalla AutoTURN-ohjelmistolla, 

jonka avulla voidaan tarkastella erilaisten mitoitusajoneuvojen muodostamia ajouria. 

Ohjelma on yhteensopiva AutoCAD ohjelmistolla luotujen DWG-tiedostojen kanssa, 

jolloin ajouramallinnus voitiin toteuttaa kerätyn lähtöaineiston avulla. Lähtöaineistot 

saatiin Lapin- ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksilta paperisina karttoina tai DWG-

tiedostoina. Paperiset lähtöaineistot digitalisoitiin simulointia varten AutoCAD-

ohjelmalla. Ajourissa muodostuvien erojen havaitsemiseksi ajouramallinnus suoritettiin 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien lisäksi myös tavallisille moduuliyhdistelmille. 

Moduuliyhdistelmät olivat valmiiksi mitoitettuna AutoTURN-ohjelmaan, mutta HCT-

ajoneuvoyhdistelmien rakenne oli määriteltävä erikseen. Ulkomittojen lisäksi 

luotettavaa ajouramallinnusta varten oli määriteltävä liittymissä käytettävät ajonopeudet 
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sekä kääntösäteet. Ohjelma ei huomioi kuljettajasta tai ajo-olosuhteista aiheutuvia 

muuttujia, jotka voivat vaikuttaa ajourien muotoon. Taulukossa 2. on esitetty 

simulointia varten muodostettujen HCT-ajoneuvoyhdistelmien rakenteet ja niiden 

mitoitus. Kaikkia HCT-ajoneuvoyhdistelmien tarkkoja teknisiä tietoja ei saatu 

selvitettyä, sillä ne ovat kyseisten yritysten liikesalaisuuksia. Puoliperävaunun ja 

täysperävaunun avulla muodostetun HCT-ajoneuvoyhdistelmän kokonaispituudeksi 

asetettiin 31,5 metriä. B-linkin ja keskiakseliperävaunun avulla muodostetun HCT-

ajoneuvoyhdistelmän pituudeksi asetettiin 30,5 metriä. Muodostettujen 

mitoitusajoneuvojen kokonaispituudet muodostettiin todellisia arvoja hiukan 

pienemmiksi, sillä perävaunujen kääntyviä akseleita ei voitu mallintaa luotuihin HCT-

ajoneuvoyhdistelmiin. Näin ollen mitoitusajoneuvojen ominaisuuksista ja niiden 

muodostamista ajourista pyrittiin saamaan mahdollisimman realistisia. 

Taulukko 2. Simuloinnissa käytettyjen mitoitusajoneuvojen rakenteet ja mitat. 

Mitoitusajoneuvo Mitoitusajoneuvon mitat 

Moduuliyhdistelmä 

 

Puoliperävaunun ja täysperävaunun  

HCT-ajoneuvoyhdistelmä 

 

B-linkin ja keskiakseliperävaunun  

HCT-ajoneuvoyhdistelmä 

 

 

5.3 Kyselyaineisto 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttöön liittyvä kysely suoritettiin Surveypal- 

verkkopalvelun avulla. Kysely lähetettiin 11 Suomessa liikennöivälle 
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kuljetusyritykselle, joilla on liikenteessä yli 25,25 metrinen HCT-ajoneuvoyhdistelmä. 

Kysely välitettiin kaikille HCT-ajoneuvoyhdistelmän kuljettajille, muutamalle tavallisen 

ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalle sekä HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttöön liittyville 

toimihenkilöille. Kyselytutkimuksen vastausaika oli 16-30.11.2016. Kyselyn 

lähettäminen suoraan kaikille vastaajaryhmään kuuluville henkilöille ei ollut 

mahdollista, sillä kuljetusyrityksissä työskentelevien yhteystietoja ei luovutettu 

ulkopuolisille.  

Kyselytutkimus on luonteeltaan määrällistä tutkimusta ja mitattavien asioiden 

tilastollinen tutkiminen edellyttää oikeanlaisten mittareiden laatimista. 

Kyselylomakkeen tarkoituksena on mitata tutkittavaa ilmiötä huolellisesti valmisteltujen 

kysymysten ja väitteiden avulla. (Vehkalahti 2014) Kyselylomakkeen kysymykset 

kohdistettiin tarkasti tutkittavaan ilmiöön, jolloin saatuja vastauksia voitiin hyödyntää 

luotettavasti analyysivaiheessa. Kysymykset muotoiltiin selkeästi ja yksiselitteisesti, 

sillä vastaajan ymmärtäessä kysymyksen väärin syntyy mittausvirheitä, jolloin mitattu 

muuttuja-arvo poikkeaa kohteena olevan tilastoyksikön oikeasta arvosta. Ennen 

varsinaista aineistoanalyysia aineisto tarkastettiin, sillä mittausvaiheessa tehtyjä virheitä 

ei voida paikata myöhemmissä vaiheissa ja tehdyt virheet voisivat vaikuttaa 

johtopäätösten luotettavuuteen.  

Kuljettajien mielipiteet muodostuivat eri osatekijöistä, jotka purettiin pienempiin osiin. 

Kyselyyn vastanneiden mielipiteisiin voi tässä tapauksessa vaikuttaa esimerkiksi 

työtehtävä, ikä, kokemus tai motivaatio. Osa käsitteistä ei ollut helposti ja luotettavasti 

mitattavissa, mutta ne muotoiltiin mahdollisimman tarkasti, jotta kyselytuloksista 

saatiin luotettavia. Määrällisen tutkimusotteen avulla tutkittavasta aiheesta saatiin hyvä 

yleiskäsitys ja aineiston systemaattisella lähestymistavalla tutkittavasta aiheesta 

kerättiin yksityiskohtaisempaa tietoa.  

Kyselytutkimuksen osiolla tarkoitetaan yksittäistä kysymystä tai väitettä, jolla mitataan 

lähtökohtaisesti vain yhtä asiaa. (Vehkalahti 2014) Tutkimukseen valmisteltu kysely 

koostui avoimista ja suljetuista osioista. Avoimissa osioissa kysymykseen vastattiin 

vapaamuotoisesti, kun taas suljetussa osiossa vastausvaihtoehdot annettiin valmiiksi. 

Tämä kyselytutkimus sisälsi yhteensä 32 osiota, jotka jaettiin eri aihealueisiin. Tässä 

tutkimuksessa painotettiin suljettujen osioiden käyttämistä, sillä valmiit 

vastausvaihtoehdot selkeyttivät tietojenkäsittelyä.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajolinjat kiertoliittymissä 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoja kiertoliittymissä tutkitaan ilmavideoiden ja 

simulointitulosten avulla. Kiertoliittymien simulointituloksista on esitetty neljä kuvaa, 

joissa vertaillaan tavallisen ajoneuvoyhdistelmän ja HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajouria 

suoraan ajettaessa ja vasemmalle käännyttäessä. Ajourakuvissa mitoitusajoneuvojen 

eturenkaiden ajourat on merkitty keltaisella ja takarenkaiden ajourat vihreällä värillä. 

Ajoneuvoyhdistelmän keskiviiva on merkitty violetilla ja rungon ääriviivat punaisella. 

Ajourasimuloinnissa käytetyt ajonopeudet valittiin videoaineistoissa esiintyneiden 

todellisten ajonopeuksien mukaisesti siten, että suoraan ajettaessa käytettiin 15 

kilometrin tuntinopeutta ja vasemmalle käännyttäessä 8 kilometrin tuntinopeutta.  

6.1.1 Sodankylän pohjoinen kiertoliittymä 

Kuvattujen ilmavideoiden perusteella Ketosen Kuljetus Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä 

mahtui kulkemaan Sodankylän pohjoisessa kiertoliittymässä ongelmitta, mutta HCT-

ajoneuvoyhdistelmän kuljettajan oli kiinnitettävä ajolinjan valintaan tavallisen 

ajoneuvoyhdistelmän kuljettajaa enemmän huomiota. HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

rakenteesta ja liittymän mitoituksesta johtuen kiertotilaan ei jäänyt ylimääräistä tilaa. 

HCT-ajoneuvoyhdistelmän taaimmaisen perävaunun viimeiset akselit oikaisivat 

kahdella ajokerralla sisääntulokaistan yliajettavien reunakivien päälle. Oikominen johtui 

huolimattomasta ajolinjan valinnasta tai liian suuresta ajonopeudesta. Tavallisten 

ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoissa ei esiintynyt vastaavanlaista oikomista.  

Ajoneuvoyhdistelmän pituus aiheutti kuljettajalle vaikeuksia havaita taaimmaisen 

perävaunun ajolinjoja, kun vetoauto kääntyi kiertotilasta kohti ulostulokaistaa. 

Taaimmaiset akselit jäivät näkökentän ulkopuolelle ja ne oikaisivat osittain 

sisääntulokaistan ja kiertosaarekkeen madalletun reunakivetyksen päälle. Ajolinjat eivät 

kuitenkaan muodostuneet liian leveiksi, sillä kiertosaarekkeen kavennukset ja 

sisääntulokaistojen reunakivet olivat yliajettavia. Kuvassa 22 on esitetty Ketosen HCT-

ajoneuvoyhdistelmän ajolinjat kuvasarjana Sodankylän pohjoisessa kiertoliittymässä 

Rovaniemeltä Ivaloon päin ajettaessa.  
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Kuva 22. Ketosen Kuljetus Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä Sodankylän pohjoisessa 

kiertoliittymässä. 

Sodankylän pohjoisen kiertoliittymän ajourasimuloinnit suoritettiin HCT-

ajoneuvoyhdistelmälle sekä tavalliselle moduuliyhdistelmälle. Simulointitulosten 

perusteella moduuliyhdistelmä mahtui ajamaan liittymässä sujuvasti, sillä 

ajoneuvoyhdistelmän reunalinjat kulkivat sujuvasti kiertotilassa sekä suoraan ajettaessa 

että vasemmalle käännyttäessä. HCT-ajoneuvoyhdistelmällä simuloidut ajourat 

muodostuivat leveämmäksi kuin moduuliyhdistelmällä. Keulaosa oli ajettava kiertotilan 

sisäreunan kautta kohti kiertotilan ulkoreunaa, jotta taaimmaisen perävaunun ajolinja ei 

oikaissut liikaa sisääntulokaistan ulkoreunassa.  

Kuvassa 23. on esitetty Sodankylän pohjoisesta kiertoliittymästä saadut 

simulointitulokset, jossa vasemmalla puolella on esitetty moduuliyhdistelmän ajourat ja 

oikealla puolella HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourat. Kuvassa 23 olevan oikean 

yläkuvan simulointitulosten perusteella etelästä pohjoiseen ajettaessa HCT-

ajoneuvoyhdistelmän taka-akselit nousivat sisääntulokaistan yliajettavan tulosaarekkeen 

päälle noin 40 senttimetriä. Sodankylän pohjoinen kiertoliittymä on mitoitettu niin, että 

mitoitusajoneuvojen tulisi kulkea vähintään 12 metrin päässä kiertosaarekkeen 
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keskipisteestä. HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourat kulkivat 11,3 metrin päässä 

kiertosaarekkeen keskipisteestä, jolloin ne oikaisivat 0,7 metriä kiertosaarekkeen 

kavennuksen yli. Tavallisen ajoneuvoyhdistelmän ajourat kulkivat 13,6 metrin päässä 

kiertosaarekkeen keskipisteestä. Mitoitusajoneuvojen ajolinjojen välinen ero 

keskisaarekkeen kohdalla oli 2,3 metriä etelästä pohjoiseen ajettaessa. Pohjoisesta 

etelään ajettaessa tilaa oli käytössä enemmän, jolloin HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

ajouran etäisyys kiertosaarekkeen keskipisteestä oli 12,1 metriä ja tavallisen 

ajoneuvoyhdistelmän 13,5 metriä. Pohjoisesta etelään ajettaessa HCT-

ajoneuvoyhdistelmän ajolinja kiertosaarekkeessa oli 1,4 metriä leveämpi.  

