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Yh d i s t e 1 m ä

Puutavaran kuljetuksiin osallistuneiden autojen maaran ja laadun selvittämiseksi kerättiin Metsätehon toimesta helmikuussa 1963
tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon kuljetuksissa käytetyistä autoista .
Vastaavanlaista tilastoa kerättiin talvella
1957 ja 1961 . Tilasto antaa hyvän kuvan puutavara- autoista , sillä
se sisältää lähes kaikki mainittujen kuljetuksenantajien työmailla
olleet autot , ja nämä kuljetuksenantajat suorittavat pääosan puutavaran autokuljetuksista .
Yhdistelmänä tilaston tuloksista voidaan esittää seuraavaa .
1 . Tilaston pohjalla voidaan laskea , että Metsätehon jäsenten
ja metsähallinnon kuljetuksissa oli talvella 1963 vilkkaimpana kuljetuskautena yhteensä n . 3 100 kuorma- autoa .
2 . Kuljetukset suoritettiin pääasiassa autourakoitsijoiden au.
t oilla . Kuljetuksenantajien oman kaluston osuus oli 3 %
3 . Autot olivat tavallisesti kaksiakselisia . Kolmiakselisten
autojen osuus oli vain 6 %
. Kaksiakselisten autojen enemmistö oli
taka - akselivetoisia .
Etu- ja taka - akselivetoisten autojen osuus
oli 30 %
. Yli puolessa kolmiakselisista autoista oli vähintään
kaksi vetävää akselia .
4 . Autot olivat keskimäärin uudempia kuin maan kaikki kuormaautot . 48 %kaksiakselisista ja 52 %kolmiakselisista autoista oli
otettu liikenteeseen vv. 1961 - 1963 . Vanhojen, yli 5 vuotta käytössä olleiden autojen osuus oli 4 %
.
5 . Kaksiakselinen, taka- akselivetoinen kalusto koostui lähinnä
englantilaisista, ruotsalaisista ja kotimaisista autoista, osuus
yhteensä 82 %
. Etu- ja taka-akselivetoisten autojen yleisimmät
valmistusmaat olivat Länsi- Saksa, Ruotsi ja Suomi, osuus yhteensä
92 %
. Kolmiakseliset autot taas olivat peräisin ensi sijassa Suomesta ja Ruotsista .
6. Puolet vv. 1961-1963, akselipainojen korottamisen jälkeen
hankituista kaksiakselisista autoista oli niin suuria, kuin me illä
voidaan käyttää. Keskiraskaiden autojen osuus oli 37 %
. 3/4:lle
uusista kolmiakseli s ista autoista oli rekisteröity suurimpia sallittuja painoja vastaava telipaino . Kaksiakselisten autojen keskimääräinen kantavuus oli 5. 9 tn, kokonaispaino 10 . 7 tn ja taka-akselipaino 7 . 2 tn . Kolmiakselisten autojen vastaavat keskiarvot olivat 8 . 9, 16 . 2 ja 12 . 0 tn .
7 . Käyt&nnöllisesti katsoen kaikki autot oli varustettu dieselmoottorilla . Kaksiakselisten dieselautojen keskimääräinen moottoriteho oli 118 hv ja kolmiakselisten 146 hv .
8 . Puolet kaksiakselisista autoista liikennöi perävaunun kanssa. Huomattava osa kolmiakselisista autoista taas oli ilman perävaunua . Vetoautot olivat yleensä muita autoja maastokelpoisempia .

1
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9.
95 %.

Tavallisin perävaunu oli yksiakselinen puoliperävaunu, osuus
Huomattavin osa niistä oli kyläseppien, pienten autokorjaamaiden tai autoilijoiden itsensä valmistamia .
Niissä ei yleensä
ollut jarruja.
10. Tukkiautot kuormattiin muutamia poikkeuksia lukuun o~amat
ta koneellisesti .
Huomattava osa pinotavarasta sen sijaan kuormattiin käsin, sillä %:ssa pinotavara- autoista oli autokohtainen
tai erillinen kuormauslaite .
Mekaaninen ruominosturi oli yleisin
kuormauslaite .
Hydraulisia p.uominostureita ja vaihtolavoja käytettiin ensi sijassa pinotavara- autojen kuormaamisessa .
11 . Autourakoitsijat olivat etupäässä pienyrittäjiä, sillä huomattavinta osaa urakoitsijoiden autoista ajoivat omistajat itse tai
heidän perheenjäsenensä.
Autoissa oli tavallisesti yksi apumies
ajovuoroa kohti .
12. Autot työskentelivät yleensä yhdessä vuorossa . Vuoroajos sa olleiden autojen osuus kaikista urakoitsijoiden autoista oli 16
%.
66 %urakoitsijoiden autoista osallistui puutavaran kuljetuksiin vähintään 6 kk/v.
13 . Lähes neljännes autourakoitsijoista oli vakinaisia ,
kuljetuksenantajan kuljetuksia jatkuvasti suorittavia .

saman

14 . Puolelle urakoitsijoiden autoista oli otettu vain pakollinen liikennevakuutus. Palon ja varkauden varalta vakuutettujen autojen osuus oli 11 %ja sellaisten autojen osuus, joille oli otettu yhdistetty vaunuvahinko - , palo- ja varkausvakuutus, oli 38

%.

15. Kolmannes urakoitsijoiden autoista suoritti kuljetuksia
niille määrätyn liikennealueen ulkopuolella ja runsas kolmannes autoista niille måäratyllä liikennealueella .
6 %:lle autoista oli
jouduttu hankkimaan tilastotyömaalla työskentelyä varten siirtolupa .
16 . Maan eri osien välisistä eroista on mainittava, että usealla vetävällä akselilla varustettuja autoja oli eniten Itä- ja Kes ki - Suomessa . Pohjois- Suomessa ja Pohjanmaalla kaksiakseliset autot olivat taka- akselipainonsa puolesta keskimäärin suurimpi~ Perävaunujen käyttö oli yleisintä näillä alueilla . Kuormauslaitteella varustettujen autojen osuus oli suurin Pohjanmaalla .
Autoja,
jotka olivat osallistuneet puutavaran kuljetuksiin vuoden aikana
vähintään 6 kk, oli tällä alueella suhteellisesti eniten .
Siirtolupien käyttö oli Pohjois- Suomessa sekä Itä- ja Keski - Suomessa hieman yleisempää kuin muualla .

