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Puutavaran kuljetuksiin osallistunei den autojen maaran ja l aadun selvittämiseksi Metsätehon to ime sta kerättiin hel mi-maaliskuun vaihteessa
1966 tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon kuljetuksissa käytetyistä kuo r ma- autoista . Vastaavanlaista tilastoa kerättiin talvella
1957, 1961 ja 1963 . Tilasto antaa hyvän kuvan puutavara- autoista , s ill ä se käsittää l ähes kaikki mainittujen kuljetuksenantajien työmailla
olleet autot, ja nämä kuljetuksenantajat suorittavat pääosan puutavaran
autokuljetuksista. Seuraavassa esitetään yhdistelmä talvella 1966 kerätyn tilaston tuloksista . Kehityksen valaisemiseksi tullaan samalla
esittämään myös eräitä aikaisempien tilastojen tuloks i a . Numerotiedot
ovat, ellei toisin mainita , talven 1966 tilastosta .
AUTOT
Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon kuljetuksissa oli helmi - maalis-kuun vaihteessa yhteensä noin 2 800 kuorma- autoa . Talvella 1963 vas taava autojen määrä oli 3 100 kappaletta ja talvella 1957 2 600 kappaletta . Kuljetukset suoritetaan pääasiassa autourakoits i joiden omistamalla kalustolla . Kuljetuksenantajien omien autojen osuus on kaikissa
1960- luvulla kerätyissä tilastoissa ollut 3 %
.
Autot ovat tavallisesti kaksiakselisia ja taka- akselivetoisia . Kaksiakselisten autojen osuus oli 87 %ja kolmiakselisten 13 %
. Jälkimmäisten autojen määrä on lisääntynyt , sillä talvina 1963 ja 1961 niiden osuus oli 6 %ja talvella 1957 vajaat 2 %
. Runsaassa kolmannekses-
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sa kaksiakselisista autoista oli vetävän taka- akselin lisäksi myös vetävä etuakseli . Tä llaisten autojen osuus on jonkin verran lisääntynyt ,
Lähes 30 %g ssa kolmiakselisista autoista oli vähintään kaksi vetävää
akselia . Tavallisin näistä malleista oli sel lainen, jossa etuakselija
etumainen teliakseli olivat vetäviä .
Likimain puolet autoista oli otettu liikenteeseen vuosina 1964- 1966 .
Vanhojen, yli viisi vuotta käytössä olleiden autojen osuus oli 13 %
.
Puutavara- autot ovat keskimäärin uudempia kuin maan kaikki kuorma- autot . Kaksiakselinen autokalusto koostui melkein yksinomaan englantilaisista, länsisaksalaisista, ruotsalaisista ja kotimaisista autoista.
Englantilaisten autojen osuus on jonkin verran pienentynyt, mutta muista mainituista maista peräisin olevien autojen osuus vastaavasti suurentunut. Kolmiakseliset autot taas olivat lähinnä Ruotsissa ja Suomessa valmistettuja .
Likimain kolme neljäsosaa autoista oli niin suuria, kuin suurinta
sallittua akseli- ja teliakselipainoa koskevien määräyksien mukaan voi daan käyttää . Kaksiakselisten autojen keskimääräinen kantavuus oli
6 . 3 tn, kokonaispaino 11.7 tn j a taka- akselipaino 7.8 tn. Kolmiakselisten autojen vastaavat keskiarvot olivat 9 . 2 tn, 17 . 2 tn ja 12 . 8 tn .
Autojen koot ovat jatkuvasti suurentuneet. Talvel la 1963 kaksiakseli sen auton keskimääräinen kantavuus oli 5.9 tn ja kolmiakselisen 8 . 9 tn .
Kerättäessä tilastoa ensimmäisen kerran talvella 1957 keskimääräiset
kantavuudet olivat vastaavasti 4 . 7 tn ja 6 .1 tn.
Bensiinimoottorilla varustetut autot ovat jääneet kokonaan pois puutavaran kuljetuksista, sillä talvella 1966 käytännöllisesti katsoen
kaikki autot oli varustettu dieselmoottorilla . Kaksiakselisten dieselautojen keskimääräinen moottorinteho oli 141 hv ja kolmiakselisten 183
hv . Talvella 1957 vajaat 60 %autoista käyttivät polttoaineenaan kaasuöljyä . Autojen keskimääräinen moottorinteho oli tällöin 100 hv.
PERÄVAUNUT
Hieman yli 60 %kaksiakselisista autoista liikennöi perävaunun kans sa. Huomattava osa, 73 %
, kolmiakselisista autoista taas oli ilman perävaunua. Vetoautot olivat yleensä muita autoja maastokelpoisempia,
sillä niissä oli suurempi moottori ja niiss ä oli runsaammin usealla
vetävällä akselilla varustettuja autoja kuin perävaunu ttomi ssa au toissa . Perävaunujen käyttö varsinkin kaksiakselisten autojen yhteydessä
on yleistynyt . Kaksiakselisen auton tavallisin perävaunu oli yksiakselinen puoliper~vaunu, osuus lähes 90 %
. Muiden perävaunutyyppien , lähinnä teliakselilla varustettujen puoliperävaunujen käyttö on hieman
lisääntynyt . Kolmiakselisten autojen yleisin perävaunu oli kaksiakselinen varsinainen perävaunu , ns. täysperävaunu ,
Tavallisin auto-perävaunuyhdistelmä oli kaksiakselinen auto ja yksiakselinen puoliperävaunu . Sen keski määräinen kantavuus oli 11.9 tn ja
kokonaispaino 19 . 2 tn . Kaksiakselisen auton ja teliakselisen puoliper ävaunun muodost~man yhdistelmän osuus oli 7 %ja kolmiakselisen auton
ja täysperävaunun muodostaman yhdistelmän osuus 4 %
. N'aiden yhdistelmien kantavuus oli keskimäärin 14.8tnja18.8 tn sekä kokonaispaino 25.2 tn ja
31.3 tn .
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KUORMAUS JA PURKAMINEN