Sodankylän pohjoisessa kiertoliittymässä simuloitiin ajolinjoja, joissa mitoitusajoneuvot 

kääntyivät kiertoliittymästä vasemmalle. HCT-ajoneuvoyhdistelmällä vasemmalle 

käännyttäessä tilaa oli käytössä vähemmän ja optimaalisen ajolinjan löytäminen 

osoittautui vaikeaksi. Simulointitulosten perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmä kulki 

noin 10,9 metrin etäisyydellä kiertosaarekkeen keskipisteestä, jolloin ajolinja nousi 1,1 

metriä kiertosaarekkeen kavennusosan yli. Tavallisen ajoneuvoyhdistelmän ajourat 

olivat 12,5 metrin etäisyydellä kiertosaarekkeen keskipisteestä. Ulostulokaistalle 

käännyttäessä HCT-ajoneuvoyhdistelmän taaimmaiset akselit oikaisivat 50 senttimetriä 

yliajettavalle reunakivetykselle, kun tavallinen ajoneuvoyhdistelmä pysyi ajokaistalla 

kuvan 23. mukaisesti. 
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Kuva 23. Ajourasimulointien tulokset Sodankylän pohjoisesta kiertoliittymästä. 

Tutkimusaineiston perusteella havaitaan, että alhaisinta ajonopeutta käytettiin talvella, 

kun tarkasteltava HCT-ajoneuvoyhdistelmä oli kuormattuna. Tällöin ajonopeus 

kiertoliittymää lähestyttäessä oli alle 15 kilometriä tunnissa ja kiertotilassa ajettiin 

pääsääntöisesti alle 10 kilometrin tuntinopeudella. Talvikelillä ilman kuormaa HCT-

ajoneuvoyhdistelmällä lähestyttiin kiertoliittymää noin 20 kilometrin tuntinopeudella ja 

kiertotilassa ajettiin noin 15 kilometrin tuntivauhtia. Talvikaudella HCT-

ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja joutui käyttämään ajo-olosuhteista ja kuormasta 

riippuen melko alhaista ajonopeutta, jotta käytettävissä oleva tila voitaisiin hyödyntää 

mahdollisimman tehokkaasti. Talvikaudella liittymäalueen tila pieneni merkittävästi, 

kun lunta kertyi sisään- ja ulostulokaistoille, kiertotilaan sekä kiertosaarekkeen 

reunoille. Lisäksi talviset keliolosuhteet vaikuttivat kiertotilan kitkaominaisuuksiin, sillä 

ajokaistat kiillottuivat liukkaiksi.  
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Kesäkelillä kuormatun HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajonopeus liittymää lähestyttäessä 

nousi noin 20 kilometriin tunnissa ja kiertotilassa ajettiin yli 15 kilometrin 

tuntinopeudella. Kesällä ilman kuormaa kiertoliittymät ajettiin selvästi 

vauhdikkaimmin, sillä ajonopeudet ennen liittymää olivat yli 30 kilometriä tunnissa ja 

kiertotilassakin esiintyi lähes 20 kilometrin tuntinopeuksia. Tavallisiin 

ajoneuvoyhdistelmiin verrattuna HCT-ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat joutuivat 

käyttämään selvästi alhaisempia ajonopeuksia Sodankylän pohjoisessa kiertoliittymässä.  

Tutkimusaineistosta havaittiin, että kiertosaarekkeen kavennuksen päälle kasaantunut 

lumi aiheutti ongelmia HCT-ajoneuvoyhdistelmän kuljettajille, sillä lumi oli 

tiivistyessään muotoillut kiertosaarekkeen sivukaltevuuden jyrkäksi. Ajokaistojen 

ollessa liukkaita kuormaamattoman HCT-ajoneuvoyhdistelmän taaimmainen perävaunu 

nousi lumisen kiertosaarekkeen päälle ja liukui sivuttaissuunnassa. Perävaunun 

hallitsematon sivuttaisliike lisääntyi mitä enemmän lunta kiertoliittymän 

kiertosaarekkeeseen oli kasaantunut ja mitä suurempaa ajonopeutta käytettiin. Kuvassa 

24. näkyy kuinka taaimmaiset akselit nousevat kiertosaarekkeen päälle. Perävaunun 

hallitsematon sivuttaisliukuminen voi yllättää kiertotilaan pyrkivät autoilijat ja aiheuttaa 

vaaratilanteita. 

 

Kuva 24. Talvikaudella käytettävissä oleva kiertotila kapenee huomattavasti. (Heinonen 

2016) 

6.1.2 Iin pohjoinen kiertoliittymä 

Videoaineiston perusteella Korsu Oy:n HCT-ajoneuvoyhdistelmä mahtui kulkemaan Iin 

pohjoisessa kiertoliittymässä ongelmitta eikä oikomista esiintynyt myöskään tavallisten 
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ajoneuvoyhdistelmien ajourissa. Videoaineiston perusteella tilaa oli käytettävissä 

riittävästi ja ajoneuvoyhdistelmät pystyivät ajamaan kiertotilassa sujuvasti, jolloin 

käytetyt ajonopeudet nousivat ajoittain korkeiksi. Kuvassa 25. on esitetty Korsu Oy:n 

HCT-ajoneuvoyhdistelmän käyttämä ajolinja Iin pohjoisessa kiertoliittymässä 

pohjoisesta etelään päin ajettaessa.  

 

 

Kuva 25. Iin pohjoinen kiertoliittymä. 

Iin pohjoinen kiertoliittymä on mitoitettu HCT-ajoneuvoyhdistelmille sopivaksi, sillä 

kiertosaarekkeen yliajettavat kavennusosat ovat riittävän leveitä. Liikennemerkit ja 

muut rakenteet ovat myös riittävän kaukana ajokaistoista. Liittymän sisääntulokulmat 

on rakennettu riittävän sujuviksi, vaikka valtatien 4 alikulkutunneli on vaikuttanut 

liittymäalueen muotoiluun.  

Kuvassa 26. on esitetty HCT-ajoneuvoyhdistelmän ja tavallisen ajoneuvoyhdistelmän 

simulointitulokset samasta kiertoliittymästä suoraan ajettaessa sekä vasemmalle 
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käännyttäessä. Kuvan vasemmalla puolella on esitetty moduuliyhdistelmän ajourat ja 

oikealla puolella näkyy HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourat. Ajourasimulointitulosten 

perusteella etelästä pohjoiseen kuljettaessa HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourat nousivat 

kiertosaarekkeen kavennusosan yli noin 20 senttimetriä ja taka-akselit oikaisivat 

liittymän sisääntulokaistalla noin 70 senttimetriä reunaviivan ylitse. HCT-

ajoneuvoyhdistelmä kulki 14,3 metrin päässä kiertosaarekkeen keskipisteestä, kun 

tavallinen ajoneuvoyhdistelmä kulki 16,0 metrin päässä keskipisteestä. Näin ollen 

simuloidun HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajolinja oli kiertosaarekkeen kohdalla 1,7 metriä 

leveämpi kuin tavallisella ajoneuvoyhdistelmällä. Simulointitulosten perusteella 

pohjoisesta etelään kuljettaessa ajourat olivat samankaltaiset kuin etelästä pohjoiseen 

kuljettaessa. HCT-ajoneuvoyhdistelmän eturenkaat kulkivat yliajettavalla reunakivellä 

ja vaativat paljon tilaa, mutta sisääntulokaistan taivutuskulma oli loivempi eikä 

taaimmaiset akselit oikaisseet sisääntulokaistan ulkoreunassa. 

 

Kuva 26. Ajourasimulointitulokset Iin pohjoisesta kiertoliittymästä. 

Iin pohjoisessa kiertoliittymässä simuloitiin myös ajolinjoja, joissa mitoitusajoneuvot 

kääntyivät vasemmalle. Tavallisella ajoneuvoyhdistelmällä oli kiertotilassa riittävästi 
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tilaa kääntyä myös vasemmalle, kun ajoneuvoyhdistelmän sisäreuna kulki 15,4 metrin 

etäisyydellä kiertoliittymän keskipisteestä. HCT-ajoneuvoyhdistelmän taaimmaiset 

akselit oikoivat sisääntulokaistalla ja kiertosaarekkeessa, jolloin HCT-

ajoneuvoyhdistelmän sisäreuna kulki 14,1 metrin etäisyydellä kiertosaarekkeen 

keskipisteestä. Tutkimusaineiston pohjalta huomattiin, että todellisuudessa ajoneuvojen 

tekniset ominaisuudet vähensivät perävaunun oikomista ja simuloidut ajourat 

muodostuivat todellista leveämmiksi. Korsun HCT-ajoneuvoyhdistelmä poikkeaa 

rakenteeltaan muista HCT-ajoneuvoyhdistelmistä ja se on todellisuudessa hiukan 

ketterämpi kuin simulointiohjelmaan jäljitelty mitoitusajoneuvo. 

6.1.3 Haaransillan kiertoliittymä 

Kaksikaistainen Haaransillan kiertoliittymä on mitoitukseltaan tilava, sillä sen 

kiertosaareke on halkaisijaltaan 59 metriä ja sen sisään- ja ulostulokulmat ovat loivia. 

Sisään- ja ulostulokaistojen reunalla ei ole reunakivetystä ollenkaan, sillä ajokaistan 

ulkolaidalle on tehty puolen metrin päällystetty piennar. Haaransillan kiertoliittymä 

valittiin tutkimukseen mukaan, jotta tutkimustuloksia saataisiin myös isosta 

kaksikaistaisesta kiertoliittymästä.  

Kiertosaarekkeen suuri halkaisija aiheuttaa ajonopeuksien nousua liittymää 

lähestyttäessä sekä kiertotilassa. Tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään verrattuna HCT-

ajoneuvoyhdistelmällä kesti kauemmin päästä kiertotilaan ja videoiden perusteella 

Niskalan HCT-ajoneuvoyhdistelmän kiihdyttäminen sisääntulokaistalta kiertotilaan vei 

yli 10 sekuntia. Tavalliset ajoneuvoyhdistelmät siirtyivät sisääntulokaistoilta kiertotilaan 

alle kahdeksassa sekunnissa. Lisäksi muiden kiertotilassa ajavien ajoneuvojen suuret 

ajonopeudet heikentävät liikenneturvallisuutta, sillä Oulusta moottoritieltä kiertotilaan 

tulleet ajoneuvot ajoivat vauhdikkaasti ja vaikeuttivat HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

siirtymistä kiertotilaan. Kuvassa 27. on esitetty Niskalan HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

ajolinjat Haaransillan kiertoliittymässä pohjoisesta etelään ajettaessa.  
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Kuva 27. HCT-ajoneuvoyhdistelmä Haaransillan kaksikaistaisessa kiertoliittymässä. 

Kuvasta 27. on nähtävissä, ettei HCT-ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja hyödyntänyt 

kiertotilassa kaikkea käytössä olevaa tilaa, jolloin taaimmainen perävaunu oikaisi 

osittain sisäkaistalle. Myös muut raskaan liikenteen kuljettajat pyrkivät ajamaan 

liittymän läpi mahdollisimman sujuvasti ja ajonopeutta hiljentämättä, jolloin ajolinjat 

muodostuivat optimaalisia ajolinjoja leveämmiksi ja oikaisivat osittain viereiselle 

ajokaistalle. Kuljettajan huolimattomuudesta johtuva perävaunun oikaisu on riskitekijä 

muille kiertotilassa kulkeville ajoneuvoille. 

Simulointitulosten perusteella tavallinen moduuliyhdistelmä sekä HCT-

ajoneuvoyhdistelmä pystyivät kulkemaan Haaransillan kiertoliittymässä ongelmitta. 

Molempien mitoitusajoneuvojen ajourat pysyivät omilla ajokaistoilla sekä suoraan 

ajettaessa, että vasemmalle käännyttäessä. Kuvassa 28. on esitetty moduuliyhdistelmän 

ja HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourasimuloinneista saadut tulokset suoraan ajettaessa ja 

vasemmalle käännyttäessä. Vasemmalla puolella näkyy moduuliyhdistelmän ajourat ja 

oikealla puolella HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourat. Videoaineiston ja 

simulointitulosten perusteella kuljettajien tulisi kiinnittää enemmän huomiota ajolinjan 

valintaan ja ajonopeupeuteen, jotta taaimmaiset akselit pysyisivät kiertotilassa aina 

omalla ajokaistallaan. 
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Kuva 28. Haaransillan kiertoliittymän ajourasimulointitulokset. 