17 . Verrattaessa tilastoa aikaisemmin kerättyihin tilastoihin
todetaan mm . ,
että puutavara- autojen määrä on hieman lisääntynyt .
Usealla vetävällä akselilla varustetut autot ovat yleistyneet jonkin verran .
Autoille ja perävaunuille rekisteröidyt kantavuudet,
kokonaispainot ja akselipainot ovat jatkuvasti suurentuneet. Bensiinimoottorilla varustetut autot ovat häviämässä . Autojen moottorit ovat suurentuneet .
Perävaunujen (ja kuormauslaitteiden)
käyttö· näyttää olevan yleistymässä .
Kuormauslaitteiden
käytön

~istyminen on selvimmin havaittavissa pinotavara-autojen kohdal-

------~

·.
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Metsätehon toimesta

kerättiin talvella 1963

tilastoa

puutavaran

kuljetuksiin osallistuvien kuorma-autojen määrästä ja laadusta .

Se on

jatkoa vv. 1957 ja 1960- 1961 kerätyille vastaavanlaisille tilastoille .
Erillisen tilaston kerääminen puutavara- autoista on katsottu aiheelliseksi sen vuoksi,

että niitä koskevia tietoja ei voida saada viralli-

sista autotilastoista .

Ai n e i s

t

o

Tilastoa kerättiin 44 Metsätehon jäsenen ja metsähallinnon työmailta .

Näiden työnantajien jokaiselta, helmikuussa 1963 käynnissä olleel-

ta autokuljetustyömaalta ilmoitettiin vaaditut tiedot kaikista työmaan
kirjoissa tiettynä päivänä olleista kuorma- autoi s ta . Tiedustelu rajoitettiin yhteen päivään, jottei sama auto tulisi tilastoon usealla työmaalla .

Täksi päiväksi valittiin 22 . 2 . , sillä talvella tapahtuvat au-

tokuljetukset ovat helmikuun lopulla vilkkaimmillaan .
Aineiston keruuseen

osallistuneiden

Metsätehon jäsenten

autoilla

suorittama kuljetustyö muodostaa pääosan koko jäsenistön suorittamasta
kuljetustyöstä. Metsäneuvos , metsät . tri h . c. Jarl Lindforsin keräämässä kuljetustilastossa

ko . osuutta kuvaava sadannes

oli

v . 1961

91 .

Vaikka tilastosta ovat jääneet kokonaan pois pienten puutavaranhankkijoiden ja Metsätehon jäsenistön ulkopuolella olevien

piensahojen kul-

jetuksissa olleet autot, voidaan sen tuloksien katsoa antavan hyvän kuvan puutavaran kuljetuksissa

talvella 1963 käytetystä autokalustosta.

.·
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Tilasto käsittää kaikkiaan 2 784 autoa . Mainitun, Lindforsin keräämän kuljetustilaston avulla voidaan arvioida tilastosta pois jääneiden
Metsätehon jäsenten työmailla

työskennelleiden autojen määrä.

mällä se tilastoon sisältyvien autojen määrään
senten ja metsähallinnon puutavaran

Lisää-

saadaan Metsätehon jätalvella 1963 vilk-

kuljetuksis~a

kaimpana ajokautena olleiden puutavara- autojen määräksi

kaikkiaan

n.

3 100 kuorma- autoa . Helmikuussa 1957 näiden työnantajien työmailla oli
n. 2 600 kuorma- autoa ja helmikuussa 1961 n . 3 000 autoa .
ainittakoon , että moottoriajoneuvorekisterissä oli v : n 1962 lopussa 45 248
kuorma- autoa (Kul~laitosten ••• ) .

Näistä oli ammattimaisessa liiken-

teessä 23 872 autoa ja loput, 21 376 autoa, olivat yksityisessä liikenteessä.
Tulokset on pääosiltaan laskettu alueittain .
ja tilastoautojen jakaantuminen eri alueille

Käytetty aluejaottelu

selviävät asetelmasta 1.

Asetelma 1
Autojen jakautuminen alueittain

%
Pohjois- Suomi

15
56
26

Itä- ja Keski- Suomi
Lounais- ja Länsi-Suomi
Pohjanmaa

3

Koko maa

100

Pohjois-Suomi käsittää Oulujoen vesistöalueen ja sen pohjoispuolella olevat vesistöalueet.

Itä- ja Keski-Suomeen

on luettu kuuluviksi

&nmaan, Pielisen ja Päijänteen vesistöalueet sekä Kymen lääniin kuuluva osa Eteläisen rannikon vesistöalueesta .

Muu osa viimeksi mainitus-

ta vesistöalueesta on yhdistetty Kokemäenjoen ja Lounaisen rannikon vesistöaluei1en kanssa Lounais- ja Länsi-Suomen alueeksi .
sittää Pohjanmaan vesistöalueet .
telyperusteena

on ollut

Pohjanmaa kä-

Metsätehon jäsenten kohdalla ryhmit-

kunkin toiminimen tehtaiden

sijoituspaikka .

Metsähallinnon aineisto on ryhmitelty työmaan sijaintikunnan perusteclla .
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0 m i s t u s s u h d e

Autourakoitsijoiden autot suorittavat pääosan puutavaran autokuljetuksista .

Tilastoautoista oli 97 % autourakoitsijoiden ja 3 %kulj eEri alueiden välillä ei autojen jakautumi-

tuksenantajien omistamia .
sessa eri omistajaryhmiin

ollut oleellista eroa .

Talvella 1961 ura-

koitsijoiden autojen osuus oli myös 97 %ja talvella 1957

A k s e l i

l u k u

Kaksiakselinen auto on tavallisin puutavara- automme .
ten autojen osuus oli nimittäin
6 %.

Kalustossa

muutosta .

94

%

ei tässä suhteessa

90 %.

