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Y h d i s t e 1 mä

Puutavaran kuljetuksiin osallistuneiden autojen maaran ja laadun
selvittämiseksi kerättiin Metsätehon toimesta helmi- maaliskuun vaihteessa 1966 tilastoa Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon kuljetuksissa käytetyistä autoista. Vastaavanlaista tilastoa kerättiin talvella 1957, 1961 ja 1963. 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 helmi- maaliskuun vaihteessa yhteensä noin 2 800 kuorma- autoa.
2. Kuljetukset suoritettiin pääasiassa autourakoitsijoiden omistamalla kalustolla. Kuljetuksenantajien omien autojen osuus oli 3%
kaikista autoista.

3. Autot ovat tavallisesti kaksiakselisia. Kolmiakselisten autojen osuus oli 13 % ja kaksiakselisten 87 %
. Kaksiakselisten autojen enemmistö oli taka- akselivetoisia. Etu- ja taka- akselivetoisten
autojen osuus oli 35 %
. Lähes 30 %:ssa kolmiakselisista autoista
oli vähintään kaksi vetävää akselia. Tavallisin malli oli sellainen,
jossa etuakseli ja etumainen taliakseli olivat vetäviä.

4. Puutavara-autot ovat keskimäärin verraten uusia. Viisikymmentä prosenttia kaksiakselisista ja 54 % kolmiakselisista autoista oli
otettu liikenteeseen vuosina 1964- 1966 . Vanhojen, yli 5 vuotta käytössä olleiden autojen osuus oli 13

%.

5. Kaksiakselinen autokalusto koostui melkein yksinomaan englantilaisista, länsisaksalaisista, ruotsalaisista ja kotimaisista autoista. Kolmiakseliset autot taas olivat peräisin lähinnä Ruotsista
ja Suomesta.
6. Seitsemänkymmentäviisi prosenttia kaksiakselisista autoista
ja 73% kolmiakselisista autoista oli niin suuria, kuin meillä voimassa olevien suurinta sallittua akseli- ja taliakselipainoa koskevien määräyksien mukaan voidaan käyttää . Kaksiakselisten autojen
keskimääräinen kantavuus oli 6. 3 tn, kokonaispaino 11 . 7 tn ja takaakselipaino 7.8 tn. Kolmiakselisten autojen vastaavat keskiarvot
olivat 9.2, 17 . 2 ja 12.8 tn.

7.

Käytännöllisesti katsoen kaikki autot oli varustettu dieselmoottorilla. Kaksiakselisten dieselautojen keskimääräinen moottorin teho oli 141 hv ja kolmiakselisten 183 hv .

8. Hieman yli 60 %kaksiakselisista autoista liikennöi perävaunun kanssa. Huomattava osa, 73 %
, kolmiakselisista autoista oli ilman perävaunua. Vetoautot oli.vat yleensä muita autoja maastokelpoisempia.
9. Kaksiakselisen auton tavallisin perävaunu oli yksiakselineo
· puoliperävaunu, osuus 89% . Huomattavin osa näistä perävaunuista oli
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kyläseppien ja pienten autokorjaamaiden valmistamia. Kolmiakselisten
autojen yleisin perävaunu oli kaksiakselinen varsinainen perävaunu,
ns. täysperävaunu.
10. Tavallisin auto-perävaunuyhdistelmä oli kaksiakselinen auto
ja yksiakselinen puoliperävaunu, osuus 84 %
. Sen keskimääräinen kantavuus oli 11.9 tn ja kokonaispaino 19.2 tn. Kaksiakselisen auton
ja teliakselisen puoliperävaunun muodostaman yhdistelmän osuus oli
7 %ja kolmiakselisen auton ja täysperävaunun muodostaman yhdistelmän osuus 4 %
. Näiden yhdistelmien kantavuus oli keskimäärin 14.8
tn ja 18.8 tn sekä kokonaispaino 25.2 tn ja 31.3 tn.
11. Tukkiautot kuormattiin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta koneellisesti. Pinotavaraa kuormattiin sen sijaan verraten yleisesti vielä käsin, sillä koneellisen kuormauksen osuus pinotavaran
kuormauksessa oli 58 %
. Mekaaninen autokohtainen puominosturi oli
tavallisin tukkien kuormauksessa käytetty kuormauslaite. Pinotavaran kuormauksessa oli yleisin kuormauslaite, osuus 55%, erillinen
kuormaaja, joka tavallisesti oli autoon tai traktoriin asennettu
hydraulinen kahmainnosturi. Autokohtaisten hydraulisten nostureiden osuus kaikista pinotavaran kuormauksessa käytetyistä laitteista
oli 25 %.
12. Autourakoitsijat olivat etupäässä pienyrittäjiä, sillä huomattavinta osaa, 70 %
, urakoitsijoiden autoista ajoivat omistajat
itse tai heidän perheenjäsenensä.
13. Kuormista purettiin 38
rilla ja 12 %käsin.