6.1.4 Kärsämäen keskimmäinen kiertoliittymä 

Videoaineiston perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmät ajoivat Kärsämäen keskimmäisen 

kiertoliittymän läpi ongelmitta, vaikka kiertoliittymän kiertosaareke on halkaisijaltaan 

noin 25 metriä. Kuvassa 29. on esitetty HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajolinjat Kärsämäen 

keskimmäisessä kiertoliittymässä etelästä pohjoiseen ajettaessa. Kiertoliittymässä 

kiertosaarekkeen kavennus ja sisääntulokaistojen tulokulmat soveltuvat hyvin HCT-

ajoneuvoyhdistelmille. Silmämääräisesti katsottuna ajonopeudet nousivat suuriksi, mikä 

selittyy luultavasti pääsuunnan loivilla ajolinjoilla, hyvillä olosuhteilla ja muun 

liikenteen vähäisyydellä. Kohtaamistilanteita kevyen liikenteen kanssa ei esiintynyt, 

mutta liittymän suuret ajonopeudet heikentävät liittymäalueen suojateiden 

liikenneturvallisuutta. 
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Kuva 29. Kärsämäen keskimmäinen kiertoliittymä. 

Kuvassa 30. on esitetty moduuliyhdistelmän ja HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

ajourasimulointitulokset suoraan ajettaessa ja vasemmalle käännyttäessä. Vasemmalla 

puolella näkyy moduuliyhdistelmän ajourat ja oikealla puolella HCT-

ajoneuvoyhdistelmän ajourat. Simulointitulosten perusteella tavallinen 

moduuliyhdistelmä mahtui kulkemaan Kärsämäen keskimmäisessä kiertoliittymässä 

ongelmitta. HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourat muodostuivat leveämmiksi kuin 

tavallisella ajoneuvoyhdistelmällä. Etelästä pohjoiseen ajettaessa HCT-

ajoneuvoyhdistelmien taaimmaiset akselit oikaisivat sisääntulokaistalla noin 10 

senttimetriä korotetulle reunakivitykselle ja HCT-ajoneuvoyhdistelmä oikaisi 10 

senttimetriä kiertosaarekkeen kavennusosien yli. Pohjoisesta etelään ajettaessa HCT-

ajoneuvoyhdistelmän ajourat kulkivat sujuvasti ajokaistoilla ja kavennusosien päällä. 

Kärsämäen keskimmäisestä kiertoliittymästä simuloitiin myös ajouria, jossa 

mitoitusajoneuvot poistuivat kiertoliittymästä vasemmalle. Tavallinen 
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ajoneuvoyhdistelmä mahtui kulkemaan sujuvasti kiertoliittymästä vasemmalle. HCT-

ajoneuvoyhdistelmän ajourat nousivat vasemmalle käännyttäessä 20 senttimetriä 

kiertosaarekkeen kavennusosan yli, mutta taaimmaiset akselit eivät oikaisseet 

sisääntulokaistoilla ollenkaan. 

 

Kuva 30. Ajourasimulointitulokset Kärsämäen keskimmäisestä kiertoliittymästä. 

6.2 HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajolinjat muissa tasoliittymissä 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajouria tutkittiin kiertoliittymien lisäksi myös muissa 

tasoliittymissä. Ilmakuvattua videomateriaalia kerättiin Rovaniemen 

puutavaraterminaalin läheisyydestä olevasta avoimesta liittymästä. Ajourasimuloinnit 

suoritettiin valtatiellä 4 Iin taajaman läheisyydessä olevalle tulppaliittymälle ja 

kanavoidulle liittymälle. Lisäksi HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksia 

kiertoliittymien minimimitoitukseen tutkittiin pienentämällä Sodankylän ja Kärsämäen 

kiertoliittymien kiertosaarekkeiden halkaisijoita kahdella metrillä. Ajouratuloksissa on 
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esitetty neljä kuvaa, joissa vertaillaan tavallisen ajoneuvoyhdistelmän ja HCT-

ajoneuvoyhdistelmän ajouria. Ajourakuvissa mitoitusajoneuvojen eturenkaiden ajourat 

on merkitty keltaisella ja takarenkaiden ajourat vihreällä värillä. Ajoneuvoyhdistelmän 

keskiviiva on merkitty violetilla ja rungon ääriviivat punaisella.  

6.2.1 Rovaniemen avoin liittymä  

Ketosen Kuljetuksen HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajolinjoja tutkittiin Rovaniemen 

puutavaraterminaalialueelle kääntyvässä avoimessa liittymässä. Videoaineiston 

perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmän kääntyminen oli avoimessa liittymässä 

haastavampaa kuin tavallisella ajoneuvoyhdistelmällä, sillä ajoneuvoyhdistelmän 

kokonaismassan ja pituuden kasvaessa ajolinjoihin oli kiinnitettävä enemmän huomiota. 

Tutkitussa avoimessa liittymässä HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajolinjat muodostuivat 

tavallista ajoneuvoyhdistelmää laajemmiksi. Kuvassa 31. on esitetty kuormattuna 

olevan Ketosen Kuljetuksen HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajolinjat Varikkotieltä Alatielle 

käännyttäessä. 

 

Kuva 31. Ketosen Kuljetuksen HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajolinjat Rovaniemen 

puutavaraterminaalin avoimessa liittymässä. 

Avoimessa liittymässä HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajonopeudet olivat alhaisempia 

verrattuna tavallisen ajoneuvoyhdistelmän ajonopeuksiin. Varsinkin kuormattuna 

ajettaessa HCT-ajoneuvoyhdistelmän kuljettajat käyttivät liittymäalueella alhaista 

ajonopeutta välttäen jyrkkiä kääntöliikkeitä, jolloin he saivat muodostettua ajolinjoista 
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mahdollisimman sujuvia. Kuormaamattoman HCT-ajoneuvoyhdistelmän kääntyminen 

Alatieltä Varikkotielle kesti HCT-ajoneuvoyhdistelmältä noin 15 sekuntia kun 

tavallisella yhdistelmällä aikaa kului alle 10 sekuntia.  

HCT-ajoneuvoyhdistelmän kääntyessä kuormattuna Varikkotieltä Alatielle kuljettajan 

oli valittava ajolinjat huolellisesti, jotta taaimmaiset akselit eivät oikaisisi liittymän 

sisäkaarteessa. Oikealle kääntyessään HCT-ajoneuvo pysyi omalla ajokaistalla ennen 

liittymää, mutta liittymän jälkeen kuljettajan oli käytettävä vastaantulevan liikenteen 

ajokaistaa liittymälle asetetun ajotavan C mukaisesti. Vasemmalle käännyttäessä HCT-

ajoneuvoyhdistelmä pysyi omalla ajokaistalla, mutta sen oli poikettava merkittyjen 

reunaviivojen ulkopuolelle. Videoaineiston perusteella ei voitu analysoida muun 

liikenteen vaikutusta käytettyihin ajolinjoihin, mutta pitkä risteyksen ylitysaika 

edellyttää, että ajokaistojen on oltava molempiin suuntiin vapaina HCT-

ajoneuvoyhdistelmän lähestyessä liittymäaluetta. Riskitekijöitä voi aiheutua, mikäli 

ajonopeudet kasvavat liittymäalueella liian suureksi.   

6.2.2 Iin tulppaliittymä 

HCT-ajoneuvoyhdistelmän tilantarvetta tulppaliittymässä tutkittiin simuloimalla Iin 

taajaman läheisyydessä olevaa Liesharjuntien ja valtatien 4 välistä tulppaliittymää. 

Tämä tulppaliittymä ei kuulunut HCT-ajoneuvoyhdistelmien kuljetusreiteille. 

Mitoitusajoneuvoina käytettiin B-linkin ja keskiakseliperävaunu avulla muodostetun 

HCT-ajoneuvoyhdistelmän lisäksi tavallista moduuliyhdistelmää. Kuvassa 32. on 

esitetty moduuliyhdistelmän ja HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourasimuloinneista saadut 

simulointitulokset kahdelta eri ajosuunnalta vasemmalle käännyttäessä. Kuvissa 

vasemmalla puolella näkyy moduuliyhdistelmän ajourat ja oikealla puolella HCT-

ajoneuvoyhdistelmän ajourat. 
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Kuva 32. Simulointitulokset Liesharjuntien tulppaliittymästä. 

Tavallisen ajoneuvoyhdistelmän ajouriin verrattuna HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

taaimmaiset akselit oikaisivat enemmän tulppasaarekkeen kohdalla. Liesharjuntieltä 

Kemiin päin valtatielle 4 käännyttäessä HCT-ajoneuvoyhdistelmän taaimmaiset akselit 

kulkivat tulppasaarekkeen kärkiosan ohitse 20 sentin etäisyydeltä, kun tavallisella 

ajoneuvoyhdistelmällä tilaa jäi 1,6 metriä. HCT-ajoneuvoyhdistelmän ja tavallisen 

ajoneuvoyhdistelmän etuakseleiden muodostamien ajourien ero oli 50 senttimetriä.  

HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourat muodostuivat leveämmiksi myös Oulusta valtatieltä 

4 käännyttäessä vasemmalle kohti Liesharjuntietä. HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

taaimmaiset akselit ohittivat tulppasaarekkeen 70 sentin etäisyydeltä, kun tavallisen 

ajoneuvoyhdistelmän ja tulppasaarekkeen väliin jäi noin 1,9 metriä. Etuakseleiden 

muodostamat ajourat kulkivat lähes samoilla ajolinjoilla.  
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6.2.3 Iin kanavoitu liittymä 

HCT-ajoneuvoyhdistelmän tilantarvetta kanavoidussa liittymässä tutkittiin 

ajourasimuloinneilla, jotka suoritettiin Iin taajaman läheisyydessä sijaitsevassa 

kanavoidussa liittymässä. Kyseinen liittymä ei sijainnut HCT-ajoneuvoyhdistelmälle 

myönnetyillä kuljetusreiteillä. Ajourasimuloinnissa mitoitusajoneuvoina käytettiin B-

linkin ja keskiakseliperävaunun avulla muodostetun HCT-ajoneuvoyhdistelmän lisäksi 

tavallista moduuliyhdistelmää. Kuvassa 33. on esitetty moduuliyhdistelmän ja HCT-

ajoneuvoyhdistelmän simulointitulokset Leipojantien ja valtatien 4 välisessä 

kanavoidussa liittymässä. Kuvassa näkyy ajourat vasemmalle käännyttäessä kahdelta eri 

ajosuunnalta, joista vasemmanpuoleiset kuvat ovat moduuliyhdistelmällä ja 

oikeanpuoleiset ovat HCT-ajoneuvoyhdistelmällä muodostettuja ajouria. 

 

Kuva 33. Ajourasimulointitulokset Leipojantien kanavoidusta liittymästä. 

Leipojantieltä valtatielle 4 Ouluun päin käännyttäessä HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

taaimmaisten akseleiden ajoura muodostui sisäkaarteessa yhden metrin tavallisen 

15 km/h 15 km/h 

15 km/h 15 km/h 
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ajoneuvoyhdistelmän ajouria leveämmäksi. HCT-ajoneuvoyhdistelmän etuakselin 

muodostama ajoura oli ulkokaarteessa 1,7 metriä tavallisen ajoneuvoyhdistelmän 

ajouraa leveämpi. Molempien mitoitusajoneuvojen etäisyys saarekkeisiin oli riittävä, 

joten kanavointi oli mitoitettu riittävän tilavaksi.  

Kemistä valtatieltä 4 käännyttäessä Leipojantielle HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

taaimmaisten akseleiden muodostama ajoura oli reilusti tavallista ajoneuvoyhdistelmää 

leveämpi. HCT-ajoneuvoyhdistelmän ja kanavoidun saarekkeen väliin jäänyt etäisyys 

oli ainoastaan 2 senttimetriä, kun tavallinen ajoneuvoyhdistelmä ohitti saarekkeen 80 

senttimetrin etäisyydeltä. HCT-ajoneuvoyhdistelmän etuakselin muodostama ajoura oli 

ulkokaarteessa 1,5 metriä tavallista ajoneuvoyhdistelmää leveämpi.  