Kaksiakselis-

ja k olmiakselisten autojen osuus
ole sitten v:n 1961

ta pahtunut

Maan er i osissa ko . autotyyppien suhteelliset osuudet vaih-

teli vat vähän .

Kuljetuksenantajilla

oli kolmiakselisia autoja

suh-

teellisesti enemmän kuin urakoitsijoilla .
Keskimäärin 30 ~:ssa kaksiakselisista autoista
kelpoisuuden parantamiseksi
etuakseli .

oli niiden

vetävän taka- akselin lisäksi

Tällaiset autot olivat yleisimpiä Itä-

maasto-

myös vetävä

ja Keski- Suomessa.

Kuljetuksenantajilla niitä oli suhteellisesti enemmän

kuin urakoitsi-

joilla .
Asetelma 2
Etu- ja taka- akselivetoisten autojen
osuus

kaksiakselisista autoista
Urakoit sijoiden
autot

Kulj .
antajien
autot

Yht.

%
Pohjois- Suomi

19

60

19

39

65

40

Lounais- ja Länsi-Suomi

18

50

19

Pohjanmaa

15

50

16

Koko maa

30

60

30

Itä-

ja Keski - Suomi

- 8 -

Perävaunullisissa autoissa vetävä etuakseli oli yleisempi kuin
vaunuttomissa .

Keskimäärin 47

etu- ja taka- akselilla .

%vetoautoista

per~

oli varustettu vetävällä

Eri alueilla sadannes vaihteli rajoissa 16 •••

ö•..

63 .

Perävaunuttomien autojen vastaavat sadannekset olivat 14 ja

17 .

Noin puolessa, 52 %:ssa, kolmiakselisista autoista oli vähintään
Talvella 1961 usealla vetävällä akselilla va-

kaksi vetävää akselia .

rustettujen autojen osuus kaksiakselisista autoista oli 26

%ja

kolmi-

%.

akselisista autoista 46

I k ä

Kaksiakselisten autojen ikä selviää asetelmasta 3, jossa esitetään
autojen jakautuminen käyttöönottovuoden mukaan , ts . sen vuoden mukaan ,
jolloin auto merkittiin ensimmäisen kerran rekisteriin .
Asetelma 3
Kaksiakselisten autojen jakautuminen
käyttöönottovuoden
1963- {:2 1 961

mukaan
Tun1959 1958 Ennen
1958 tem .

1960

Yht .

%
Taka - akselivet .
autot

25

20

21

17

5

5

7

100

Etu- ja takaakselivet . autot

30

24

24

8

4

2

8

100

Kaikki autot

26

22

22

14

5

4

7

100

Lähes puolet
vanhoja,

kaksiakselisista autoista

sillä 48 % nii s tä

oli otettu

oli enintään

liikenteeseen

Vanhojen, vähintään 5 \ruotta käytössä olleiden,
teeseen otettujen autojen osuus oli 4
autot olivat keskimäärin
tot .

%.

kaksi vuotta
vv. 1961-1963.

ennen v . 1958 liiken-

Etu- ja taka - akselivetoiset

hieman uudempia kuin taka-akselivetoiset au-

Kuljetuk s enantajien kalusto oli keskim ä ärin vanhempaa kuin ura-

koitsijoiden kalusto.

Vv. 1961-1963 hankittujen autojen osuus kolmi-

. 1 ._

-. ....

"'

.~

. . -., -

,, { '..'

~

·.·

·-,-\:-· ... -·
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akselisista autoista oli 52 %ja ennen v. 1958 käyttöön otettujen, yli
5 v:n ikäisten autojen osuu s 4

%.

Talvella 1961 uusien, enintään 2 v

samoin kuin vanhojen, vähintään 5 v käytössä olleiden autojen

osuudet

olivat hieman suuremmat kuin nyt .
Puutavaran kuljetuksissa

käytettävä

maan koko kuorma- autokalusto .

autokalusto

on uudempaa kuin

Neljännes v:n 1962 lopussa rekisteris-

sä olleista kuorma - autoista oli valmistettu vv . ·1 961 - 1962 .

Yli 5- vuo-

%

tiaiden, ennen v . 1958 valmistettujen autojen osuus oli 35

(Liu k -

k on en) .

V a l m i s t u s m a a

Kaksiakselinen autokalusto

koostui

j

m e r k k i

a

pääosiltaan

englantilaisista,

länsisaksalai sis ta, ruotsalaisista ja suomalaisista autoista (asetelma
4) .

Näissä maissa valrr.istettujen autojen osuus kaikista kaksiakseli-

sista autoista oli 95

%.

Taka- akselivetoisten

autojen

olivat englantilaiset, ruotsalaiset ja kotimaiset autot .

enemmis tönä
Länsi- Saksa,

Ruotsi ja Suomi olivat etu- ja taka- akselivetoisten autojen yleisimmät
valmistusmaat.

Perävaunuttomien ja perävaunullisten autojen

välillä

oli eroa sikäli, että vetoautoina käytettiin länsisaksalaisia , ruotsalaisia ja suomalaisia autoja suhteellisesti enemmän,
laisia vähemmän kuin perävaunuttomina autoina .

mutta

Eri alueiden

englantivälillä

ei autojen jakautwnisessa -ralmistusmaan mukaan ollut merkittäviä eroja .
Huomattavin osa, 89
messa ja Ruotsissa .

%, kolmiakselisista

autoista

oli valmistettu Suo-

Autojen valmistusmaittaisessa jakautumisessa

ei

talveen 1961 verrattuna ollut tapahtunut oleellista muutosta .
Kuorma-autokantamme yleisimmät alkuperämaat olivat v:n 1962 lopussa
Englanti ,
(L i

Länsi-Saksa,

Suomi

ja

Ruotsi,

osuus

yhteensä

92

%

u k k o n e n).

Tilastossa oli edustettuina kaikkiaan 30 eri automerkkiä .

Asetelma

5 (s . 11) valaisee kaksiakselisten autojen jakautumi sta eri merkkeihin .
Kolmiakselisissa autoissa olivat enemmistönä Sisu, Volvo, Vanaja ja
Scania-Vabis - merkkiset autot , osuus yhteensä 89

%.

