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Aulis E. Hakkarainen: 

Puu tavara-auto II e ase tettav i s ta vaatimuksista 
suoritetun tiedustelun tuloksia 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton ja 
ahojen Valvontayhteisönjä enliikkeiden keskuudessa 

suoritettiin kesällä 1954 tiedustelu puutavaran kulje
tuksiin soveltuvatie kuorma-autolle asetettavi ta vaati. 
muksista. Tiedustelun avulla oli tarkoitus selvittää, 
minkä tyyppisiä ja -kokoisia kuorma-autoja puun
jalostusteollisuus pitää parhaimpina puutavaran, lä
hinnä raakapuun kuljetuksis a. Tunnettuahan on, 
että ko. kuljetuksissa autot joutuvat suuremman rasi
tuksen alaisiksi kuin muissa kuljetuksissa, joten esim. 
kappaletavaran kuljetukseen valtamaanteillä tarkoite
tut autot ovat puutavaran kuljetuksissa tavalli esti 
epätaloudellisia. Tiedustelun tulok ia, jotka perustu
vat puutavaran hankkijoiden käyttökokemuksiin ja 
havaintoihin, voidaan siten käyttää apuna mm. uusien 
autojen maahan tuontia koskevia ky ymyksiä ratkais
taessa. 

Suomen Puunjalo tusteollisuuden Keskusliiton 
kautta aatiin kaikkiaan 60 vastausta. Tietoja anta
neiden yhtiöiden hankinnan osuus oli vi ime hankinta
kauden aikana n . 5 % Keskusliiton kaikkien jäsenten 
hankinna ta. Sahojen Valvontayhtei ön kautta saatiin 
50 vastausta ja ko. yhtiöiden hankinta edustaa n. 
30 .. .40 % mainitun yhdistyksen niiden jä enten han
kinnasta, jotka eivät kuulu Keskusliiton jäseni töön . 
- Ensik i mainitun keskusjärjestön kautta vastan
neista käytetään uraavassa nimitystäKe kusliitto ja 
viimeksi mainitun kautta vasta1meista Valvonta
yhteisö. 

Vastaukset pyydettiin erikseen yksityi ten ja erik
seen yhtiöiden omistamien autojen osalta. Ensiksi 
mainituista annetut tiedot peru tuvat o itta.in paika.l
li ten autoilij oiden kanssa käytyihin neuvo'tteluihin, 
osittain vastaajien arviointeihin. Lähes neljänne 
vastaaj ista ei katsonut voivan a ottaa kantaa yksi 
tyisten autoi hin nähden. Pääosa tiedustelun tuloksista 
esitetään seuraavas a erikseen yksityisten ja erikseen 
yhtiöiden autoista. 

Moottorityyppi 
Ylei nä uuntauksena raskai sa ja pitkillä mat

koilla tapahtuvi a a.utokuljetuksi on viime aikoina 
ollut siirtyminen di elmoottorilla varu tettuun kalu -
toon. yyt lienevät ylei e ti unn t uja., joten niihin 
ei ole aihetta puuttua täs ä yhteyde sä. Tauluko ta l 
käy ilmi, minkälai ella moottorilla. varu te tuja autoja 
tietoja antaneet yhtiöt pitävä puutavaran kuljetuk-
issa parhaimpina. 

Nähdään, että yli 60 % vastaaji ta. pitää nykyisten 
tullimaksujen ja. verojen voimassa· oll dieselautoa 
puutavaran kuljetuksi a. bensiiniautoa taloudelli em
pana. - Mikäli näitä maksuja muutetaan, eri auto-

Taulukko 1. A uum nwottori 

Bensuru- D1esel- . d. 1 Yh _ ... 1 · 1 Bensllni- [ 
moottori moottori :.:00':::ri j teensa. 