Tukkiautot kuormattiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta koneellisesti . Pinotavaraa kuormattiin sen sijaan verraten yleisesti vielä
käsin, sillä koneellisen kuormauksen osuus pinotavaran kuormauksessa
oli vajaat 60 %. Pinotavaran koneellinen kuormaus on nopeasti lisääntymässä, sillä talvella 1963 vastaava sadannes oli 25. Mekaaninen autokohtainen puominosturi oli tavallisin tukkien kuormauks essa käytetty kuormauslaite . Pinotavaran kuormauksessa oli yleisin kuormauslaite erillinen kuormaaja, joka tavallisesti oli autoon tai traktoriin
asennettu hydraulinen kahmainnosturi . Erillisten kuormaajien osuus
oli 55 %kaikista pinotavaran kuormauslaitteista . Autokohtaisten hydraulisten nostureiden osuus pinotavaran kuormauksessa käytetyistä laitteista oli 25 %
. Hydraulisten nostureiden käyttö on lisääntynyt.
Kuormista purettiin 38 %nippuina, 29 %erillisellä nosturilla ja
12 %käsin. Muissa tapauksissa purkamistapa vaihteli olosuhteiden mukaan .
KUWETTAJA T JA APUMIEHET

Tukkeja kuljettaneissa autoissa oli melkein aina apumies, joissakin
tapauksissa kaksi apurniestä. Pinotavara-autoista oli 12 %sellaisia,
joissa kuljettaja työskenteli yksinään, ilman apumiestä . Silloin, kun
kuormaus suoritettiin erillisellä kuorrnaajalla tai autokohta isella hydraulisella kahrnainnosturilla, apumi ehen käyttö oli vähäisempää kuin
muita kuormauslaitteita käytettäessä tai kuormattaessa käs in . Sellaisten autojen määrä, joissa ei ole lainkaan apumiestä, on hieman suurentunut.
Autourakoitsijat olivat etupäässä pienyrittäjiä, sillä huomattavinta osaa, 70 %, urakoitsijoiden autoista ajoivat omistajat itse tai heidän perheenjäsenensä, Palkattujen kuljettajien osuus, joka on hieman
suurentunut, oli 20 %, ja 10 %autoista ajoivat omistajat tai heidän
perheenjäsenensä sekä palkattu kuljettaja vuorotellen .
VUOROAJO JA KULJETUSSUHDE
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Autot työskentelivät yleensä yhdessä vuorossa . Vuoroajossa olleiden autojen osuus kaikista autoista oli 19 %. Aikaisempiin vuosiin
verrattuna tässä suhteessa ei ole tapahtunut sanottavaa muutosta. Lähes 80
urakoitsijoiden autoista osallistui puutavaran kuljetuksiin
vähintään kuusi kuukautta vuodessa. Tällaisten autojen mä.ärä on lisääntynyt , sillä talvella 1963 niiden osuus oli 66 %
.

%

Niiden urakoitsijoiden osuus, jotka jatkuvasti suorittivat saman
kuljetuksenantajan kuljetuksia, oli runs as kolmannes . Tällaisten autoilijoiden määrä on lisääntynyt, sillä talvella 1963 heidän osuutensa oli runsas viidennes .
Aulis E . Hakkarainen
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