'-

'~

Asetelma 4
Kaksiakselisten autojen jakautuminen
valmistusmaittain

Perävaunuttomat

Perävaunulliset

Kaikki
autot

Etu- ja taka- akselive toiset autot

Taka- akselivetoi set autot
Kaikki

Perävaunuttomat

Perävaunulliset

Kaikki
0
1

%
Englanti

53

19

41

14

1

4

30

Länsi - Saksa

11

13

11

45

53

52

23

Ruotsi

14

33

21

21

23

22

Suomi

14

30

20

17

25
20

19

20

8

5

7

3

1

2

5

100

100

100

100

100

100

100

Muut ja tuntem.
Yhteensä

!'

!..
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Asetelma 5
Kaksiakselisten autojen jakautuminen
eri merkkeihin
Taka-akseli- Etu- ja takaakselivetoiset
vetois et
autot
autot

Kaikki
autot

%
Bedford

23

r

17

3

amer .
De Soto ,
Dodge ja _., eur.
i
Fargo
', tunt .

0

0

6

4

amer .

3

2

8

6

0

0

r

Ford

leur .
tunt.

Ma girus-Deut z

14

M. A. N.

9
29

Mercedes- Benz

9

Scania-Vabis

8

5
3
15
6

14

12

14

Vanaja

6

6

Volvo

13

1
23

16

1

2

5

100

100

100

Sisu

Muut
Yhteensä

Yleisimmät merkit koko kuorma-autokalustossamme olivat v:n 1962 lopussa Bedford (19

%) ,

Ford (13

%)

ja

joiden jokaisen kolmen osuus oli 10 .~

Mer cedes-Benz, Sisu

ja

Volvo,

(L i u k k o n e n) .

K o k o

Kesällä 1961

suoritetun akselipainojen

korottamisen vuoksi,

joka

ymmärrettävästi on vaikuttanut sen jälkeen hankittujen autojen kokoon ,
autot on seuraavissa yhdistelmissä

ryhmitelty

vv. 1961-1963 ja ennen
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v . 1961 hankittuihin .

Kaksiakselisten autojen jakautuminen niille re-

kisteröidyn taka- akselipainon perusteella nähdään asetelmasta 6.

Puo-

lelle vv . 1961 - 1963 hankituista autoista oli rekisteröity suurin meillä yhdelle akselille nykyään sallittava paino , 8 . 0 tn .
autojen osuus, akselipaino 7 . 2 tn, oli 37
ta autoista

%.

Ennen v . 1961 hankituis-

osuus kaikista kaksiakselisista autoista 52

puolet sellaisia, joille rekisteröity taka-akselipaino
selipainorajoituksen mukainen, enintään 6. 4 tn .
ikäisistä

%

oli

oli vanhan ak-

Toinen puoli

tämän-

autoista oli kesän 1961 jälkeen katsastettu uudelleen, jcl-

loin niille
Lähes 70

Keskiraskaiden

oli rekisteröity

% vv.

uusia määräyksiä

vastaava akselipaino .

1961 - 1963 liikenteeseen otetuista kolmiakselisista au~

toi sta oli niin suuria, kuin meillä voidaan nykyään käyttää,
no 13.0 tn .

talipai-

Ennen v . 1961 hankituissa autoissa tämänkokoisten autojen

osuus oli vajaat 40

%ja

paino oli 10 . 0 tn .

puolet autoista oli sellaisia,

joiden

tali-

Ennen akselipainojen korottamista suurin sallittu

telipaino oli 10 . 0 tn.
Asetelma 6
Kaksiakselisten autojen jakautuminen
akselipainon

mukaan

Suurin sallittu akselipaino, tn
8. 0

7.0 •••7. 9 Alle 7. 0

Tuntem .

Yht.

Vv . 1961-1963 hankitut autot

50

37

11

2

100

Ennen v . 1961

17

31

50

2

100

34

34

30

2

100

II

"

Kaikki autot

Kaksiakselisten autojen keskimääräinen kantavuus, kokonaispaino
taka-akselipaino ilmenevät asetelmasta 7.

ja

Vv. 1961-1963 liikenteeseen

otetut autot olivat kantavuutensa , kokonaispainonsa ja taka-akselipainonsa puolesta vanhempia autoja
jen kokonaispaino

ja

kantavuus suurempi kuin

suurern~ia.

Taka-akselivetoisten auto-

taka-aks el i paino olivat hieman pienempiä, mutta
etu- ja taka-akselivetoisten .

liikenteeseen otettujen kolmiakselisten autojen

Vv. 1961 -1 963

keskimääräinen kanta-

vuus oli 9 . 2 tn, kokonaispaino 16 . 9 tn ja talipaino 12 . 7 tn .

Ennen v .

r

"'-"-'

Asetelma 7
Kaksiakselisten autojen painot
Taka-aks elivetoiset
autot

Etu- ja takaakselivetoiset
a\lt 0t

Kaikki
autot

tn
Kantavuus

1'

Vv , 1961-1963 hankitut autot
11
Ennen v . 1961
"
Kaikki autot

Kokonaispaino

r Vv .
~
....

Suurin
akselipaino

{

1961 -1 963 hankitut autot

Ennen v. 1961
Kaikki autot

11

11

1961-1963 hankitut autot
11
Ennen v. 1961
"

Vv ,

Kaikki autot

6.2
5. 6
5. 9

6. 0
5. 6

5. 8

6. 1
5. 6
5. 9

10 . 9
10 . 1
10. 5

11. 4
1o. 5
11.0

11 • 1
10. 2
1o. 7

7.5
6. 9
7.2

7.6
7. 0
7. 4

7. 5
6. 9
7. 2

U-J
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1961 hankittujen kolmiakselisten autojen vastaavat keskiarvot olivat
8. 6 tn , 15 . 4 tn ja 11 . 2 tn ja kaikkien kolmiakselisten autojen 8. 9 tn,
16.2 tn ja 12 . 0 tn .
Eri alueiden väliset erot autojen koossa olivat
Pohjois- Suomessa ja Pohjanmaalla

vähäiset .

kaksiakselisten

taka- akselipaino oli keskimäärin hieman suurempi

autojen

kuin muualla maassa .