% 

Yksity isten a.utol 15,5 1 60,7 1 23,8 1 100,0 

Yhtiön auto 1 17,5 1 68,1 1 14,4 1 100,0 

tyyppien taloudellisuus voi tällöin oleellisesti muuttua. 
- Perusteluina dieselauton edullisuude ta bensiini 
autoon verrattuna esitettiin mm. halvemmat poltto
ainekustannukset, kestävämpi moottori ja yleensä 
pitkät ajomatkat. Alle 20 %vastaajista asettui yksin
omaan bensiiniauton kannalle. Nämä va taajat esitti 
vät puolestaan perusteluinaan bensiiniauton halvem
man hinnan , sen paremmat korjau -ja huoltomahdolli
suudet, että puutavara-autoa käytetään myös muissa 
kuin puutavaran ajois aja näis ä ajomatkat saattavat 
jäädä verraten lyhyiksi sekä, että die elautoille ää
detty lisävero vähentää niiden taloudellisuutta. Osa 
vastaajista oli sitä mieltä, että puutavaran kuljetuk
sissa tarvitaan sekä ben iini- että dieselautoja, ensiksi 
mainittuja lyhyillä ajomatkoilla ja viimeksi mainittuja 
pitkillä . } annattavuusrajana esitettiin 30 000 ajokm/ 
vuosi. - Mainittakoon, että esim. AK:n uu impien 
laskelmien mukaan tämä raja näyttää olevan alle 
30 000 aj okmfvuosi . 

Yksityisten autojen kohdalla dieselauto sai Ke kus
liitolta suhteellisesti enemmän kannatusta (67 %) kuin 
Valvontayhtei öitä (53 %), mutta. yhtiöiden autojen 
kohdalla t ilanne oli päinvastainen, joskin ero on 
vähäinen . Ensiksi mainitun jäseni ä oli suhteellisesti 
vähemmän sellaisia, jotka asettuivat yksinomaan 
bensiiniauton kannalle, mutta enemmän sellaisia, 
jotka olosuhtei ta riippuen katsoivat tarvittavan sekä 
diesel- että bensiiniautoja, kuin Valvonta.yhtei ön 
jäsenis ä . 

l: uten edellä jo mainittiin, eräi - vastauksissa 
kat ottiin dieselautojen huonojen korjaus- ja huolto
mahdollisuuksien rajoittavan niiden käyttöä. Vastaa
jien kä itystä ko. kaluston korja.u -ja huoltomahdolli-
uuksista heidän toimialueellaan kuvaa seuraava. 

asetelma: 

Dieselautojen korjaus- ja. huoltomahdollisuudet 
Hyvät Välttävät Huonot Yhteensä 

Yhteensä 21,6 42,3 
0 1 
/ 0 

36,1 100,0 

Tunnettuahan on, että die lkalusto dellyttää 
ammattita.itoisempaa korjau - ja huoltohenkilö töä 
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kuin bensiinikalusto. Dieselkaluston maaran ollessa 
vielä vähäinen sen huoltoon erikoistuneita korjaamoita 
on maassamme toistaiseksi verraten vähän, mutta on 
kuitenkin otettava huomioon, että ko. kaluston li sään
tyessä sopivien korjaamaiden määrä tulee myös 
vastaavasti lisääntymään. - Eräissä vastauksissa 
ehdotetti in die elautoj en kuljettajille järjestettäväksi 
erikoisia moottorikursseja. Ti ettävästi ainakin Am
mattienedistämislaitos järjestää sellaisia. 

Moottorin teho 

Taulukosta 2 käy ilmi, mitä suuru usluokkaa olevaa 
moottoria vastaajat pitävät parhaimpana. 

Taulttkko 2. J1oottorin teho 

Bensiiniauto Dieselauto 
---

Alle 1 Yli 1 
100 hv 100 hv Yht. Alle 1 Yli 1 100 hv 100 hv Yht. 