6.2.4 Sodankylän ja Kärsämäen kiertoliittymät pienennetyllä kiertosaarekkeella 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksia kiertoliittymien minimimitoitukseen tutkittiin 

pienentämällä Sodankylän ja Kärsämäen kiertoliittymiä. Kiertoliittymien halkaisijoita 

pienennettiin kahdella metrillä, jonka jälkeen suoritettiin ajourasimulointi HCT-

ajoneuvoyhdistelmillä. Kiertosaarekkeen kavennuksia, liittymän porrastusta tai 

ajokaistojen leveyksiä ei muutettu. Tasoliittymän suunnitteluohjeissa on määritelty, että 

mitoitusajoneuvon ajouran ja kiertotilan reunatukien väliin on jäätävä 0.5 metrin 

liikkumisvara. Liikkumisvaran avulla huomioidaan ajovirheiden ja erilaisten 

ajotottumusten aiheuttamaa ajolinjojen leventymistä. Liittymän halkaisijaa 

pienennettäessä liikkumisvara kuitenkin häviää ja liittymässä ajaminen edellyttää 

optimaalisen ajolinjan valintaa.      

Kuvassa 34 on esitetty pienennetystä Sodankylän pohjoisesta kiertoliittymästä saadut 

ajourasimulointitulokset HCT-ajoneuvoyhdistelmällä sekä tavallisella 

ajoneuvoyhdistelmällä suoraan ajettaessa ja vasemmalle käännyttäessä. Kuvasta 34. 

nähdään, että Sodankylän pohjoisen kiertoliittymän kiertosaarekkeen halkaisijan 

pienentäminen kahdella metrillä aiheutti HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajourissa 

huomattavaa oikomista. Etelästä pohjoiseen ajettaessa taaimmaiset akselit oikaisivat 

sisääntulokaistoilla 1,1 metriä yliajettavien reunakivien päälle ja 0,4 metriä 

kiertosaarekkeen kavennusosan ylitse. Vasemmalle käännyttäessä tilanpuute näkyi 

HCT-ajoneuvoyhdistelmän taaimmaisten akseleiden oikaistessa 1,2 metriä 

kiertosaarekkeen kavennuksen yli ja ulostulokaistalla taaimmaiset akselit nousivat 0,5 

metriä yliajettavan reunakivetyksen päälle. Simulointien perusteella liittymän 
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halkaisijan pienentäminen kahdella metrillä lisäsi merkittävästi HCT-

ajoneuvoyhdistelmän ajourien oikaisemista kiertoliittymän rakenteiden päälle. 

Tavallinen moduuliyhdistelmä puolestaan mahtui kulkemaan sujuvasti pienennetyssä 

Sodankylän pohjoisessa kiertoliittymässä suoraa ajettaessa sekä vasemmalle 

käännyttäessä, mutta puolen metrin liikkumisvaraa ei jäänyt. Simulointitulosten 

perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourien oikaisu kiertosaarekkeessa lisääntyi 

voimakkaasti, kun tarkasteltujen kiertoliittymien halkaisijaa pienennettiin yli kahdella 

metrillä. 

 

Kuva 34. Sodankylän pohjoisen kiertoliittymän ajourasimulointitulokset, kun 

kiertosaareketta pienennettiin kahdella metrillä. 

Kuvassa 35. on esitetty Kärsämäen keskimmäisestä kiertoliittymästä saadut ajourien 

simulointitulokset suoraan ajettaessa sekä vasemmalle käännyttäessä, kun 

mitoitusajoneuvoina käytettiin tavallista moduuliyhdistelmää ja HCT-
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ajoneuvoyhdistelmää. Ennen ajourien simulointia kiertoliittymän kiertosaarekkeen 

halkaisijaa pienennettiin kahdella metrillä. Tavallinen ajoneuvoyhdistelmä mahtui 

kulkemaan sujuvasti kiertoliittymässä suoraan ajettaessa sekä vasemmalle 

käännyttäessä. HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajourat suoraan ajettaessa eivät 

muodostuneet liian leveiksi, mutta käytettävissä oleva tila oli hyödynnettävä 

tehokkaasti. Vasemmalle käännyttäessä HCT-ajoneuvoyhdistelmän taaimmaiset akselit 

oikaisivat kiertosaarekkeen kavennusosan päälle 1,1 metriä.  

 

Kuva 35. Kärsämäen keskimmäisen kiertoliittymän ajourasimulointitulokset, kun 

kiertosaareketta pienennettiin kahdella metrillä. 

6.3 Kyselytulokset 

Kyselylomake lähetettiin yhteensä 11 eri kuljetusyritykselle, joista seitsemän osallistui 

kyselyyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 27 henkilöä, joista HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

kuljettajia oli 13, tavallisen ajoneuvoyhdistelmän kuljettajia seitsemän ja loput 

seitsemän olivat kuljetusyrityksien toimihenkilöitä. Kyselytutkimus koostui kuudesta 
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aihealueesta, joilla mitattiin vastaajien mielipide-eroja tieympäristön mitoitukseen, 

ylläpitoon, talvihoitoon ja HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttöön liittyen. Kyselyaineisto 

on esitetty liitteessä 8. 

Kyselystä saadut vastaukset jaettiin HCT-ajoneuvoyhdistelmän kuljettajien, 

toimihenkilöiden ja tavallisten ajoneuvoyhdistelmien kuljettajien mukaisiin 

vastaajaryhmiin. HCT-ajoneuvoyhdistelmän kuljettajien vastaajaryhmä muodostettiin 

henkilöistä, jotka ajoivat HCT-ajoneuvoyhdistelmää vähintään muutaman kerran 

kuukaudessa. Ajoneuvoyhdistelmän kuljettajien vastaajaryhmä muodostettiin kaikista 

tavallisella ajoneuvoyhdistelmällä ajavista henkilöistä. Osa heistä oli kokeillut myös 

HCT-ajoneuvoyhdistelmää muutaman kerran tai harvemmin. Toimihenkilöiden 

vastaajaryhmä on saatu kyselyn perusteella, mutta varsinaisten työtehtäviensä lisäksi 

myös he ovat saattaneet olla kuljetustehtävissä varsinkin pienemmissä 

kuljetusyrityksissä.  

Kyselytutkimukseen valitut kuljetusyritykset liikennöivät eri puolella Suomea. 

Alueelliset erot liikennemäärissä, keliolosuhteissa ja liikenneympäristön 

liikenneteknisessä mitoituksessa otettiin huomioon tarkastelemalla vastauksia myös eri 

kuljetusreiteillä liikkuvien vastaajien perusteella. Vastaajat jaettiin Kärsämäen 

pohjoispuolella ja Kärsämäen eteläpuolella liikennöiviin kuljetusyrityksiin. Molemmilla 

alueilla liikennöivistä kuljetusyrityksistä muodostettiin kolmas vastaajaryhmä. Kuvassa 

36 on esitetty kuljetusreitin perusteella tehty vastaajien alueellinen jaottelu. 

 

Kuva 36. Vastaajamäärät alueittain ryhmiteltynä. 

Kyselyn ensimmäisessä osiossa kysyttiin vastaajien ikään ja ajokokemukseen liittyviä 

tietoja. HCT-ajoneuvoyhdistelmän kuljettajat olivat hiukan nuorempia kuin tavallisen 

ajoneuvoyhdistelmän kuljettajat. Vastausten perusteella kaikki HCT-

ajoneuvoyhdistelmän kuljettajat olivat alle 50-vuotiaita ja 85 prosenttia heistä oli 30–39 

vuotiaita. Tavallisen ajoneuvoyhdistelmän kuljettajien ikäjakaumassa esiintyi hieman 
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enemmän vaihtelua, mutta yli 75 prosenttia oli 40–49 vuotiaita. Ikäjakaumissa havaitut 

eroavaisuudet olivat aineiston perusteella yhteydessä myös ajokokemukseen, joka 

näkyy kuvasta 37. Kaikista vastaajista 74 prosenttia oli ajanut yli kymmenen vuotta 

tavallista ajoneuvoyhdistelmää. Tavallisen ajoneuvoyhdistelmän kuljettajat olivat 

ajaneet ammatikseen vähintään kymmenen vuotta ja suurin osa heistä jopa yli 15 vuotta. 

HCT-kuljettajilla oli niin ikään useita vuosia ajokokemusta tavallisen 

ajoneuvoyhdistelmän kuljettamisesta, mutta ajokokemusta oli kuitenkin selvästi 

vähemmän kuin tavallisten ajoneuvoyhdistelmien kuljettajilla. Ikäjakaumassa ja 

ajokokemuksessa havaittavat erot tavallisen ajoneuvoyhdistelmän ja HCT-

ajoneuvoyhdistelmän kuljettajien välillä voivat liittyä nuorempien kuljettajien 

myönteisempään suhtautumiseen HCT-käyttökokeilua kohtaan.    

 

Kuva 37. Vastaajien ikäjakauma sekä ajokokemus tavallisella ajoneuvoyhdistelmällä. 

6.3.1 Vastaajien mielipiteet tiestön ylläpidosta 

Kyselytulosten perusteella tiestön ylläpitopuutteita esiintyi pääsääntöisesti talvikaudella, 

mutta vastauksissa esiintyi pientä vaihtelua eri vastaajaryhmien välillä. Kaikki HCT-

kuljettajat vastasivat ylläpidon olevan puutteellista talvikaudella ja lisäksi he olivat 

havainneet ylläpitopuutteita myös kevät- ja kesäkaudella. Tavallisten 
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ajoneuvoyhdistelmien kuljettajien vastauksissa ylläpitopuutteita esiintyi ainoastaan 

syksyllä ja talvella. Toimihenkilöiden vastausten perusteella ylläpitopuutteita esiintyi 

selvästi eniten talvikaudella. Talvihoidon laadun koettiin olevan puutteellista 

valtakunnallisesti, eikä alueellisia eroja esiintynyt. Ylläpitopuutteiden jakaantuminen eri 

vuodenaikojen mukaisesti on esitetty kuvassa 38. 

 

Kuva 38. Maanteiden ylläpitopuutteiden esiintyminen eri vuodenaikoina. 

Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä talvihoidon laadusta ja saadut vastaukset on 

esitetty kuvassa 39. Vastausten perusteella yli 50 prosenttia vastaajista oli 

tyytymättömiä talvihoidon nykyiseen laatuun, eikä yksikään vastaajista ollut täysin 

tyytyväinen talvihoitoon. Eroavaisuuksia eri vastaajaryhmien välillä ei tulosten 

perusteella havaittu. Talvihoidossa esiintyvät puutteet eri tieosuuksilla poikkesivat 

alueellisesti toisistaan. Kärsämäen pohjoispuolella liikennöivissä kuljetusyrityksissä 

kaikki vastaajat ilmoittivat taajamien ulkopuolisten tieosuuksien olevan kaikkein 

huonoimmin hoidettuja talvikaudella. Kärsämäen eteläpuolella liikennöivien 

kuljetusyritysten vastaajien perusteella talvikauden ylläpidon puutteet puolestaan olivat 

jakautuneet tasaisesti terminaalien, taajamien ja muiden tieosuuksien välille.  
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Kuva 39. Kyselyyn vastanneiden mielipiteet talvihoidon laadusta. 

Kaikkien vastaajien mukaan talvihoidon suurimmat ongelmakohdat liittyivät huonosti 

toteutettuun liukkaudentorjuntaan sekä ajoradan polanteisiin kuvan 40. mukaisesti. 

Tässäkin tapauksessa vastauksissa esiintyi alueellista eroavaisuutta, sillä Kärsämäen 

eteläpuolella liikennöivien kuljetusyritysten vastaukset jakautuivat lähes kaikkien 

vastausvaihtoehtojen välille, kun taas Kärsämäen pohjoispuolella liikennöivien 

kuljetusyritysten vastaukset koskivat pelkästään liukkaudentorjuntaa, polanteita ja 

sääolosuhteita. Talvihoitoon liittyvien vastausten perusteella Kärsämäen pohjoispuolella 

liikennöivät vastaajat olivat yksimielisempiä talvihoidon puutteista.  