Autojen koko oli suurentunut v:een 1961 verrattuna . Kaksiakselisten
autojen keskimääräiseksi kantavuudeksi saatiin helmikuussa 1961
ja taka-akselipainoks i 6.3 tn

5. 2 tn

s ekä kolmiakselisten autojen kantavuudek-

si 7. 5 tn ja telipainoksi 10 . 0 tn .
Puutavara- autot ovat keskimäärin suurempia kuin maan kaikki kuormaaut ot.

1 i u k k o s e n

mukaan v:n 1962 lopussa oli eniten sellai-

s ia kuorma- autoja , joiden kantavuus oli 5. 0 ••• 5. 9 tn
Seuraavaksi suurimman ryhmän muodostivat autot, joiden

4 . 0 ••• 4 . 9 tn (osuus 30

32

(osuus

%) .

kantavuus

oli

%).

Mo o t t o r i n
j a

1 a a t u

t e h o

Käytännöllisesti katsoen kaikki puutavara-autot on nykyään varustettu dieselmoottorilla.

Dieselautojen osuus kaksiakselisista ja kolmi-

akselisista autoista oli 99

%.

Kaikki uudet,

autot käyttivät polttoaineenaan kaasuöljyä .
autojen osuus oli 97

39

%kolmiakselisista

%.

Helmikuussa 1957

vv. 1961-1963 hankitut

Helmikuussa 1961

57

diesel-

% kaksiakselisista

ja

käytti polttoaineenaan kaasuöljyä .

Dieselautojen osuus maan koko kuorma - autokalustosta oli v:n 1962 lo pussa 66% (Kulkulaitosten •.• ) . Sadannesta laskettaessa dieselautoiksi on luettu

ka c.:miil~yä

j .?. muuta :p0l ttoainetta kuin bensiiniä

käyttä-

vät autot .
Kaksiakselisten autojen

moottorin keskimääräinen teho

oli 118 hv.

Perävaunullisissa autoissa , uusissa, vv. 1961 - 1963 hankituissa autoissa
ja kahdella vetävällä akselilla varustetuissa autoissa oli , kuten asetelmasta 8 näkyy, suurempi moottori kuin perävaunuttomissa,
ja taka-akselivetoisissa autoissa .

vanhoissa

•'

Asetelma 8
Kaksiakselisten dieselautojen moott orin teho
Taka- akselivetoiset
autot

ja takaEtuakselivetoiset
autot

Kaikk i
aut ot

hv
_..

Perävaunuttornat
autot
Perävaunulliset
autot

~

L
r

Vv . 1961 - 1963 hankitut autot

11 0

126

113

107

116

108

108

12 1

11 0

Vv . 1961 - 1963 hanki t ut auto t

128

138

133

Ennen v. 196 1

117

121

11 9

123

131

127

11 4

129

11 8

Ennen v. 196 1
Kaikki autot

<
1.._

Kaikki autot

Kaikki autot

"

"

"

"

\Jl
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Vv. 1961 - 1963 hankittujen

kolmiakselisten

dieselautojen keskimää-

räinen moottoriteho oli 157 hv, vanhempien autojen 131 hv
kolmiakselisten dieselautojen 146 hv.

ja kaikkien

Talven 1961 tilastossa kaksiak-

selisten dieselautojen moottorin keskimääräinen teho oli 112 hv ja kolmiakselisten autojen 129 hv .

V. 1957

kaksiakselisten

dieselautojen

moottorin teho oli keskimäärin 101 hv .

P e r ä v a u n u

t

Puolet kaksiakselisista autoista oli varustettu perävaunulla .

Huo-

mattava osa kolmiakselisista autoista liikennöi ilman perävaunua, sillä perävaunullisten autojen osuus oli vain 1/4 .
Pohjanmaalla

perävaunujen käyttö

Pohjois- Suomessa

oli suhteellisesti yleisempää

ja
kuin

muualla . Vetoautot olivat keskimäärin muita autoja maastokelpoisempia,
sillä,

kuten edellä on käynyt ilmi ,

niissä oli runsaammin

niissä oli

suurempi moottori ja

usealla vetävällä akselilla varustettuja autoja

kuin perävaunuttornissa autoissa .
Yksiakselinen puoliperävaunu

on edelleen

puutavaran kuljetuksissa (asetelma
vaunuista oli nimittäin 97

9) .

yleisin

perävaunutyyppi

Kaksiakselisten aut ojen perä-

%yksiakselisia

puoliperävaunuja .

Kolmiak-

se listen autojen perävaunuista, joita kaikkiaan oli vähän, niiden osuus
oli 40

%.

Hieman yli puolet

kolmiakselisten autojen perävaunuista cli

varsinaisia perävaunuja ja tavallisesti kaksiakselisia.

Pohjois-Suo-

messa sekä Lounais- ja Länsi- Suomessa puoliperävaunujen osuus oli hieman pienempi kuin muilla alueilla .
Suurin osa puoliperävaunaista oli,

kuten asetelmasta 10

käy ilmi,

kotitekoisia, ts . autoilijoiden itsensä, kyläseppien tai pienten autokorjaamaiden valmistamia.

Varsinaisten perävaunujen suurimpana ryhmä-

nä taas olivat tehdasvalmisteiset mallit . Puoliperävaunuissa ei yleensä ollut jarruja, sillä jarruilla varustettujen perävaunujen osuus oli
13

%kaikista

puoliperävaunuista .

sä, sillä talvella 1961

Jarrut näyttävät olevan yleistymäs-

ko. sadannes oli

5.

Puutavaran kuljetuksissa

käytettävässä puoliperävaunussa jarrut ovat pakolliset silloin, kun perävaunun rekisteröity akseli- tai telipaino ylittää 7 . 2 tn.
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Asetelma 9
Perävaunujen jakautuminen
Varsinaiset Tuntem . Kaikki
perävamut
Yksi- Kaksiaks .
aks .

Puoliperävaunut
Yksi- Kaksiaks .
aks.