% 

Yksityisten 1 
auto 17,9 1 82,1 1 100,0 1 30,4 1 69,6 1 100,0 

Yhtiön auto! 10,8 1 89,2 1 100,0 1 23,1 1 76,9 1 100,0 

uurin osa vastaajista asettui teholtaan yli 100 hv 
moottorin kannalle. mrren moottorin kannattajat 
esittivät perusteluinaan mm. huonot tieolot, autojen 
jatkuvan maksimikuormituksen puutavaran ajoissa ja, 
että suuri moottori on kestävämpi kuin pieni. Keskus
liitto oli suhteellisesti suuremmassa määrin yli 100 hv 
moottorin kannalla kuin Valvontayhteisö. Esim. yksi
tyisten bensiiniautojen kohdalla 91 % ja dieselautojen 
kohdalla 76 % Keskusliiton kautta vastanneista piti 
yli 100 hv moottoria parhaimpana. Sen sijaan Val
vontayhteisön osalla ko. sadannekset olivat 72 ja 59. 
Yhtiöiden autoissa, joita usein joudutaan käyttämään 
aurauksissa ja kaikkein raskaimnussa kuljetustehtä
vissä, katsottiin yleensä tarvittavan jonkin verran 
suurempaa moottoria kuin yksityisten ja bensiini
autoissa suurempaa kuin dieselautoissa. Mainitut erot 
selviävät myös seuraavasta asetelmasta, jossa esitetään 
vastauksien pohjalla laskettu puutavara-auton keski 
määräinen optimiteho: 

Yksityisten a uto 
Yhtiön auto 

Bensiiniauto Dieselauto 
Moottorin teho, keskim. hv. 

114 107 
11 8 108 

ämä luvut on katsottava lähinnä suuntaa-anta
viksi, sillä optimitehoa koskevat tiedot esitettiin 
useimmi a vastauksissa verraten suurella vaihtelu
välillä, esim. 100 ... 150 hv, joten tarkkojen arvojen 
Ia keminen on vaikeata. Luvut tarkoittavat lähinnä 
kaksiakselisen auton moottorin tehoa, sen sijaan kolmi
akselisen auton moottorin olisi oltava suurempi. 

Vaihteisto 

euraava ta käy ilmi vastaajien käsitys puutavara 
autos a tarvittavien vaihteiden määrästä. 
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Eteen 4 
• 5 

Yhteensä 

Vaihteita 
21,0 % Taakse 1 
79,0 • • 2 

100,0 % Yhteensä 

95, 1 % 
4,9 • 

100,0% 

Vastaajien enemmistö katsoi, että puutavara-autossa 
tarvitaan 5 vaihdetta eteen ja 1 taakse. Mainittakoon, 
että Keskusliitto oli suhteelli esti jonkin verran enem
män useampi en vaihteiden kannalla kuin Valvonta
yhteisö. Puutavara-autoi sa on yleensä saatu verraten 
suotuisia kokemuksia li sävai hdelaatikosta ja säädettä
västä taka-akselivaihteistosta. )lämä nostavat kyllä
kin auton hintaa, mutta suurentavat huomattavasti 
välityssuhteita. Puutavaran ajos ahan on ominaista 
hetkellinen, suuri välity tarve, ja Ii ävaihteiden avulla 
auto selviää vaikeistakin ajo-olosuhteista ilman, että 
tarvitsee turvautua paremmilla tei llä ajoa silmä llä 
pitäen epätaloudelli siin, suuriin moottoreihin. K e ku -
liiton jäsetustä 94 % piti kaksiakselisessa auto sa sää
dettävää taka-akselivaihteistoa tarpeellisena. Val
vontayhteisön kohdalla va taava adannes oli 3. 
Eräät vastaajista olivat sitä nueltä, että jos autossa on 
5 vaihdetta eteen, taka-ak elivaihtei toa ei tarvita, 
mutta kylläkin, jos autossa on vain 4 vaihdetta eteen. 
Mainittakoon kuitenkin, että ne, jotka kannattivat 
5 vaihdetta eteen, olivat suuremma ·sa määrin aa
dettä vän taka-akseli vaih tei ston kannalla kuin ne, jotka 
katsoivat riittävän 4 vaihdetta eteen. K eskusliiton 
jäsenistä 71 % oli sitä nueltä, että kolmiakselisessa 
autossa tarvitaan erityinen li sävai hdelaatikko. Yal
vontayhteisön osalla vastaava sadanne oli 60. Mai
nittakoon, että ne, jotka pitivät alle 100 hv moottoria 
parhaimpana, olivat suhteellisesti enemmän kuin yli 
100 hv moottorin kannattajat yksinkertaisen vaihteis
ton kannalla. 