%nippuina,

29

%erillisellä

nostu-

14. Tukkeja kuljettaneissa autoissa oli melkein aina apumies,
joissakin tapauksissa kaksikin apumiestä . Kaikista pinotavara-autoista oli 12% sellaisia, joissa kuljettaja työskenteli yksinään,
ilman apumiestä. Silloin, kun kuormaus suoritettiin erillisellä
kuormaajalla tai autokohtaisella hydraulisella kahmainnosturilla,
apumiehen käyttö oli vähäisempää kuin muita kuormauslaitteita käytettäessä tai kuormattaessa käsin.
15. Autot työskentelivät yleensä yhdessä vuorossa. Vuoroajossa olleiden autojen osuus kaikista urakoitsijoiden autoista oli 19
%. Seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia urakoitsijoiden autoista
osallistui puutavaran kuljetuksiin vähintään 6 kk vuodessa.
16. Kolmannes autourakoitsijoiden autoista oli vakinaisia,
man kuljetuksenantajan kuljetuksia jatkuvasti suorittavia.

sa-

17. Vajaalla puolelle urakoitsijoiden autoista oli otettu vain
pakollinen liikennevakuutus. Palon ja varkauden varalta vakuutettujen autojen osuus oli 7% ja sellaisten autojen osuus, joille oli
otettu yhdistetty vaunuvahinko- , palo- ja varkausvakuutus, 46 %
.
18. Viidelle prosentille urakoitsijoiden autoista oli jouduttu
hankkimaan tilastotyömaalla työskentelyä varten siirtolupa.
19. Verrattaessa tilastoa aikaisemmin kerättyihin tilastoihin
todetaan muun muassa, että kolmiakselisten autojen osuus on lisääntynyt. Usealla vetävällä akselilla varustetut autot ovat jonkin
verran yleistyneet. Länsisaksalaisten , ruotsalaisten ja suomalaisten autojen osuus on suurentunut ja automerkkien määrä vähentynyt .
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Autoille ja perävaunuille rekisteröidyt kantavuudet, kokonaispainot
ja akselipainot ovat suurentuneet . Bensiinimoottorilla varustetut
autot ovat jääneet pois puutavaran kuljetuksista. Autojen moottorit
ovat suurentuneet . Perävaunujen ja kuormauslaitteiden käyttö näyttää olevan yleistymässä. Kuormauslaitteiden yleistyminen on selvimmin havaittavissa pinotavara- autojen kohdalla. Hydrauliset nosturit
ovat valtaamassa alaa pinotavaran kuormauksessa. Yksiakselisen puoliperävaunun rinnalle on otettu jonkin verran käyttöön myös teliakselilla varustettuja puoliperävaunuja ja täysperävaunuja. Sellaisten autojen määrä, joissa ei ole lainkaan apumiestä, on hieman suurentunut . Autoilijoiden määrä, jotka suorittavat puutavaran kuljetuksia yli 6 kk vuodessa ja jotka jatkuvasti ovat saman kuljetuksenantajan tehtävissä, on lisääntynyt .
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Metsätehon toimesta kerättiin talvella 1966 tilastoa puutavaran kuljetuksiin osallistuvien autojen määrästä ja laadusta.

Vastaavanlaista

tilastoa kerättiin aikai Bemmin vuosina 1957, 1960- 61 ja 1963 .

Erilli-

sen tilaston kerääminen puutavara- autoista on katsottu tarpeelliseksi
sen vuoksi, että niitä koskevia tietoja ei voida saada virallisista autotilastoista.

Ai n e i s t o
Tilastoa kerättiin Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon työmailta.
Näiden työnantajien jokaiselta helmi- maaliskuun vaihteessa käynnissä
olleelta autokuljetustyömaalta ilmoitettiin vaaditut tiedot kaikista
työmaan kirjoissa 1.3 . olleista kuorma-autoista.