%
Kaksiakseliset au-l;ot

97

1

1

0

Kolmiakseliset autot

40

5

7

46

Kaikki autot

95

1

100
2

100

2

100

Asetelma 10
Perävaunujen alkuEerä
Kotitekoiset

Kotim .
tehdas valm .

Ulkom .
tehdasvalm.

Tuntem .

Yht .

9
12

100

%
Puoliperå.vaunut

71

Vars. perävaunut

38

17
50

3

Perävalli1Uille rekisteröity kantavuus, kokonaispaino

100

ja akselipaino

selviävät asetelmasta 11 .
Voimassa olevien määräyksien mukaan autoon saadaan kytkeä puoliperävaunu,

jonka todellinen akseli- tai talipaino

taka- akselipainon tai telipainon suuruinen .
rut,

ko . paino saa olla

54

%puoliperävaunuista

eivät ylitä

oli sellaisia,

paino oli auton taka- akselipainoa pienempi .
selipaino
autolle .

oli rekisteröity

ehdolla,

muutoin sallitjoiden

Perävaunujen ,

oli auton akselipainon suuruinen, osuus oli 37

%:lle puoliperävaunuista

auton

Jos perävaunussa on jar-

vetoauton kokonaispainon suuruinen

että perävaunun akseli - ja kokonaispaino
tua painoa.

on sitä vetävän

akseli-

joiden ak-

%.

Vain

suurempi akselipaino

4

kuin

Talvella 1961 perävaunun ja auton akselipainot olivat taval -

lisesti yhtäsuuret .

Syyt siihen, että nykyään ei käytetä akselipainon

puolesta niin suuria puoliperävaunuja kuin olisi luvallista, ovat seuraavat .

Uusien autojen taka- akselipaino on usein 8.0 tn .

nen puoliperävaunu on varustettava j a rruilla.

Koska jarrut

Tämänkokoinostavat

- 18 -

Asetelma 11
Perävaunujen painot
Kantavuus

Yksiakseliset

5. 5

6. 9

6. 9

Kaksiakseliset

9. 1

12 . 3

12 . 3

Yksiakseliset

4. 4

5. 9

5. 9

Kaksiakseliset

9.1

12.9

7. 5

/
.....

1
!

r
l

Varsi naiset
perävaunut

Akselipaino

tn

r

Puoliperävaunut

Kokonaispaino

/

perävaunun hintaa ja sen omaa painoa

pienentäen siten sille sallitta-

vaa kuormaa ,

edullisinta käyttää

on useassa tapauksessa

esim . 7. 2 tn:n akselipainoista perävaunua .

Vanhoille,

pienempää,
ennen akseli -

painojen korottamista käytössä olleille perävaunuille ei ole aina katsottu aiheelliseksi hakea

uutta akselipainoa ,

koska tämä

edellyttää

suurempien renkaiden ja vanteiden hankkimista .

K u o r m a u s l a i t t e e t

Asetelmasta 12 käy ilmi ,
autoista ja 50

%kaikista

mauslaitteella,

tai ne

että 95

%tukkiautoista,

25

%pinotavara-

autoista oli varustettu autokohtaisella kuorkuormattiin

erillisellä

Kuormauslaitteet olivat yleisimpiä Pohjanmaalla .
hen, että Lounais- ja Länsi- Suomessa 9
kiautoista oli ilman kuormauslaitetta .

%

kuormauslaitteella .
Huomio kiintyy sii-

ja Pohjois- Suomessa 7

Nämä autot

%tuk-

lienevät osallis-

tuneet tukkien kuljetukseen vain tilapäisesti, sillä ne olivat useassa
tapauksessa

perävaunu~tomia

ja niitä ilmoitettiin yleensä käytetyn ai-

noastaan vähän aikaa vuodesta puutavaran kuljetuksissa .

96

%tukkia u toi sta

ja 14

silla kuormauslaitteilla .

%p inotavara- autoista

Talvella 1961

kuormattiin autokohtai-

Erillisten kuormauslaitteiden käytöstä

tällöin saatu luotettavia tietoja .

ei

..... ·.
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Asetelma 12
Kuormauslaitteella varustettujen
autojen

osuus
Kul jetettu tavaralaji
Sekal. tai
tuntem .

Pinotavara

Tukki.

Yht.

%
Pohjois-Suomi

93

25

76

Itä- ja Keski- Suomi

96

23

88

Lounais- ja Länsi- Suomi

91

27

78

Pohjanmaa

100

31

100

Koko maa

95

25

84

Mekaaninen, autokohtainen puominosturi
kuormauslaite, osuus 90

% (asetelma

13).

oli

50

tavallisin

Lähes puolet , 48

tukkiauton

%,

pinota-

vara- autojen kuormauslaitteista oli myös mekaanisia nostureita . Näillä
ei ilmeisesti ole läheskään aina kuormattu pinotavaraa . Autokohtaiset,
hydrauliset puominosturit, osuus 25

%,

ja vaihtolavat tai kuormausalus -

ARotolma 13
Kuormauslaitteiden ,jaknutu'Tlinen
ICulje t e -tu t a varalaji
Tukki

( Mekaaninen puominosturi

.,
Autokohtaise-t
laitteet

J Hydraulinen

l

puomi-

nosturi

90
9

0

Erillinen kuormauslaite

Yhteensä

25

Mekaaninen ja hydraulinen puominosturi
Vaihtolava t a i kuormausalusta

Tuntem .

Pinotava.ra

Sekal. tai
tuntem .

Yht .

87

77

9

14

1

0

22

4
0

1

100

100

7
2

2
0

100

100

- 20 -

tat , osuus yhteensä 22

%, olivat

seuraavaksi yleis i mmät

kuormauslait-

teet pinotavara- autoissa .

Hydraulisten n ostureiden käyttö

on lisään-

tynyt v:sta 1961 lähtien .

Mekaanisten puominostureiden yleisin merkki

oli Joutsa ja hydraulisten nostureiden HIAB .