Akseliluku ja -väli 

Taulukosta 3 käy ilmi, monikoak elista autoa vas
taajat pitivät parhaimpana puutavaran kulj etuksissa. 

Taulukko 3. Akseli lul.:u 

Perävaunuton auto Perävaunullinen auto 

9. 1 3--~ ~ 9- ja 1 ?- ~ 3 - ~ 9-ja l aks. aks. 3-aks ,Yht. aks. aks. 3-aks Yht. 
auto auto auto t- auto auto auto 

% 
1 

153,0 131,3 b5,7 1 100,01 59,5 , 22,6 1 17,9 1 100,~ 
1 

Yksit. auto 

Yhtiön auto 151,1 132,6 ,16,3 ,100,0163,8 120,2 116,0 1100,0 

Sarakkeeseen »2- ja 3-aks. auto» sisältyvät ne vas
taukset, joi sa katsottiin olo uhteista riippuen tar
vittavan sekä kaksi - e tä kolmiakseli ia autoja. 

Taulukosta nähdään, että perävaunuttoman auton 
kohdalla n. puolet va taaji ta katsoi kaksiak eli sen 
auton parhaimmaksi. Perävaunullisen auton kohdalla 
kolmiakselinen auto i vielä vähemmän kannatusta, 
sillä n. 60 % va taaji ta asetti kaksiakselisen auton 
etusijalle. Kaksiak eli en auton kannattajat e ittivät 
perusteluinaan mm. en kolmiakseli een 'errattuna 
halvemman hinnan, pienemmät renga - ja korjau -
kustannukset, paremman kääntyvyyden mutkai illa 
teillä ja ahtai lla vara topaikoilla, varsinkin illoin, 
kun autoa käytetään perävaunun kans a, ja, että 
autoa joudutaan käyttämään myö mui aja tavalli-
esti kevyemmi ä ajo -olo uhteissa kuin puutavaran 

ajossa. Eräät asettuivat kaksiak eli en auton kannalle 
sillä varauksella, että iinä on oltava myö etupyörä-



veto. Jotkut vastaajat mainitsivat myös, että siltojen 
ja teiden heikko kunto rajoittaa kolmiakselisten auto
jen kuormittamista. yrjäseuduilla asiantila lieneekin 
eräissä tapauksissa näin. Kolmiakselisen auton kan
nattajat katsoivat sen eduksi lähinnä kaksiakselista 
suuremman kantokyvyn ja että sillä voitaneen kul
jettaa myös tukkeja ilman perävaunua. 

Valvontayhteisö näytti olevan jossain määrin enem
män kuin Keskusliitto yksinomaan kaksiakselisten 
autojen ja olosuhteista riippuen kaksi- ja kolmiakselis
ten autojen kannalla. E im. yksity isten omistamien 
perävaunuttomien autojen kohdalla 59 % ja perä
vaunullisten 63 % Valvontayhteisön vastaajista katsoi 
kaksiakselisen a uton parhaimmaksi. K eskusliiton 
osalla ko. sadannek et olivat 4 ja 57. Yhtiöiden auto
jen kohdalla tämä ero eri keskusjärjestöjen välillä oli 
samansuuntainen. 

Tuloksia arvosteltaessa on otettava huomioon, 
että kolmiak elisia autoja on maas amme vielä verra 
ten vähän, joten niistä saadut kokemuksetkin ovat 
vähäisiä. Useiden kolmiakselisten autojen kannatta
jien mielipide näyttää perustuvan sodan jälkeen ns. 
ylijäämävarastosta ostetuista autoista saatuihin koke
muksiin. Eräät vastaajista, jotka asettuivat kaksi
akselisen auton kannalle, olivat kui tenkin sitä mieltä, 
että kolmiak elinen auto lienee t ulevaisuuden puu
tavara-auto. - Uudet teliakseleille ehdotetut akseli
painot, jotka ovat nykyisin sallittuja suuremmat, oli
vat vastaajien tiedossa. 