Tiedustelu rajoitet-

tiin yhteen päivään, jottei sama auto tulisi tilastoon usealla työmaalla.
Vastaus saatiin 47:ltä Metsätehon jäseneltä ja metsähallinnolta. Aineiston keruuseen osallistuneiden Metsätehon jäsenten autoilla suorittama kuljetustyö muodostaa pääosan koko jäsenistön suorittamasta kuljetustyöstä.

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton keräämän kul-

jetustilaston mukaan tätä osuutta kuvaava sadannes oli vuonna 1965

97.

Vaikka tilastosta ovat jääneet kokonaan pois pienten puutavaranhankkijoiden ja Metsätehon jäsenistön ulkopuolella olevien piensahojen kuljetuksissa käytetyt autot, voidaan sen tuloksien katsoa antavan hyvän kuvan kaikissa puutavaran kuljetuksissa talvella 1966 käytetystä autokalustosta.
Tilasto käsittää kaikki a an 2 655 autoa.

Mainitun kuljetustilaston

avulla voidaan arvioida tilastosta pois jääneiden Metsätehon jäsenten
työmailla työskennelleiden autojen määrä.

Lisäämällä se tilastoon si-

sältyvien autojen määrään saadaan Metsätehon jäsenten ja metsähallin-

- 6 Asetelma 1
Autojen jakautuminen alueittain

Pohjois-Suomi

21

Itä-Suomi

24

Keski- Suomi

31

Länsi- Suomi

24
100

Koko maa

non työmailla puutavaran kuljetuksissa helmi-maaliskuun vaihteessa 1966
olleiden kuorma-autojen määräksi kaikkiaan noin 2 800.

Helmikuussa 1957

näiden työnantajien työmailla oli noin 2 600 kuorma-autoa, helmikuussa
1961 noin 3 000 autoa ja helmikuussa 1963 noin 3 100 autoa.

Kulkulai-

tosten ja yleisten töiden ministeriön työvoimaosaston keräämän tilaston
mukaan helmikuussa 1966 oli kaikissa puutavaran kuljetuksissa 3 200 autoa.

Tähän tilastoon sama auto on saattanut tulla mukaan useamman kuin

yhden kerran.

Moottoriajoneuvorekisterissä oli vuoden 1965 lopussa

44 512 kuorma-autoa.

Näistä oli ammattimaisessa liikenteessä 23 470 au-

toa ja loput, 21 042 autoa, olivat yksityisessä liikenteessä.
Tulokset on laskettu paperipuuyhtymien toiminta-alueittain.

Autojen

jakautuminen eri alueille selviää asetelmasta 1.

0 m i

s t u s s u h d e

Autourakoitsijoiden autot suorittavat pääosan puutavaran autokuljetuksista.

3

Tilastossa olleista autoista oli 97 ~ autourakoitsijoiden ja

%kuljetuksenantajien

omistamia.

Eri alueiden välillä ei autojen ja-

kautumisessa omistajaryhmiin ollut oleellista eroa.

Talvina 1963 ja

1961 urakoitsijoiden autojen osuus oli samansuuruinen, mutta talvella
1957 pienempi, 90

%.
Ak s e 1 i 1 u k u

Kaksiakselinen auto on tavallisin puutavara-automme .

Kaksiakselis-

ten autojen osuus oli nimittäin 87 ~ ja kolmiakselisten autojen 13 ~ .
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Jälkimmäisten autojen määrä on lisääntynyt, sillä talvina 1963 ja 1961
niiden osuus oli 6

%sekä

1957 vajaat 2

%.

suhteellisesti vähiten Itä- Suomessa, osuus 9
niiden suhteellinen osuus oli 14 ••• 16

%.

Kolmiakselisia autoja

%.

Maan

muissa

oli

osissa

Kuljetuksenantajien kalustos-

sa kolmiakselisia autoja oli suhteellisesti hieman enemmän kuin urakoitsijoiden omistamassa kalustossa.
Keskimäärin runsaassa kolmanneksessa kaksiakselisista autoista oli
vetävän taka- akselin lisäksi myös vetävä etuakseli, asetelma 2.
sia autoja oli suhteellisesti eniten Itä- ja Keski- Suomessa.