 

Kuva 40. Talvikauden ongelmakohdat. 
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6.3.2 Tien mitoitukseen vaikuttavat tekijät  

Vastaajien mielipiteet tieympäristön mitoitukseen liittyvistä ongelmakohdista 

vaihtelivat paljon, eikä eroja HCT-kuljettajien ja tavallisten ajoneuvoyhdistelmien 

kuljettajien välillä havaittu. Kuvan 41. perusteella suurin osa kaikista vastaajista oli sitä 

mieltä, että liittymäalueet on mitoitettu osittain tai kokonaan liian ahtaiksi. 

Liittymäalueilla käytettävissä oleva tila, huonosti toteutettu talvihoito ja muut tiellä 

liikkujat aiheuttivat eniten ongelmia raskaan liikenteen sujuvuudelle. Koko aineiston 

perusteella saatiin selville, että kiertoliittymissä oli kiinnitettävä eniten huomiota 

ajolinjoihin.  

 

Kuva 41. Vastaajien mielipiteet liittymäalueiden mitoituksesta. 

Tiealueille tilapäisesti muodostettujen kiertoreittien mitoitus koettiin vastausten 

perusteella puutteelliseksi, sillä lähes kaikki vastaajat kokivat kiertoreittien olevan 

osittain tai täysin liian ahtaita. Tuloksissa ei kuitenkaan esiintynyt suuria poikkeamia eri 

vastausryhmien välillä. Kuvassa 42. on esitetty kaikkien vastaajien muodostamat 

mielipiteet tilapäisten reittimuutosten mitoitukseen liittyen. 

 

Kuva 42. Vastaajien mielipiteet tilapäisten reittimuutosten mitoituksesta. 
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6.3.3 HCT-ajoneuvoyhdistelmän kuljettajille esitetyt kysymykset 

Kyselyn 10 viimeistä kysymystä suunnattiin pelkästään HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

kuljettajille, koskien HCT-ajoneuvoyhdistelmien ominaisuuksia ja 

liikenneturvallisuutta. Vastausten perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat 

eivät ole olleet onnettomuuksissa, mutta muutamia vaaratilanteita oli sattunut. 

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi kuljetusyritykset olivat järjestäneet 

kuljettajilleen koulutusta kuvan 43. mukaisesti. HCT-kuljettajista 73 prosenttia oli 

saanut teorian ja käytännön harjoittelua, mutta viisi prosenttia HCT-kuljettajista mainitsi 

jääneensä kokonaan ilman koulutusta. 

 

Kuva 43. Kuljettajien saama koulutus HCT-ajoneuvoyhdistelmän käyttöön liittyen. 

Kyselyssä selvitettiin myös sääolosuhteiden vaikutusta äkillisiin kuljetusaikataulujen 

muutoksiin viimeisen vuoden aikana, sillä sääolosuhteet voivat vaikuttaa HCT-

ajoneuvoyhdistelmien käyttöön talvikaudella. Ilmatieteenlaitoksen määrittelemä erittäin 

huono ajokeli voi estää HCT-ajoneuvoliikenteen kokonaan tai vaihtoehtoisesti 

viimeinen perävaunu on jätettävä yhdistelmästä pois ennen liikenteeseen lähtöä. 

Vastausten perusteella 57 prosenttia HCT-kuljettajista oli joutunut muuttamaan 

kuljetusaikataulua yhdestä viiteen kertaan vuodessa kuvan 44 mukaisesti.  

 

Kuva 44. Sääolosuhteiden vaikutus kuljetusaikatauluihin viimeisen vuoden aikana. 
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HCT-ajoneuvoyhdistelmän kuljettajilta kysyttiin HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

eroavaisuuksia tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään verrattuna. Vastaajilta kysyttiin, 

vaatiiko HCT-ajoneuvoyhdistelmä enemmän huomiota liittymäalueilla, liittymän 

ylityksessä, ohitustilanteissa ja mäkisessä maastossa. Vastausten perusteella HCT-

ajoneuvoyhdistelmien suuremmat mitat ja massat aiheuttivat enemmän huomiota 

erityisesti ohitustilanteissa sekä liittymän ylityksissä. Kuvassa 45. on esitetty HCT-

ajoneuvoyhdistelmän kuljettajien mielipiteet HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

ominaisuuksien aiheuttamista eroavaisuuksista tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään 

verrattuna. 
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Kuva 45. Vastaajien mielipiteet väitteeseen ”HCT-ajoneuvoyhdistelmä vaatii 

enemmän huomiota liikenneympäristössä”. 
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7 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

7.1 HCT-ajoneuvoyhdistelmät kiertoliittymissä 

Tutkimustulosten perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajolinjat eivät aiheuttaneet 

merkittäviä ongelmia tutkimukseen valituissa kiertoliittymissä. Tutkitut kiertoliittymät 

oli mitoitettu moduuliyhdistelmille, mutta niihin sisällytettyjen liikkumisvarojen avulla 

tilaa oli käytettävissä myös moduuliyhdistelmiä pidemmille kuljetuksille. Lisäksi kaikki 

tutkimukseen valitut kiertoliittymät sijaitsivat suurten erikoiskuljetusten 

tavoitetieverkolla, joten niiden kautta liikennöidään tilapäisesti myös HCT-

ajoneuvoyhdistelmiä suuremmilla kuljetuksilla. 

Tutkimusta varten kerätyn videoaineiston perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

muodostamat ajolinjat soveltuivat hyvin tutkittuihin kiertoliittymiin eikä ongelmia 

esiintynyt kesäkaudella lainkaan. Kiertoliittymissä HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

suurempi tilantarve näkyi taaimmaisten akseleiden leveämpinä ajolinjoina yliajettavilla 

sisääntulokaistoilla ja kiertosaarekkeilla. Videoaineisto pyrittiin keräämään niin että 

kuvausajankohdat eivät olleet kuljettajien tiedossa. HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

kuljettajilta jouduttiin ajoittain kuitenkin varmistamaan kuljetusaikatauluja, mikä saattoi 

vaikuttaa kuljettajien käyttämiin ajonopeuksiin ja ajolinjoihin.  

Tavallisella ajoneuvoyhdistelmällä suoritettu ajourasimulointi vastasi videoaineiston 

perusteella saatuja ajolinjoja, mutta HCT-ajoneuvoyhdistelmällä simuloidut ajourat 

muodostuivat videoituja ajouria leveämmiksi. HCT-ajoneuvoyhdistelmillä simuloitujen 

ajourien ja todellisten ajolinjojen eroavaisuudet johtuivat AutoTURN-ohjelmaan 

luotujen HCT-ajoneuvoyhdistelmien tarkkojen rakenne- ja ominaisuustietojen 

puutteellisuudesta. Tarkat rakennetiedot olivat osittain kuljetusyritysten 

liikesalaisuuksia, joten simulointiohjelmalla ei voitu luoda täsmällisiä kopioita 

tutkimuksessa käytettäviksi mitoitusajoneuvoiksi. Tutkimukseen valittujen HCT-

ajoneuvoyhdistelmien perävaunuissa olevia kääntyviä ja ohjautuvia akseleita ei voitu 

mallintaa AutoTURN-ohjelmalla. HCT-ajoneuvoyhdistelmien tekniset ominaisuudet 

vähentävät perävaunun oikomista kiertoliittymissä, joten tutkimusta varten luotujen 

mitoitusajoneuvojen simuloidut ajourat muodostuivat todellista tilannetta leveämmiksi.  
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Kyselytulosten perusteella kiertoliittymät vaativat kaikista liittymätyypeistä eniten 

huomiota ajolinjan valinnassa. Vastauksista ei kuitenkaan noussut esiin yksittäisiä 

mitoituksellisia tekijöitä, jotka vaikuttaisivat negatiivisesti kiertoliittymissä käytössä 

olevaan tilaan tai ajolinjan valintaan. Kiertoliittymien soveltuvuus HCT-

ajoneuvoyhdistelmille muodostuu useasta eri tekijästä, jotka liittyvät kiertosaarekkeen 

halkaisijaan, ajokaistojen leveyteen, tulosuunnan taivutuskulmiin sekä kiertoliittymän 

ympärillä oleviin rakenteisiin. Kyselytulosten perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

kuljettajien oli kiinnitettävä enemmän huomiota ajolinjan valintaan kiertoliittymää 

lähestyttäessä, sillä ajolinjojen korjaus kiertotilassa ei ollut mahdollista tilanpuutteen 

vuoksi. Liittymäalueilla ylimääräinen liikkumisvara on vähissä, kun kiertoliittymässä 

ajetaan HCT-ajoneuvoyhdistelmällä eikä ajovirheisiin ole varaa. Kuljettajan on 

tunnettava ajoneuvoyhdistelmänsä ominaisuudet tarkkaan, jotta kiertoliittymissä 

voidaan ajaa turvallisesti rakenteita rikkomatta. 

Tavallista ajoneuvoyhdistelmää reilusti pidemmät HCT-ajoneuvoyhdistelmät joutuivat 

ajamaan kiertotilassa alhaisemmalla ajonopeudella ja kiinnittämään ajolinjojen 

valintaan enemmän huomiota. HCT-ajoneuvoyhdistelmien kuljettajien käyttämät 

ajonopeudet ja ajolinjat riippuivat ajo-olosuhteista, sillä lumisena talvikautena 

kiertotilan kaventuminen laski ajonopeuksia huomattavasti. Myös kiertoliittymien 

suuret liikennemäärät laskivat HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajonopeuksia. Kuormatun ja 

tyhjän HCT-ajoneuvoyhdistelmän ajolinjoissa ja ajonopeuksissa esiintyviä 

eroavaisuuksia ei voitu luotettavasti vertailla, sillä eri tulosuuntien taivutuskulmat 

poikkesivat toisistaan. Kuormaamattomalla HCT-ajoneuvoyhdistelmällä voidaan 

kuitenkin käyttää jyrkempiä kääntöliikkeitä ja nostetuttujen akseleiden avulla ajolinjat 

muodostuivat sujuvammiksi. Talvella kuormaamaton HCT-ajoneuvoyhdistelmä voi 

kuitenkin leventää ajolinjoja kiertoliittymissä, kun renkaat luistavat tienpinnan ja 

renkaiden välisen kitkan vähentyessä. 

Ajourasimuloinneissa käytettävä ajonopeus vaikutti ajouran muotoon, sillä ohjelma 

huomioi renkaiden ääriasentoon kääntämiseen kuluneen ajan ja muodosti sen pohjalta 

minimikääntösateen. Ajonopeuden lisäys aiheutti kuljetun matkan pidentymistä samalla 

kun renkaiden kääntämiseen kuluva aika pysyi vakiona. Tämän johdosta 

mitoitusajoneuvo kulki pidemmän matkan ennen kuin renkaat olivat kääntyneet 

ääriasentoon, jolloin ajourien muoto muuttui. Ajourasimulointien yhteydessä verrattiin 8 

kilometrin tuntivauhdin ja 15 kilometrin tuntivauhdin vaikutusta kiertoliittymissä 
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muodostuviin ajouriin. Kuvan 46. perusteella nähdään, että pienemmällä ajonopeudella 

ajolinjasta voitiin muodostaa jyrkempi ja terävämpi. Käytännössä ajolinja muodostetaan 

mahdollisimman sujuvaksi, joten suoraan ajettaessa käytettiin molempien 

mitoitusajoneuvojen kohdalla 15 kilometrin tuntinopeutta ja vasemmalle käännyttäessä 

8 kilometrin tuntinopeutta. 

 

 

Kuva 46. Ajonopeuden vaikutus simuloituihin ajouriin. 