Seuraavasta asetelmasta selviää vastauksien poh
jalla laskettu puutavara-auton keskimä-äräinen opti
mi akseli väli: 

Ka.ksia.kselinen auto Kolmia.kselinen auto 
Akseliväli, keskim. tuumaa. 

P eräva.unuton aut o 
P eräva.unullinen auto 

172 
162 

185 
160 

Mainittakoon, että kolmiakselisten autojen kohdalla 
64 % va taajista ei katsonut voivansa ottaa kantaa 
ak elivälin suhteen. Kaksiakselisilla autoilla vastaava 
sadannes oli 33. Kaksiakseliselle perävaunuttomalle 
autolle ehdotettu optimiakseliväli vai hteli rajoissa 
150 ... 200" ja perävaunulli selle 140 ... 1 0". Kolmi
akselisen auton osalla vastaavat vaihtelurajat olivat 
150 ... 200". 

Vetävien akseleiden luku 

Taulukosta 4 käy ilmi, montako vetävää akselia 
vastaajat katsoivat tarvittavan erikseen kaksi- ja 
erikseen kolmiakselisessa autossa. 

Sarakkeeseen ,>Vetävä taka-ak eli ja vetävä etu- ja 
taka-akseli,> sisältyvät ne vastaukset, jois a katsottiin 
tarvittavan molemman tyyppisiäkak iakselisia autoja. 
Kaksiakselisten autojen kohdalla 40 % ja kolmiakselis
ten kohdalla 60 % vastaajista ei ilmoittanut kantaansa 
vetävien akseleiden lukumäärään nähden . 

Kak s iak se lin e n auto 

Enemmistö näytti pitävän die elautoista parhaim-
. pana etu- ja taka-akselivetoista mallia mutta bensiini
autoista taka-akselivetoista. yynä tähän lienee ensi 
sijassa, että vastaajat suunnittelivat die elauton lähin
nä yksinomaan puutavara-autoksi, mutta bensiiniautoa 
on tarkoitus käyttää myös mui saajoi a. Yksityisten 
autojen kohdalla taka-akselivetoinen auto sai enem
män kannatusta kuin yhtiöiden autojen kohdalla. 
Eri keskusjärjestöjen jäsenten vastaukset eroavat 
jossain määrin toisistaan. Keskusliiton vastaajien 
enemmistö asetti parhaimmaksi etu- ja taka-akseli
vetoisen auton. Sen sijaan Valvontayhteisön vastaa
jien enemmistö oli taka-akselivetoisen auton kannalla. 
Erot mainittujen autotyyppien aaman kannatuk
sen välillä eivät kuitenkaan olleet kovin suuria. 

Etu- ja taka-akseli vetoisen auton kannattajat 
esittivät perusteluinaan mm. sen taka-ak elivetoiseen 
verrattuna paremman ma.astokelpoisuuden ennen 
kaikkea vaikeissa talvioloissa ja auraustehtävissä. 
Taka-akselivetoisen auton kannattajat katsoivat puo
lestaan vetävän etuakselin nostavan auton hintaa ja 
mainitsivat myös, ettei vetävä etuak eli ole aina 
osoittautunut kestäväksi. Heidän miele tään ko. 
autotyyppi tulee lähinnä kysymykseen erikoisautona, 
jollaisia tarvitaan esim. eri laisi a tietöissä. 