TällaiPerävau-

nun vetoautoissa vetävä etuakseli oli yleisempi kuin perävaunuttornissa
autoissa.
Asetelma 2
Etu- ja taka- akselivetoisten autojen
osuus

kaksiakselisista autoista
Perävaunuttomat
autot

Perävaunulliset
autot

Kaikki
autot

%
Pohjois-Suomi

14

25

24

Itä- Suomi

63

49

Keski- Suomi

19
20

62

43

Länsi-Suomi

14

28

21

Koko maa

17

46

35

Lähes 30 %:ssa kolmiakselisista autoista oli vähintään kaksi vetävää
akselia.

Tavallisin näistä malleista oli sellainen, jossa etuakseli ja

etumainen teliakseli olivat vetäviä .

Talvella 1963 usealla vetävällä

akselilla varust ettujen autojen osuus kaksiakselisista autoista oli 30%
ja kolmiakselisista 52

%.

Vuonna 1961 vastaavat sadannekset olivat 26

ja 46.

I k ä
Puolet kaksiakselisista autoista oli enintään kaksi vuotta vanhoja,
sillä 50

%niistä

oli otettu liikenteeseen vuosina 1964-66, asetelma 3.

- 8 -

Asetelma 3
Kaksiakselisten autojen jakautuminen
käyttöönottovuoden

mukaan

1964

1962

1965-65

1963

Ennen
1961

1961

Yht .

%
Taka- akseli vet .
autot

32

21

13

12

9

13

100

Etu- ja takaakselivet.autot

28

18

13

14

14

13

100

Kaikki autot

30

20

13

13

11

13

100

Vähintään viisi vuotta käytössä olleiden, ennen vuotta 1961 liikenteeseen otettujen autojen osuus oli 13

%.

Taka- akselivetoiset autot

oli-

vat nyt keskimäärin hieman uudempia kuin etu- ja taka- akselivetoiset
autot .

Aikaisemmin suhde on ollut päinvastainen.

Tämä viittaa siihen,

että kalustoa uusittaessa ei enää ole hankittu etu- ja taka- akselivetoisia malleja siinä määrin kuin aikaisemmin.

Vuosina 1964- 66 hankittujen

autojen osuus kolmiakselisista autoista oli 54

%ja

ennen vuotta

käyttöön otettujen, yli viiden vuoden ikäisten autojen osuus 13

%.

1961
Tal-

veen 1963 verrattuna puutavara- autojen ikärakenteessa ei ole tapahtunut
ratkaisevia muutoksia.
Puutavaran kuljetuksissa käytettävä autokalusto on uudempaa kuin maan
koko kuorma- autokalusto .
jen osuus oli vuonna 1964
oli tällöin lähes 40

Enintään kaksi vuotta käytössä olleiden auto22

%.

Yli viisi vuotta vanhojen autojen osuus

%.

V a l mi s t u s ma a

j

a

m erkki

Kaksiakseliset autot olivat melkein yksinomaan englantilaisia, länsisaksalaisia, ruotsalaisia ja suomalaisia.

Asetelma sta 4 nähdään, että

näiden osuus kaikista kaksiakselisista autoista oli 99

%.

Taka-akseli-

veteisten autojen enemmistönä olivat ruotsalaiset, englantilaiset ja kotimaiset autot.

Länsi- Saksa, Ruotsi ja Suomi taas olivat etu- ja taka-

akselivetoisten autojen yleisimmät valmistusmaat.

Aikaisempiin vuosiin

verrattuna englantilaisten autojen osuus on pienentynyt, mutta muista
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Asetelma 4
Kaksiakselisten autojen jakautuminen
valmistusmaittain
Taka-akselivetoiset
autot

Etu- ja takaakselivetoiset
autot

Kaikki
autot

%
Englanti

29

2

Länsi- Saksa

12

49

19
26

Ruotsi

35

25

31

Shomi

23

24

23

1

0

1

100

100

100

Muut ja tuntem.
Yhteensä
Asetelma 5

Kaksiakselisten autojen jakautuminen
eri merkkeihin
Taka- akselivetoiset
autot

Etu- ja takaakselivetoiset
autot

Kaikki
autot

%
Bed.ford

r

De Soto,
Dodge ja <
1
Fargo
..
Ford

amer.
eur.
t unt em.

{ amer.
eur.
. . tuntem.

Magirus-Deutz
M. A. N.
Mercedes-Benz
Scania-Vabis
Sisu
Vanaja
Volvo
Muut
Yhteensä

15

1

10
0

0

2

1
3
1

1

1

1

1
1
1
1
11

0

5
0

12

5

9
28

4

17

11
16

0

11

16

16

6

8

7

18

25

20

1

1

1

100

100

100
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mainituista maista peräisin olevien autojen osuus taas vastaavasti suurentunut .