Simulointiohjelman avulla tarkasteltiin myös kääntymissäännön toteutumista tutkimusta 

varten luoduilla mitoitusajoneuvoilla. Tavallinen moduuliyhdistelmä suoriutui 

kääntymissäännössä asetetuista vaatimuksista, sillä vetoauton keula kulki alle 12,5 

metrin säteistä ympyräkaarta pitkin. B-linkin ja keskiakseliperävaunun avulla 

muodostettu HCT-ajoneuvoyhdistelmä ei mahtunut kulkemaan 12,5 metrin säteistä 

ympyräkaarta pitkin, sillä keulaosa kulki 14,8 metrin ympyräkaarella. Isoin kääntösäde 

oli puoliperävaunulla ja täysperävaunulla muodostetussa HCT-ajoneuvoyhdistelmässä, 

sillä sen keulaosa kiersi 15,3 metrin säteisellä ympyräkaarella. Tutkimukseen valittujen 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien todelliset kääntösäteet ovat luultavasti simuloituja arvoja 

pienempiä johtuen kuljetusyritysten käyttämistä kääntyvistä ja ohjatuvista 

akselistorakenteista. Kääntymissäännön tutkimista varten muodostetut ajourat näkyvät 

liitteessä 7. 

7.2 HCT-ajoneuvoyhdistelmät muissa tasoliittymissä 

Tutkimuksessa ilmakuvattiin Rovaniemen puutavaraterminaalin läheisyydessä olevaa 

avointa liittymää sekä simuloitiin valtatiellä 4 Iin taajaman läheisyydessä olevaa 

tulppaliittymää ja kanavoitua liittymää. Tutkimusaineiston perusteella HCT-
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ajoneuvoyhdistelmät mahtuivat ajamaan tutkituissa tasoliittymissä ongelmitta. HCT-

ajoneuvoyhdistelmät vaativat kuitenkin tavallista ajoneuvoyhdistelmää enemmän tilaa 

liittymäalueella, jolloin ajourat muodostuivat leveämmiksi. Lisäksi 

ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassan ja pituuden kasvaessa ajonopeus oli sovitettava 

käytetyn kuorman, kelin ja liittymän mukaan. Videoaineiston perusteella kuormattuna 

ajettaessa HCT-ajoneuvoyhdistelmän kuljettajat käyttivät liittymäalueella alhaista 

ajonopeutta välttäen jyrkkiä kääntöliikkeitä, sillä ne voisivat vaurioittaa 

akselistorakenteita, renkaita ja niveliä. 

Riittävän tilavaksi mitoitettu avoin liittymä mahdollistaa loivemmat ajolinjat verrattuna 

tulppaliittymään tai kanavoituun liittymään. Ajoneuvoyhdistelmien pituuden kasvaessa 

myös avoimissa liittymissä edellytetään tarkkaan valittuja ajolinjoja ja ajolinjojen 

hahmottaminen voi osoittautua joissakin tilanteissa vaikeaksi. Liittymäalueiden ajourien 

tarkastelussa on huomioitava myös ajotapojen vaikutus, joiden perusteella 

mitoitusajoneuvojen tilankäyttö on määritetty liittymäalueella. Ajotavalla D 

mitoitetuissa tasoliittymissä voidaan kääntymisen yhteydessä hyödyntää vastaantulevan 

liikenteen ajokaistaa tai poiketa merkittyjen reunaviivojen ulkopuolelle. Käytännössä 

ajokaistojen on tällöin oltava molempiin suuntiin vapaana liittymäaluetta lähestyttäessä. 

Ajolinjojen hahmottaminen on avoimessa liittymässä vaikeampaa, mikä näkyi myös 

Rovaniemen puutavaraterminaalin avoimessa liittymässä. Kuljettajat eivät kiinnittäneet 

huomiota ajolinjoihin, jolloin ajoneuvoyhdistelmät oikaisivat sisäkaarteessa.  

Tutkitussa tulppaliittymässä ja kanavoiduissa liittymässä HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

taaimmaisten akseleiden muodostamat ajourat oikaisivat käännöksissä reilusti enemmän 

kuin tavallisen ajoneuvoyhdistelmän ajourat. Tutkimustulosten perusteella etuakseleille 

jäi riittävästi tilaa, jotta keulaosalla saatiin muodostettua mahdollisimman sujuva 

ajolinja liittymää lähestyttäessä. Risteävien teiden liittymäkulmat eivät saa poiketa 

merkittävästi kohtisuorasta liittymäkulmasta, jotta varmistetaan riittävät näkemät ja 

turvallinen liikennöinti kaikissa tapauksissa. Liittymäalueella olevien näkemäesteiden 

lisäksi myös korkeusvaihtelut voivat aiheuttaa HCT-ajoneuvoyhdistelmille ongelmia 

etenkin talvella ajoneuvoyhdistelmien kiillottaessa tienpinnat liukkaiksi. 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksia kiertoliittymien minimimitoitukseen tutkittiin 

simuloimalla mitoitusajoneuvojen ajouria Sodankylän ja Kärsämäen kiertoliittymissä, 

joiden keskisaarekkeiden halkaisijoita oli pienennetty kahdella metrillä. Pienennetyssä 
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Sodankylän pohjoisessa kiertoliittymässä HCT-ajoneuvoyhdistelmän taaimmaiset 

akselit nousivat suoraan ajettaessa sisääntulokaistalla 70 senttimetriä enemmän 

yliajettavan tulosaarekkeen päälle. Näin ollen pienennetyssä kiertoliittymässä ei ollut 

tarpeeksi tilaa käytettävissä, jotta HCT-ajoneuvoyhdistelmällä olisi voitu ajaa 

liittymässä sujuvasti. Pienennetty kiertosaareke levensi HCT-ajoneuvoyhdistelmän 

ajouria myös vasemmalle käännyttäessä ja aiheutti enemmän oikomista kiertotilassa. 

Kärsämäen pienennetyssä kiertoliittymässä suoraan ajettaessa HCT-

ajoneuvoyhdistelmän ajourat eivät poikenneet merkittävästi alkuperäisistä 

simulointituloksista. Vasemmalle käännyttäessä HCT-ajoneuvoyhdistelmän taaimmaiset 

akselit oikaisivat pienennetyn kiertosaarekkeen kavennusosan yli 0,9 metriä enemmän 

kuin todellisella mitoituksella simuloidussa kiertoliittymässä. Käytettävissä oleva tila 

riippuu kiertoliittymän rakenteisiin liittyvistä mitoitustekijöistä, joista kiertoliittymän 

halkaisijan todetaan vaikuttavan eniten HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoihin. 

7.3 HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimukset talvihoitoon  

Kyselytulosten perusteella talvikausi aiheutti eniten ongelmia maanteiden ylläpidossa, 

sillä yli 52 prosenttia vastaajista oli täysin tyytymättömiä talvihoidon nykyiseen laatuun. 

Talvihoidon laatuun liittyvät vastaukset olivat yhteneväisiä Liikenneviraston vuonna 

2015 teettämän tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen kanssa, sillä 

tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen perusteella ammattiautoilijoista 50 prosenttia oli 

tyytymättömiä maanteiden talvihoitoon.  Tutkimustulosteni perusteella talvihoidon 

puutteet esiintyivät kaventuneina ja polanteisina ajoratoina sekä puutteellisena 

liukkaudentorjuntana. Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen pääteiden suurimmat 

talvihoitoon liittyvät puutteet näkyivät tienpinnan epätasaisuutena, mutta sen sijaan 

liukkaudentorjuntaan ja lumen auraukseen oltiin tyytyväisempiä. (Liikennevirasto 

2015d) 

Talvihoidon laatupoikkeamia esiintyi vastaajien mielestä eniten taajamien ulkopuolisilla 

tieosuuksilla, mutta vastausten analysoinnissa on kuitenkin huomioitava, että 

kuljettajien mielipiteet riippuvat liikennöityjen tieosuuksien eri talvihoitoluokista. 

Tutkimukseen valituista kiertoliittymistä Iin ja Haaransillan kiertoliittymät kuuluvat 

talvihoitoluokkaan 1s, jonka perusteella tienpinnat ovat normaalisti aina paljaana ja 

liukkaus torjutaan ennakoivilla toimenpiteillä. Sodankylän ja Kärsämäen kiertoliittymät 
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puolestaan kuuluvat talvihoitoluokkaan 1b, jonka mukaan tienpinnat ovat osan talvea 

lumipintaisena.  

Avoimien kysymysten kautta nousi esille mielipiteitä, joiden perusteella yöaikainen 

liukkaudentorjunta koettiin puutteelliseksi. Talvihoidossa liukkaudentorjunnan 

laatuvaatimukset on määritelty ajoradan kitkavaatimusten ja toimenpideaikojen avulla. 

Ylemmillä talvihoitoluokilla ajoradan laatuvaatimukset määritellään kitka-arvon 

perusteella ja alemmilla hoitoluokilla ne määräytyvät liikenteen tarpeen mukaisesti. 

Lisäksi HCT-ajoneuvoyhdistelmän hallittavuuden todettiin heikkenevän talvella 

murtuneiden tienpohjien aiheuttamien heittojen myötä.  

Maanteiden talvihoitoluokissa ei tällä hetkellä ole huomioitu erikseen HCT-

ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksia maanteiden talvihoitoon. Tienpitäjien tulisi 

huomioida HCT-ajoneuvoyhdistelmien tilantarve talvihoidon laatuvaatimuksissa, joiden 

perusteella alueurakoitsijat osaisivat ottaa HCT-ajoneuvoyhdistelmien ominaisuudet 

paremmin huomioon talvihoidon toimenpiteissä. Liittymäalueille kertynyt lumi tulisi 

aurata tarvittaessa määriteltyjä toimenpideaikoja nopeammin ja aurauksesta tulisi 

tarvittaessa huolehtia myös yöaikaan. Liikennettä haittaavat lumivallit tulisi poistaa 

liittymäalueilta useammin, sillä ne haittaavat ajolinjojen muodostamista ja heikentävät 

näkyvyyttä. Lisäksi siltojen reunoille, keskikaistoille ja korokkeille kertyneet lumivallit 

tulisi poistaa aiempaa useammin vaaratilanteiden välttämiseksi. Talvihoidon 

takaamiseksi HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimukset tulisi ottaa huomioon 

hoitosopimuksissa ja talvihoidon laatutekijöitä määriteltäessä. 

Tutkimustulosten perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmät vaativat liittymäalueilla 

tavallista ajoneuvoyhdistelmää enemmän tilaa. Talvikaudella liittymäalueiden talvihoito 

korostuu, sillä tavallisille moduuliyhdistelmille mitoitetut liittymät käyvät liian ahtaiksi, 

mikäli liittymäalueille kertyy runsaasti lunta ja ajokaistat kiillottuvat liukkaiksi. 

Taajama-alueilla liittymien lumitila oli tilanpuutteen vuoksi vähissä ja lumivallit 

aiheuttivat näkemäalueiden heikentymistä sekä ajoradan kaventumista kuvan 47. 

mukaisesti. Liittymien reunoille kertyvä lumi tulisi poistaa aiempaa useammin 

liittymäalueilta, jotta varmistettaisiin HCT-ajoneuvoyhdistelmien sujuva liikennöinti 

liittymissä. Ajoradan lumisuuden, kitkan ja tasaisuuden nykyiset vaatimukset ja 

toiminta-ajat eri talvihoitoluokissa on esitetty liitteessä 4. Talvihoidon laatuvaatimukset 
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sisältävät tarkempia ehtoja hoidettavien kohteiden toimenpide- ja voimassaoloajoista, 

mutta niissä ei ole mainintaa HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksista.  

Kuva 47. Talvikaudella kiertotila kapenee. (Heinonen 2016) 

Kiertosaarekkeen kavennuksen sivukaltevuuden todettiin aiheuttavan ongelmia 

talvihoitoon, sillä liian jyrkkä sivukaltevuus oli vaikeuttanut auraamista. Aurauksen 

ollessa puutteellista kiertotilan sisäreunalla esiintyi korkeaa polannetta, joka aiheutti 

HCT-ajoneuvoyhdistelmälle ongelmia. Tällöin taaimmaisen perävaunun akselit 

nousivat polanteen reunan päälle, jonka seurauksena perävaunu luisti sivusuunnassa 

kiertotilassa hallitsemattomasti. Liittymäalueiden rakenteesta ja geometriasta ei saisi 

koitua haittaa talvihoidolle ja mahdollisiin ongelmakohtiin tulisi kiinnittää huomiota jo 

liittymien suunnitteluvaiheessa. Kiertoliittymien talvihoidosta aiheutuu enemmän 

kustannuksia tienpitäjälle kuin muista liittymätyypeistä, sillä halkaisijaltaan ison 

kiertoliittymän auraaminen kestää kauemmin ja kiertoliittymän ympärillä olevat 

rakenteet lisäävät auraamiseen kuluvaa aikaa. Kiertoliittymien saarekkeiden mitoitus ja 

muoto tulisi suunnitella siten, että aurausta vaikeuttavat terävät reunakivet 

pyöristettäisiin. Saarekkeiden päällä ei saisi olla myöskään lumensiirtoa haittaavia 

rakenteita, kuten esimerkiksi isoja luonnonkiviä tai istutuksia. 