Kolmiak se lin e n a uto 

Kuten taulukosta 4 näkyy, enemmistö piti par
haimpana autoa, jossa molemmat taka-akselit ovat 
vetäviä. euraavalla tilalla oli automalli, jos a on 
lisäksi vetävä etuakseli. Tämä malli sai K e kusliitolta 

Taulukko 4. Vetäviä akaeleita 

B ens. auto yksit. auto 

yhtiön auto 

Dieselauto yksit. auto 

2-a.kselinen auto 3 -a.ksel inen a.u to 
------ - :-------:--- - - ----- ----

Vetävä 
ta.ka.
a.kseli 

54,5 

47, 

41 ,6 

Vetävä 
etu- ja. 
taka
akseli 

40,9 

45, 1 

53, 

Vetävä 
taka

akseli ja. 
vet. etu 
ja. ta.ka.-

a.kseli 

4 ,6 

7, 1 

4,6 

Yht. 

100,0 

100,0 

100,0 

Mole m 
mat taka

a.kselit 
vetäviä 

% 

68,3 

70,7 

74,4 

Molem-
mat ta.ka

akselit 
ja etu
akseli 

vetäviä 

19,5 1 

17,1 1 

1 ,6 1 

Yksi 
vetävä 
ta.ka.
a.k.seli 

7,3 

4,9 1 

Yksi 
vetävä 
ta.k6.- ja. 

etuakseli 

Ybt. 

4,9 100,0 

7,3 100,0 

~ 4,7 100,0 

y htiön auto 36, 54,4 1 
-~-----....!._-~~- _:_ _ _.___1..:.0..:.0•::..::0_ .!......-=.6..:.:1•:..:.4_ .!....._ 27 ~ j---:,5 1 6, 100,0 
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suhteellisesti enemmän kannatusta kuin Valvonta
yhteisöltä. Eräät vastaajista mainitsivat, että kolrni
akselinen auto, jossa on vain yksi vetävä taka-akseli, 
ei ole yleensä osoittautunut sopivaksi. 

Auton koko 

Vastaajien käsitykset puutavara-auton koosta sel
viävät taulukosta 5. 

TauJukko 5. Auton koko 

1 
1 

Suuria Pieniä Suuria 

autoja autoja ja pieniä Yht. 
autoja 

% 

Yksit. auto "i' 1 85,9 1 8,2 1 5,9 1 100,0 

Yhtiön auto 1 85,9 1 6,5 1 7,6 1 100,0 

arakkeeseen » uuria autoja)> sisältyvät ne vastauk-
et, joissa on pidetty parhaimpana niin suuria autoja 

kuin asetuksen mukaan voidaan käyttää, ja sarak
keeseen »Pieniä autoja)> vastaukset, joissa on pidetty 
parhaimpana asetuksen sallimaa maksimikokoa pie
nempiä autoja. Asetuksen sallirnina maksimiatttoina 
on tällöin pidetty sellaisia kaksiakselisia autoja, joiden 
suurin sallittu taka-akselipaino on 6,4 tn, ja kolmi
akselisia autoja, joiden suurin sallittu t eliakselipaino 
on 10,0 tn. 

Nähdään, että enemmistö katsoi parhaimmaksi niin 
suuren auton kuin mitä a etuksen mukaan on mah
dollista käyttää. K eskusliitto oli enemmän (n. 90 %) 
yksinomaan suurien autojen kannalla kuin Valvonta
yhteisö (n. 0 %). 

Auton valmistusmaa 

euraavasta käyvät ilmi vastaajien toivomukset 
puutavara-auton valmistusmaan suhteen. 

Auton valmistuamaa 

. USA ja . Länsi- Muut 
USA Englanti Englanti Ruotsi Saksa maat 

33,2 ll,O 18,1 
% 

18,1 16,0 . 3,6 

Yht. 

100,0 

arakkeeseen &USA ja Englanti» sisältyvät ne 
vastaukset, joissa ei ole tehty eroa ko. maiden välillä 
tai joissa on katsottu parhaimmaksi sellaiset automer
kit, joita valmistetaan kummassakin maassa. Viimeksi 
mainitussa tapaukses a useat vastaajat ovat ilmeisesti
kin tarkoittaneet lähinnä amerikkalaisia malleja. 

arakkeeseen •Muut maat» sisältyvät lähinnä kotimai
set autot. 