K u l j e t t a j a t

Urakoitsijoiden autoja ajoivat
tai heidän perheenjäsenensä .
jista oli 74

%.

a p u m i e h e t

a

j

ta vallisesti niiden omistajat

Näiden yhteinen osuus kaikista kuljetta-

Palkattujan kuljettajien osuus oli 16 %ja 8:aa

toista ajoi vat omistajat tai heidän perheenjäsenensä
jettajat vuorotellen .

kuljetuksiin osallistuvat urakoitsijat
Kaikissa

ymmärrettävästi palkattu kuljettaja .

%au-

ja palkatut kul-

Nämä luvut viittaavat siihen,

omistavia pienyrittäjiä .

itse

että puutavaran

ovat ensi sijassa

kuljetuksenantajien

yhden auton
autoissa oli

Kuljettajien keski- ikä oli 34 v .

Palkatut kuljettajat olivat hieman nuorempia , 31 v,

kuin muut kuljet-

tajat, 35 v .
Urakoitsijoiden autoissa
ajovuoroa kohti .

oli tavallisesti, 85 %:ssa ,

yksi apumies

Niiden autojen osuus , joissa ei ollut lainkaan apu-

miestä, oli 5 % ja niiden,

joissa oli useita apumiehiä, 10

%.

Perä-

vaunullisissa autoissa ja käsin kuormatuissa autoissa useiden apumiesten käyttö oli hieman yleisempää kuin muissa autoissa .

Talveen

verrattuna autot, joissa oli useita apumiehiä , olivat vähentyneet

1961
ja

apumiehettömät autot hieman lisääntyneet .

A

j

o j e n

Huomattavin osa, 84
vuoroa.

%,

j

ä r j e s t ä m i n e n

autoista

työskenteli tilastotyömaalla

yhtä

Kolmiakselisia autoja ja usealla vetävällä akselilla varustet-

tuja autoja käytettiin, kuten asetelmassa 14 näkyy ,

vuoroajossa

~uh

teellisesti enemmän kuin muita autoja . Kuljetuksenantajien autot työs-
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Asetelma 14
Vuoroajossa olleiden autojen osuus
Kaksiakseliset
autot

Kolmiakseliset
autot

Xaikki
autot

%
Yhdellä vet . aks . varust . autot

14

19

14

Usealla

21

24

21

16

22

16

II

II

II

II

Kaikki autot

kentelivät tavallisesti yhdessä vuorossa .
hemmän kuin talvella 1961 .
löin 21

Vuoroajoa esiintyi nyt vä-

Vuoroajossa olleiden autojen osuus oli täl-

%.

66 %urakoitsijoiden autoista oli tilastonkeruuta edeltäneen vuoden
aikana suorittanut puutavaran kuljetuksia vähintään 6 kk . Sadannes oli
suurin kolmiakselisten ja usealla vetävällä aksel illa
tojen kohdalla .

Talvella 1961 se oli 60.

telmasta 15 ilmenee,

suhteellisesti eniten

varuste~en

au-

Ko . autoja oli, kuten asePohjanmaalla

ja

vähiten

Pohjois- Suomessa .
Huomattava osa urakoitsijoista joutuu työskentelemään useiden kuljetuksenantajien työmailla. Sellaisten urakoitsijoiden osuus, jotka jatkuvasti suorittivat

saman kuljetuksenantajan kuljetuksia,

oli

22

Asetelma 15
Vähintään 6 kk/v puutavaran kuljetuksia
suorittaneiden autojen osuus
Yhdellä vet .
aks . varust .
autot

Usealla vet.
aks . varust .
autot

Kaikki
autot

%
Pohjois- Suomi

52

64

54

Itä- ja Keski- Suomi

65

78

Lounais- ja Länsi- Suomi

58

74

70
62

Pohjanmaa

88

90

88

Koko maa

62

76

66

%.
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Kolmiakselisten autojen

ja

usealla vetävällä akselilla varustettujen

autojen omistajien urakkasuhde
autojen omistajien .

Au

oli yleensä

Edellisessä tilastossa

mui den

ko . sadannes oli 19 .

v a k u u t u k s e t

o j e n

t

vakinaisempi kuin

Puolelle, 51 %:lle , urakoitsijoiden autoista oli otettu vaL~ pakollinen liikennevakuutus .
palo-

Niiden autojen osuus,

ja murtovakuutetut, oli 11 %,

ja niiden

jotka olivat
autojen osuus,

oli hankittu myös yhdistetty vaunuvahinko-, palo-

38

%.

lisäksi
joille

ja varkausvakuutus ,

Eri autotyyppien välillä ei vakuutusten laadussa ollut mainit-

tavia eroja .

S i i r t o 1 u v a t

Puutavaran kuljetuksia järjestettäessä joudutaan tavallisesti hankkimaan autoja

työmaan sijaintikunnan ulkopuolelta,

autokalusto on harvoin riittävä .

sillä paikallinen

36 %urakoitsijoiden autoista

suo-

ritti kuljetuksia niille tilausliikenneluvassa vahvistatulla liikennealueella,

ja 31 %autoista oli työssä

Tällöin on otettava huomioon,

että 33

liikennealueensa ulkopuolella.

%autoista

jouduttiin liikenne-

alueen tai työmaan sijaintikuntaa koskevien tietojen

puutteellisuuden

vuoksi jättämään sadanneksia laskettaessa pois .
Jos auto halutaan siirtää asemapaikan läänin ulkopuolella
työmaalle, on tähän hankittava
tyinen siirtolupa .
määrä oli vähäinen, 6

asemapaikan poliisiviranomaiselta eri-

Siirtolupaa käyttäneiden urakoitsijoiden

%.

olevalle

autojen

Pohjois - Suomessa sekä Itä- ja Keski- Suomes-

sa siirtolupia oli jouduttu hankkimaan hieman enemmän kuin muilla alueilla .
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K i r j a 1 1 i s u u t t a
R e f e r e n c e s

H akka r a i n e n,

A u 1 i s

siin osallistuvat autot
age Work).

E.

1957.

(Summary:

Puutavaran kuljetukTrucks in Timber Raul-

Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report 133 .

Helsinki .
- " -

Puutavaran kuljetuksiin hankintavuonna 1960-61
neet autot

(Summary:

Trucks Working

osallistu-

on Timber Transport

in the Logging Year 1960-1961) . Metsätehon tiedotus - Metsäteho Report 192.