7.4 HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimukset tieympäristön 

liikennetekniseen mitoitukseen 

Kiertoliittymät vaativat kaikista tasoliittymätyypeistä eniten tilaa liittymäalueella, sillä 

kiertosaarekkeen halkaisija, tulosuuntien porrastus ja ajokaistan leveys sekä vaaditut 

näkemäalueet vaikuttavat kiertoliittymän tilantarpeeseen. Kiertoliittymien mitoituksessa 

on otettava huomioon eri tienkäyttäjien tilatarpeiden lisäksi myös liikennemäärät ja 
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nopeusrajoitukset, sillä ne vaikuttavat kiertosaarekkeen halkaisijan valintaan. 

Kiertoliittymän kiertosaarekkeen halkaisijan kokoa ja liittymän mitoitusta suurentamalla 

saadaan lisää tilaa raskaan liikenteen käyttöön, mutta samalla se voi myös nostaa 

henkilöajoneuvojen nopeuksia ja vakavampien onnettomuuksien määrää. 

Tasoliittymien suunnitteluohjeen mukaan taajamien reuna-alueille rakennettavien 

kiertoliittymien kiertosaarekkeen halkaisija tulisi olla 21-40 metriä ja taajamien 

pääväylille suositellaan halkaisijaltaan 13–20 metrin kiertosaarekkeita riippuen 

ajonopeuksista ja liikennemääristä. Alle 12 metrin kiertosaarekkeen halkaisijaa 

suositellaan vain taajamien yhdys- ja kokoojaväylille. Halkaisijaltaan yli 40 metrin 

kiertosaarekkeita suositellaan käytettäväksi ainoastaan aukeilla alueilla ja 

maaseutumaisissa olosuhteissa. Kaksikaistaisen kiertoliittymän kiertosaarekkeen 

halkaisija on oltava vähintään 16 metriä. (Tiehallinto 2001) Tutkimukseen valituista 

kiertoliittymistä Sodankylän, Iin ja Kärsämäen kiertoliittymät sijaitsivat taajamien 

läheisyydessä valtatien 4 varrella ja niiden kiertosaarekkeiden halkaisijat olivat 25-33 

metriä. Haaransillan kiertoliittymän sijainti oli taajama-alueen ulkopuolella aukealla 

alueella. Lisäksi kyseinen kiertoliittymä on kaksikaistainen ja sen myötä 

kiertosaarekkeen halkaisija on 59 metriä, mikä on selvästi muita tutkittuja 

kiertoliittymiä isompi. Kiertoliittymien soveltuvuus HCT-ajoneuvoyhdistelmille riippuu 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien ominaisuuksista, jotka on otettava huomioon 

mahdollisimman tarkasti kiertoliittymiä suunniteltaessa. Taulukkoon 3. on kerätty HCT-

ajoneuvoyhdistelmien sujuvan ja turvallisen liikennöinnin kannalta oleellisimmat 

tekijät.  

Taulukko 3. HCT-ajoneuvoyhdistelmän ominaisuudet ja tieympäristöön liittyvät tekijät, 

jotka olisi huomioitava HCT-reitillä olevien tasoliittymien suunnittelussa ja ylläpidossa. 

Ajoneuvoyhdistelmän 

ominaisuudet 

Liittymän 

mitoitustekijät 

Talvihoidon 

vaikutus 

Kuljettajan 

toiminta 

Pituus, massa Ajokaistan leveys Liukkaudentorjunta Tilannenopeus 

Kääntyvyys Kiertosaarekkeen koko Kitka, lumi, jää Ajokokemus 

Apulaitteet Tulokulmien taivutus Lumitilan puute Ennakointi 

Akselirakenteet Yliajettavat reunakivet Toimenpideajat Ajolinjat 

Rengastus 
Tulosaarekkeiden 

muotoilu 
Resurssit Ajotottumukset 
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HCT-ajoneuvoyhdistelmien yksilölliset ominaisuudet, kuten kokonaispituus, 

kokonaismassa ja akselirakenteet vaikuttavat muodostuviin ajouriin. Ajourien lisäksi ne 

vaikuttavat risteysalueen ylitysaikoihin ja ajoneuvoyhdistelmän tilantarpeeseen. 

Lähtökohtaisesti ajoneuvoyhdistelmän kokonaispituuden kasvattaminen on merkittävin 

tekijä, joka lisää HCT-ajoneuvoyhdistelmien tilantarvetta liikenneympäristössä. Pelkän 

kokonaispituuden perusteella on kuitenkin mahdotonta sanoa tarkasti HCT-

ajoneuvoyhdistelmän kääntösäteitä tai tilantarvetta liikenneympäristössä. HCT-

ajoneuvoyhdistelmien kääntyvyyttä määrittävien teknisten ominaisuuksien lisäksi 

kuljettajien henkilökohtaiset ajotaidot ja ajokokemus vaikuttavat HCT-

ajoneuvoyhdistelmien käyttäytymiseen ja tilantarpeeseen. Kyselytulosten perusteella 5 

prosenttia HCT-kuljettajista ilmoitti, ettei ole saanut minkäänlaista koulutusta HCT-

ajoneuvoyhdistelmän käyttöön liittyen. HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttökoulutus 

tulisi olla pakollista, jotta kuljettajista johtuvat ajovirheet saataisiin minimoitua.  

Tieympäristöön tilapäisesti muodostettujen kiertoreittien mitoitus koettiin 

kyselytulosten perusteella puutteelliseksi, sillä lähes kaikki vastaajat kokivat 

kiertoreittien olevan osittain tai täysin liian ahtaita HCT-ajoneuvoyhdistelmille. 

Tilapäisten ajoreittien soveltuvuus HCT-ajoneuvoyhdistelmille on kyettävä 

varmistamaan nopeasti ja varareittien valintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Ongelmien ennakoimiseksi tulisi kehitellä mobiilipalvelu, jonka avulla voitaisiin antaa 

yksityiskohtaisempaa tietoa muuttuneiden ajo-olosuhteiden lisäksi myös 

häiriötilanteista sekä niihin liittyvistä ajojärjestelyistä. HCT-ajoneuvoyhdistelmät voivat 

joutua käyttämään kiertoreittejä esimerkiksi tiellä sattuvien onnettomuuksien tai 

huoltotöiden vuoksi ja tietoa niistä tulisi jakaa kuljettajille. Liikenteenohjaajilla tulee 

olla tiedossa HCT-ajoneuvoyhdistelmien poikkeukselliset ominaisuudet ja heidän on 

kyettävä antamaan nopeasti informaatiota reitin soveltuvuudesta pitkille kuljetuksille. 

Kiertoreiteille siirtyminen edellyttää myös kuljettajilta johdonmukaista toimintaa, jotta 

liian ahtailta paikoilta vältyttäisiin. 

7.4.1 Kiertoliittymien mitoitus- ja muotoilusuositukset  

Tasoliittymien suunnitteluohjeeseen ei ole sisällytetty HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

käyttöön liittyviä yksityiskohtia. Suunnitteluohjeen päivittäminen HCT-

ajoneuvoyhdistelmien ominaisuuksien mukaiseksi voisi olla ajankohtaista siinä 

vaiheessa, kun HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttö ei ole luvanvaraista toimintaa. 

Yksiselitteisiä HCT-ajoneuvoyhdistelmien liikenneteknisiä minimimitoitusvaatimuksia 
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ei voida luotettavasti määrittää. Tutkimusaineiston perusteella esiintyi kuitenkin 

kiertoliittymien muotoiluun liittyviä tekijöitä, joita parantamalla varmistettaisiin 

kiertoliittymien parempi soveltuvuus HCT-ajoneuvoyhdistelmille. 

Raskaan liikenteen runkoreittien varsilla kiertoliittymiin on saatu lisätilaa muotoilemalla 

kiertosaarekkeen reuna yliajettavaksi. Tutkimustulosten perusteella yksikaistaisten 

kiertoliittymien kiertosaarekkeiden reunaosien tulisi olla aina yliajettavia, mikäli 

kiertoliittymässä kulkee HCT-ajoneuvoyhdistelmiä. Yliajettavan kiertosaarekkeen 

avulla ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille jäisi enemmän tilaa kiertoliittymässä 

ajamiseen. Kiertoliittymässä perävaunun taaimmaisten akseleiden oikaiseminen on 

vähäisempää, kun liittymään tultaessa vetoauton keula voidaan ohjata pidemmälle kohti 

kiertosaareketta.  

Yliajettavan reunaosan lisäksi myös kiertosaarekkeen kavennusosan tulisi olla aina 

yliajettava ja riittävän leveä, mikäli kiertoliittymässä kulkee HCT-ajoneuvoyhdistelmiä. 

Yliajettavan reunaosan avulla rajoitetaan henkilöautoliikenteen käyttämiä ajonopeuksia 

kiertotilassa, mutta samanaikaisesti se toimii lisätilana raskaan liikenteen kuljetuksille. 

Tasoliittymien nykyisen suunnitteluohjeen mukaan kavennusosan maksimileveys 

määritellään kiertosaarekkeen halkaisijan perusteella ja kavennuksen suurin sallittu 

leveys pienenee kiertosaarekkeen halkaisijan kasvaessa. Tutkimustulosten perusteella 

kavennuksen maksimileveys voisi olla tarvittaessa ohjeessa määriteltyjä arvoja 

suurempia etenkin, jos kiertosaareke on halkaisijaltaan pieni. Kiertotilaan saataisiin näin 

ollen lisätilaa HCT-ajoneuvoyhdistelmiä varten. 

Yliajettavan kiertosaarekkeen reunaosan ja kiertotilan kavennuksen on oltava muotoiltu 

samalla sivukaltevuuden arvolla, joka on nykyisin määritelty olevan alle 2,5 prosenttia. 

Liian alhainen sivukaltevuus aiheuttaa ongelmia tierakenteen kuivatukselle, mutta 

toisaalta liian iso sivukaltevuus haittaa liittymän talvihoitoa ja aiheuttaa ongelmia 

liukkailla keleillä. Yliajettavien kiertosaarekkeiden talvihoitoon on kiinnitettävä 

huomiota, sillä puutteellisesti aurattujen kiertosaarekkeiden sivukaltevuus voi nousta 

liian jyrkäksi. Tällöin kiertosaarekkeen kavennuksen päälle kasaantunut lumi voi 

aiheuttaa HCT-ajoneuvoyhdistelmien taaimmaisen perävaunun nousun jyrkän ja 

lumisen kiertosaarekkeen päälle. Kavennuksen päälle kasaantunut lumi voi aiheuttaa 

perävaunun hallitsematonta sivuttaisliikettä kiertotilassa. 
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Tutkimustulosten perusteella havaittiin, että tietyissä tapauksissa yksinkertaisin keino 

saada kiertoliittymään lisätilaa saavutetaan yliajettavilla tulosaarekkeilla tai niiden 

uudelleenmuotoilulla. Kuvassa 48. on esitetty uudelleenmuotoiltu tulosaareke, jonka 

avulla HCT-ajoneuvoyhdistelmille jäisi enemmän tilaa kiertotilaan saavuttaessa. 