Kuten taulukosta näkyy, amerikkalaiset autot sai
vat eniten kannatusta. Seuraavalla tilalla olivat 
U A:s aja Englannissa sekä Ruotsissa valmistettavat 
autot. Valvontayhteisön jäsenet näyttävät olevan 
suuremmassa määrin yksinomaan USA:ssa valmis
tettavien merkkien kannalla (46 %) kuin Keskusliiton 
jäsenet (24 %). U A:ssa ja Englannissa sekä Ruotsissa 
valmistettavat autot saivat viimeksi mainitun keskus
järjestön jäseniltä suhteellisesti enemmän kannatusta 
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kuin ensiksi mainitun. Saksalaisten autojen (Länsi
Saksa) saama suosio oli molempien keskusjärjestöjen 
keskuudessa likimain samaa suuruusluokkaa. 

Kaikista vastauksista ei käy täysin ilmi, missä 
maissa valmistetut bensiiniautot ja missä valmistetut 
dieselautot ovat osoittautuneet parhaimmiksi. Näyt
tää kuitenkin s~ ltä, että bensiiniautoista pidettiin 
parhaimpina amerikkalaisia malleja, mutta diesel
autoista eurooppalaisia, lähinnä englantilaisia, ruotsa
laisia ja saksalaisia malleja. 

Mainittakoon, että useissa vastauksissa korostettiin 
nykyisen kalustokirjavuuden haitallista vaikutusta ja 
toivottiin kalu ton tuonnin keskittämistä nykyistä 
harvempiin automerkkeihin. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, eri keskusjärjestöjen 
jäsenten vastaukset erosivat jossain määrin toisistaan. 
Valvontayhteisön kautta tietoja antaneet näyttivät 
yleensä olevan enemmän yksinkertai emman ja hal
vemman auton kannalla kuin Ke kusliiton. Syy tähän 
lienee osittain löydettävissä kuljetustehtävien erilai 
suudesta. K eskuslii ton kautta tietoja antaneet ovat 
pääasiassa ns. suuryhtiöitä, jotka hankkivat sekä pino
tavaraa että tukkeja. äiden vastauksien voidaan 
katsoa kuvaavan lähinnä raakapuun kuljetukseen 
soveltuvalle autolle asetettavia vaatimuksia, sillä ko. 
yhtiöillä valmiiden tuotteiden kuljetus tapahtuu pää
asiassa muilla kuljetusvälineillä kuin autoilla ja teh
taiden kuljetuksi a käytetään tavallisesti eri autoja 
kuin puutavaran kuljetuksissa. Valvontayhteisön 
kautta vastanneet ovat suurimmaksi o aksi yksin
omaan tukkeja hankkivia piensahoja, jotka käyttävät 
autoja verraten paljon myö sahatavaran kuljetukse a . 
Koska näissä kuljetuksi a joudutaan käyttämään 
samoja autoja kuin raakapuun kuljetuksissa, tämä on 
saattanut vaikuttaa va ta.a.jien mielipiteisiin. almii
den tuotteiden kuljetushan suoritetaan yleensä parem
mis a tieoloissa ja kuljetettava tavara on kevyempää 
kuin raakapuun kuljetuksissa, joten niissä voidaan 
käyttää kevytrakentei empia ja halvempia autoja. 
Eri keskusjärjestöjen kantaa arvo teltaesaa on otettava 
huomioon, että Ke kusliiton kautta tietoja antaneiden 
yhtiöiden hankinta edu ti hankintakauden 1953- 54 
aikana n. 70 % koko maan vastaavasta markkinapuun 
hankintamäärästä. Eri ke kusjärjestöjen jäsenten 
erikseen yksityisten autolle ja erikseen yhtiön autolle 
asettamat vaatimukset vaihtelivat eräissä kohdin. 
Koko ainei ton t uloksien pohjalla eri omistajaryhmien 
autoille asetettavien vaatimuksien väliset erot olivat 
yleensä niin vähäisiä, ettei niitä voida pitää merkitse
vinä. 