Helsinki .

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön

laatima

taulukko,

joka osoittaa eri lääninhallitusten yksityisessä ja ammattimaisessa ajoneuvorekisterissä vuoden 1962 lopussa olleiden moottoriajoneuvojen lukumäärän.
L i u k k o n e n,
vuonna 1962.

0 1 1 i . 1963.

Helsinki.

Autokanta joulukuun 31 päivänä

Tilastokatsauksia n:o 8/1963 - Bulletin

Statistics No. 8/1963.

Summary .

Helsinki .

of
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Trucks Working on Timber Transport
tili 11 11111111111111 II 11111111111111 tilli! 1111 II ll tl 1111111111111111

i n Winter 1963
tl 1111 1111 tili II II II II 1111 II

by

Aulis E. Hakkarainen

SUMMARY

To establish
tirnber

the

~umber

and type of trucks

statistics were cornpiled by Metsäteho ,

Section of the Central Association
in February 1963

used for

transporting

the Forest Work

of Finnish Woodworking

on trucks used for transport

Study

Industries

by Metsäteho's mernbers

and the Finnish Forest Service . Corresponding statistics were collected in the winters of 1957 and 1961 . The statistics give a good idea of
tirnber trucks for they cover n early all the work site vehicles used for
the rnain part of the transport of tirnber by truck.

The results of the

statistics are summarised here .
1.

A total of about 3,100 trucks

were engaged during the busiest

period of winter 1963 in the transport jobs of Me t s äteho's rnernbers and
the Finnish Forest Service.
2.

The truck transport was done chiefly by contractors . The propor-

tion of ernployers' trucks was 3 per cen t.
3.

The trucks were usually 2- axle vehicles.

3- axle trucks (tandem trucks) .
a rear axle drive .

Only 6 per cent were

The rnajority of the 2- axle trucks had

The proportion of trucks with front and rear axle

drive was 30 per cent .

Over half of the 3- axle trucks had at least 2-

axle drive .

4.

The average age of the trucks

truck population of the country.

was lower than that of the total

Forty eight per cent

of

the 2-axle

and 52 per cent of the 3- axle trucks had been registered in 1961 - 1963 .
Old trucks which had been used

for over 5 years

totalled 4 per cent .

5. The 2- axle trucks with rear axle drive were chiefly of British,
Swedish and domestic manufacture;

they accounted

for 82 per cent

of

.,

;
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the total .

The commonest manufacturing countries

for trucks

with a

front and rear axle drive were Western Germany, Sweden and Finland, 92
per cent in all .

Three- axle trucks

derived chiefly from Finland and

Sweden .
6.

Ralf of the 2- axle trucks purchased

in 1961 - 1963,

after

the

raising af the axle weights, were as large &s it is permissible to use
in our country .

Mediurn- heavy trucks accounted f'or 37 per cent .

The registered tandem- axle weight

of three-fourths of the new,

axle trucks was the maximum permissible .
the 2- axle trucks was 5 . 9 tons,

3-

The average load capacity af

gross weight 10 . 7 tons

and rear- axle

weight 7 . 2 tons . The corresponding averages for the 3 - axle trucks were
8 . 9, 16 . 2 and 12 . 0 tons.
7.

Practically all the trucks were diesel engine vehicles . The av-

erage motor effect of the 2- axle diesel trucks was 118 RP and of the 3axle 146 HP .
8.

Ralf of the 2-axle trucks had a trailer . A considerable propor-

tion of the 3- axle trucks had no trailer .

The traction vehicles were

generally superior ta the other trucks across country .
9.

The commonest trailer was the 1-axle semi- trailer, 95 per cent .

The majority of them were home - made , i . e .

the work of village smiths,

small automobile repair shops or the drivers themselves . They generally had no breaks .
10 .

The timber trucks were loaded mecbanically

with a few

excep-

tions. A considerable proportion af cordwood, however, was loaded manually for one-fourth of the cordwood- transporting trucks had a loading
device, either mounted on the vebicle itself or separate . A mechanical
boom crane was the

co~monest

loading device .

and interchangeable platforms were used

Rydraulic

primarily

boom

cranes

for the loading of

cordwood .
11 .

The truck contractors working on timber transport were cbiefly

small enterprisers .

The major part af the vehicles were driven either

by the owners themselves or family members . The trucks usually carried
one belper per driving shift .
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12 .

Single shift working

was the rule .

driven for several shifts was 16 per cent .

The proportion of trucks
Sixty six per cent of the

contractors' trucks engaged in timber transport

for at least 6 months

per annum .
13 .

Nearly a fourth of the truck contractors

were permanent, reg-

ularly engaged on transport work for the same contracting party .
14 .

Ralf of the contractors' trucks were covered only by compulsory

traffic :!.nsurance . Eleven per cent were insured against fire and theft,
38 per cent were covered by a combined motor vehicle (own damage) , fire
and theft policy.
15 .

A third of the contractors' trucks

worked outside

third of the trucks within their assigned area .

and a good

A movement permit had

to be procured for 6 per cent of the trucks to work in the statistical
work si te .
16 .

The greatest number of trucks with multi-axle drives were locat-

ed in Eastern and Central Finland.

In size, 2- axle trucks were bigger

than the average as regards rear axle weight
Ostrobothnia .

The use of trailers

The proportion of trucks
bothnia .

in Northern Finland

and

was commonest in these districts .

with a loading device

was highest in Ostro-

This district had the relatively greatest number

of trucks

engaged in timber transport for a minimum of 6 months during the year .
The use of movement permits was slightly commoner in Northern, Eastern
and Central Finland than elseVJhere .
17 .

Comparison

with earlier statistics

shows that

the number of

timber trucks has increased a little . Multi- axle drive trucks have become slightly more common.
axle weights

The registered loads,

for trucks and trailers

trucks are disappearing from use.

gross weights

have increased steadily .

Truck engines

and
I . C.

have become larger .

The use of trailers and loading devices appears to be on the increase .
The generalisation of the use of loading devices
trucks used for cordwood transport.

is more evident

in

J