Kuljettajat voivat ohjata vetoauton keulaosan loivemmassa kulmassa kiertotilaan, 

jolloin yhdistelmän viimeisten akseleiden ajolinjat eivät oikaise liittymän 

sisääntulokaistalla. Yliajettavien tulosaarekkeiden haittavaikutukset jäävät vähäisiksi, 

sillä se ei aiheuta merkittäviä muutoksia ajonopeuksiin eikä kiertoliittymän 

hahmottamiseen. Uudelleenmuotoiltujen tulosaarekkeiden suunnittelun yhteydessä on 

huomioitava, ettei uudelleenmuotoilu aiheuta tienkäyttäjien ohjautumista väärään 

kulkusuuntaan. Tienpitäjän ja talvihoidon kannalta tulosaarekkeen uudelleenmuotoilu 

vaikuttaa positiivisesti, sillä se vähentää aurauksen aikaista reunakivien 

vaurioitumisriskiä. 

 

Kuva 48. Tulosaarekkeiden muotoilusuositus 

Uudelleenmuotoilu 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

8.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen lähtökohtahypoteesin mukaan HCT-ajoneuvoyhdistelmät eivät aiheuta 

muutostarpeita tieympäristön liikennetekniseen mitoitukseen. Tutkimukseen valitut 

tasoliittymät todistettiin olevan mitoitukseltaan HCT-ajoneuvoyhdistelmille soveltuvia 

ja näin ollen tutkimuksen lähtökohtahypoteesi todettiin paikkaansa pitäväksi. 

Simulointitulosten perusteella pitkät HCT-ajoneuvoyhdistelmät muodostavat kuitenkin 

liittymäalueilla suuremman pyyhkäisyalan tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään verrattuna, 

minkä vuoksi niiden tilantarve ajoradan ulkopuolella kasvaa. Tutkimustulosten mukaan 

HCT-ajoneuvoyhdistelmät vaativat käytössä olevan tilan tehokasta hyödyntämistä, jotta 

taaimmaiset akselit eivät oikaisisi tasoliittymissä. HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi ajonopeudella ja kuljettajan ammattitaidolla on 

vaikutusta HCT-ajoneuvoyhdistelmien tilantarpeeseen liikenneympäristössä. 

Tämän tutkimuksen perusteella saadut tulokset osoittavat, että kiertoliittymien 

kiertosaarekkeiden pienentäminen vaikuttaa HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoihin, 

sillä liittymäalueella käytössä olevaa tila vähenee ja taaimmaiset akselit oikaisevat 

enemmän. Tutkimustulosten perusteella HCT-ajoneuvoyhdistelmien kuljetusreitillä 

olevien kiertoliittymien minimihalkaisijan tulisi olla vähintään 25 metriä, jotta 

taaimmaiset akselit eivät oikaisisi kiertoliittymän rakenteiden päälle. Simulointitulosten 

perusteella halkaisijaltaan alle 25 metrisistä kiertoliittymistä aiheutui ongelmia etenkin 

vasemmalle käännyttäessä, kun taaimmaiset akselit oikaisivat reilusti kiertosaarekkeen 

päälle. Kiertotilaa saadaan kuitenkin tarvittaessa lisättyä esimerkiksi muuttamalla 

tulokulmien taivutusta, kiertosaarekkeiden kavennusosia tai muotoilemalla 

tulosaarekkeita. Tietoa HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimuksista tieympäristön 

liikennetekniseen mitoitustarpeeseen tulisi kerätä Tietoa tiensuunnitteluun –ohjekorttiin, 

sillä HCT-ajoneuvoyhdistelmien poikkeuslupamäärien lisääntyessä ja kuljetusreitin 

laajentuessa valtateiden ulkopuolelle myös liikenneympäristön mitoitusohjeiden on 

oltava ajan tasalla. 

Talvikausi vaikuttaa HCT-ajoneuvoyhdistelmien ajolinjoihin kiertoliittymissä, sillä 

liittymäalueille kertynyt lumi ja jää pienentävät kiertotilaa merkittävästi. Talvikaudella 

liittymäalueiden talvihoito korostuu, sillä tavallisille ajoneuvoyhdistelmille mitoitetut 
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liittymät käyvät liian ahtaiksi, mikäli liittymäalueille kertyy runsaasti lunta ja ajokaistat 

kiillottuvat liukkaiksi. Liittymäalueiden auraus tulisi tarvittaessa suorittaa määriteltyjä 

toimenpideaikoja nopeammin ja aurauksesta tulisi tarvittaessa huolehtia myös yöaikaan. 

Liikennettä haittaavat lumivallit tulisi poistaa liittymäalueilta useammin, sillä ne 

haittaavat ajolinjojen muodostamista ja heikentävät näkyvyyttä. Lisäksi siltojen 

reunoille, keskikaistoille ja korokkeille kertyneet lumivallit tulisi poistaa aiempaa 

useammin vaaratilanteiden välttämiseksi. 

8.2 Yhteenveto 

HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttöön liittyvät päätökset ja käyttöasetusten muutokset 

vaikuttavat HCT-ajoneuvoyhdistelmien määrään tieympäristössä. HCT-

ajoneuvoyhdistelmien poikkeuslupapäätösten lisääntyessä maanteillä liikkuu yhä 

enemmän yli 25,25 metrin pituisia ja/tai yli 76 tonnin painoisia ajoneuvoyhdistelmiä. 

Myönnettyjen HCT-ajoneuvoyhdistelmien tekniset ominaisuudet ja rakenteet 

poikkeavat merkittävästi toisistaan, mutta HCT-ajoneuvoyhdistelmien on kuitenkin 

täytettävä käyttöasetuksissa mainitut ehdot ja saatava Trafilta hyväksyntä 

liikennekäytön aloittamiseksi. 

Mitoitusajoneuvoiksi luotujen HCT-ajoneuvoyhdistelmien kääntösäteet muodostuivat 

suuremmiksi kuin tavallisella moduuliyhdistelmällä ja ne ylittivät ajoneuvoasetuksessa 

asetettujen kääntymissääntöjen minimivaatimukset. Tavallisen ajoneuvoyhdistelmän 

ajourasimulointitulokset kiertoliittymissä vastasivat videoaineiston perusteella saatuja 

todellisia ajolinjoja, mutta HCT-ajoneuvoyhdistelmällä simuloidut ajourat muodostuivat 

videoituja ajouria leveämmiksi. HCT-ajoneuvoyhdistelmillä simuloitujen ajourien ja 

todellisten ajolinjojen eroavaisuudet johtuivat HCT-ajoneuvoyhdistelmien tarkkojen 

rakenne- ja ominaisuustietojen puutteellisuudesta.  

Tasoliittymien suunnitteluohjeen mukaan tavallisille ajoneuvoyhdistelmille 

mitoitettaviin kiertoliittymiin on jätettävä kiertotilan ulkolaidalle puolen metrin 

liikkumisvara, jonka tarkoituksena on huomioida kuljettajien ajovirheiden ja erilaisten 

ajotottumusten aiheuttama ajolinjojen leventyminen. HCT-ajoneuvoyhdistelmien 

leveämpien ajourien takia kiertoliittymässä ei ole vaadittavaa liikkumisvaraa, minkä 

vuoksi ajolinjojen korjaus kiertotilassa ei ole mahdollista. Kuljettajan on tunnettava 
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ajoneuvoyhdistelmänsä ominaisuudet tarkasti, jotta kiertoliittymissä voidaan ajaa 

turvallisesti rakenteita rikkomatta. 

Ajo-olosuhteet vaikuttavat HCT-ajoneuvoyhdistelmien liikennöintiin etenkin talvella, 

sillä erittäin huonolla ajokelillä HCT-ajoneuvoyhdistelmillä ajaminen on kielletty 

lupaehdoissa. Tutkimustulosten perusteella maanteiden talvihoito muodostui tärkeäksi 

tekijäksi HCT-ajoneuvoyhdistelmien sujuvan ja turvallisen liikennöinnin kannalta. 

Kyselytulosten perusteella maanteiden talvihoidossa tulisi huomioida nykyistä 

paremmin HCT-ajoneuvoyhdistelmien ominaisuudet ja vaatimukset. Epätasaiset 

tienpinnat aiheuttivat kyselyn perusteella eniten ongelmia taajamien ulkopuolisilla 

tieosuuksilla. Taajamissa liittymäalueille kertyneet lumivallit aiheuttivat videoaineiston 

perusteella vaaratilanteita HCT-ajoneuvoyhdistelmille, kun taaimmaiset akselit nousivat 

lumisen kiertosaarekkeen päälle aiheuttaen hallitsematonta sivuttaisliikettä kiertotilassa.  

Tämän tutkimuksen aikana esiin nousseet jatkotutkimusaiheet liittyvät HCT-

ajoneuvoyhdistelmien liikennöintiin talvikaudella ja tilapäisillä kiertoreiteillä. Eri 

liittymätyyppien ja terminaaliolosuhteiden ilmakuvaaminen talvikaudella antaisi 

arvokasta lisätietoa HCT-ajoneuvoyhdistelmien käyttäytymisestä liukkailla 

tienpinnoilla. HCT-ajoneuvoyhdistelmien tilapäisten ajoreittien mitoitusvaatimuksiin 

liittyvän tutkimuksen avulla varmistettaisiin sujuva liikennöinti myös varareiteillä. 

Lopputuotteena muodostettavan mobiilipalvelun avulla voitaisiin antaa 

yksityiskohtaisempaa tietoa muuttuneiden ajo-olosuhteiden lisäksi myös 

häiriötilanteista sekä niihin liittyvistä ajojärjestelyistä. 
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Liite 5. Tasoliittymät yleisillä teillä 
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Liite 7. Mitoitusajoneuvojen kääntyvyys 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Liite 8. Kyselyaineisto 
 

1. Mikä on työtehtävänne? 

 
 

2. Minkä ikäinen olette? 

 
 

3. Kuinka monta vuotta olette ajaneet ammatiksenne tavallisella 

ajoneuvoyhdistelmällä? 

 
 

4. Kuinka usein ajatte HCT-ajoneuvoyhdistelmällä? 
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5. Mihin vuodenaikaan maanteiden ylläpidossa esiintyy eniten puutteita?  

 
 

6. Mitkä tekijät aiheuttavat eniten ongelmia talvikaudella? (Voit valita enintään 

kolme vaihtoehtoa)  

 
 

7. Missä esiintyy eniten talvihoidon puutteita?  

 
 

8. Minkä tyyppisissä liittymissä ajolinjoihin on kiinnitettävä erityisesti huomiota? 

(Voit valita enintään kolme vaihtoehtoa) 
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9. Mitkä tekijät vaikuttavat eniten ajolinjoihin liittymissä? (Voit valita enintään kolme 

vaihtoehtoa)  

 
 

10. Mitkä tekijät aiheuttavat kiertoliittymissä eniten ongelmia ajolinjoihin? (Voit valita 

enintään kolme vaihtoehtoa) 

 
 

11. Ajoreitilläni esiintyy ahtaita paikkoja, jotka haittaavat ajoa 
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12. Liittymäalueet on mitoitettu liian ahtaiksi 

 
 

13. Risteyksen ylitysaika aiheuttaa ongelmia muulle liikenteelle 

 
 

14. Mäkiset tieosuudet aiheuttavat haasteita etenemiskykyyn 

 
 

15. HCT-ajoneuvoyhdistelmät soveltuvat hyvin liikenteeseen 

 
 

16. Joudun käyttämään usein ylileveitä ajolinjoja liittymissä 
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17. Tilapäiset reittimuutokset (esim. tietyömailla) tehdään yleensä liian ahtaiksi 

 
 

18. Talvihoito on tarpeeksi laadukasta elinkeinoelämän kuljetuksille 

 
 

19. Toivoisin enemmän työtehtäviini liittyvää koulutusta 

 
 

20. Olen saanut/antanut koulutusta HCT-ajoneuvoyhdistelmän käyttöön:  
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21. Montako kertaa sääolosuhteet ovat aiheuttaneet muutoksia 

kuljetusaikatauluihin viimeisen vuoden aikana?  

 
 

 

22. Oletteko HCT-ajoneuvoyhdistelmällä ajaessanne: 

 
 

 

23. HCT-ajoneuvoyhdistelmät vaativat enemmän huomiota: 
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Kaikki (KA:3.09, Hajonta:1.12) (Vastauksia:22)
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Kaikki (KA:1.67, Hajonta:1.0) (Vastauksia:18)
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Kaikki (KA:3.43, Hajonta:0.77) (Vastauksia:23)