Nykyi in puutavaran kuljetuksissa käytettävän 
kaluston la-adusta ei ole saatavissa tarkkoja tietoja, 
joten yksityi kohtaista vertailua tiedu telun tuloksien 
ja nykyisen kaluston välillä ei voida uoritta.a.. Mai
nittakoon kuitenkin, että puutavara-autoista lienee 
nykyään arviolta n. 30 % varustettu die elmootto
rilla. Moottorin teho lienee ke kimäärin pienempi kuin 
se, mitä tiedu telun mukaan pidettiin parhaimpana. 
Tämänhetkinen kalu to käsi tää melkein yksinomaan 
kaksiakselisia autoja, joi a on vain vetävä taka
ak eli . ' etävällä etu- ja taka-akselilla varustettuja 
kaksiakselisia autoja amoin kuin kolmia.kselisia 
autoja on nykyisin vähän. Ti dustelun mukaan näillä 
autotyypeillä näyttää olevan verraten paljon kann.a
tusta. 



On the results of the enquiry into the requirements 

to be made of timber trucks 

SUMMARY 

The communication reports on the 1·es1Llts of the enq1tiry 
made among the member jirms of theCentralAssociation 
of Finnish Woodworking I ndustries mul the Sawmills' 
Contml Organi ation concerning the rcquirements to be 
m1.de of timber trucks . The object was to jind mtt the 
type and size of tntck timber men consider ideal for raw 
timber transportation. 

Of the res1tlts elicited mention may be made of the 
following: 

1) A bout 65 % of lhe answers javoured the diesel 
lntck. rlbmtt 15% 11pported petrol driven lntcks and 
!he re l were of !he opinion tlw t both types were necessary. 
The increa ed intmduction of the diesel tntck has been 
limited ht Finland by tlze additional tax charge of them 
and the fact that their r pair and mainlenance jacilities 
have so far been jairly poor. 

2) As 1·egards petrol tntcks, about 85 and for diesel 
lntcks about 70 % of the repiies stated that the engine 
H .P. of a timber truck should exceed 100. 

3 J The majority considered that a limber tntck should 
have 5 fonom·d gears (abmLt 0 %) and 1 reve1·se 
(95 %) gear. Almost 90 % of the answers considered 
tlze two-speed 1·ear-axle gear mechani m 1zece sary in a 
two-axle truck. Aboul 65 % were oflhe opinion that a 
three-axle truck should have an additional gear box. 

4) As regards tntcks withont a trailer, about one half 
of !he replies found the two-axle superior to the three-axle 

type. About 16 % found both two- and three-axle tr7tcks 
to be necessary. For tntcks with trailer tlze three-axle 
type gained still less support and approximately 60 % 
javoured tlze two-axle type. Tlze 1wmber of three-axle 
tntcks is stillfairly small in Finland and tlze experience 
gained from them minimal. Smne of the repliers who 
preferred tlze two-axle type were of the opinion tlwt the 
three-axle tntck will probably be tlze timber lntck of the 
future. 

5) Concerning tlze two-axle diesel tntcks, the majority 
preferred tlze front and rear-axle drive type, but for the 
petml truck tlzey javmtred tlze rear-axle drive. As to the 
three-axle truck, tlze model in which both rear axles 
drive was considered betler by the majority. 

6) About 85 % of tlze replies were ofthe opinion that 
the timber tntck should be as large as possible within 
tlze axle weight limit.s laid down 7tnder road safety 
regulations. 

The pict7tre given by tlze result ojlhe enquiry suggests 
an equipment different from that used today in timber 
transport. Tlze percentage of timber tntck.,; upplied 
with a diesel engine is estimated to be around 30. Engine 
eff iciency is smaller on an average tlwn tlze level con ider
ed best in tlze repiies to tlze enquiry. The equipment in 
current use consists almost exclusively of two-a:de 
lntcks with only tlze rear-axle driving. Tlze total of 
two-axle tntcks with a front and rear-axle drive, and the 
number of three-axle types, is relatively small. 

Eripainos S•w. 10cn Puuta louden 11 :osta JO, 1954 

Hei inki 195-l, Fren ckellin Kirjapaino 0 akeyhtiö. 
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