Huomattavin osa, 85 ~ ' kolmiakselisista autoista oli valmis -

tettu Ruotsissa ja Suomessa .
Kuorma- autokantamme yleisimmät alkuperämaat olivat vuonna 1964 Englanti, Länsi- Saksa, Suomi ja Ruotsi , osuus yhteensä 95

%.

Englantilais-

ten ja länsisaksalaisten autojen osuus oli suurempi, mutta ruotsalaisten ja kotimaisten autojen pienemp i kuin esillä olevassa tilastossa.
Tilastossa oli edustettuina kai kki aan 23 eri automerkkiä .

5 (s . 9)

Asetelma

valaisee kaks i aksel i sten autojen jakautumista eri merkkeihin.

Kolmiakselisissa autoissa ol i vat enemmi stönä Sisu, Volvo , Scania- Vabis ,
ja Vanaja - merkkiset autot .

Tal veen 1963 verrattuna yleisimpien auto-

merkkien osuudet ovat y l eendä suurentuneet ja automerkkien määrä on vähentynyt .
Yleisimmät merkit koko kuorma- autokalustossamme olivat vuonna 1964
Bedford , Mercedes- Benz, Volvo , Ford ja Sisu.

K o k o
Tavallisimmat kaksiakseliset

autot

olivat sellaisia, joille rekis-

teröity kantavuus oli 6 . 0 ••• 6 . 9 tn (osu~s 52%), kokonaispaino 12 . 0 •••
12.5 tn (osuus 62

%)

ja taka- akselipaino 8 . 0 tn (osuus 75

%) .

selisten autojen yleisin kantavuus oli 9 . 0 ••• 10. 9 tn (osuus 79
konaispaino 11 . 0 • •• 11 . 5 tn (osuus 78

%)

Kolmiak-

%),

ko-

ja teliakseleille yhteensä re-

kisteröity akselipaino 13 . 0 tn (osuus 73

%) .

Kaksiakselisalla autolle

rekisteröitiin talvella 1966 enintään 12 . 5 tn:n kokonaispaino ja 8 . 0
tn:n taka- akselipaino .

Kolmiakselisten autojen suurin sallittu koko-

naispaino oli 17.5 tn ja teliakseleille yhteensä sallittu akselipaino
13 . 0 tn.

Suurin osa puutavara- autoista oli siten niin suuria kuin meil-

lä voidaan käyttää .
Kaksiakselisten autojen keskimääräinen kantavuus , kokonaispaino
taka- akselipaino ilmenevät asetelmasta 6.

ja

Taka- akselivetoisten autojen

kantavuus oli hieman suurempi kuin etu- ja taka- akselivetoisten.

Koko-

naispainossa ja akselipainossa näiden autotyyppien välillä ei ollut
säännöllistä eroa.

Perävaunujen vetoautot olivat kokonais- ja akseli-

Asetelma 6

Kantavuus

Kokonaispaino
Suurin
akselipaino

Kaksiakselisten autojen painot
Taka-akselivetoiset
autot

Etu- ja takaaksellvetois et
autot
tn

Kaikki
autot

Perävaunuttomat autot

6. 4

6. 2

6.4

< Perävaunulliset autot

6.3

6. 1

6 .2

6. 4

6.2

6 .3

~ Perävaunuttomat autot

11. 2

11.5

11.3

Perävaunulliset autot

12.0

11.9

12.0

Kaikki autot

11.6

11.9

11.7

r Perävaunuttomat

7.7

7.7

l Kaikki autot

7.9
7.8

7.7
7.8

7.9

7.8

7.8

r
l

Kaikki autot

autot
< Perävaunulliset autot

....>.
....>.

- 12 -

painonsa puo l esta suurempia, mutta kantavuudeltaan hieman pienempiä kui n
perävaunuttomat autot .

Kolmiakselisten autojen keskimääräinen kantavuus

oli 9.2 tn, kokonaispaino 17 . 2 tn ja telipaino 12. 8 tn.

Eri

alueiden

väliset erot autojen koossa olivat vähäiset .
Autojen koko on jatkuvasti suurentunut .

Kaksiakselisten autojen kes-

kimääräiseksi kantavuudeksi saatiin helmi kuussa 1963
painoksi 10. 7 tn ja taka- akselipainoksi 7. 2 tn.
arvot olivat 4. 7 tn, 8o3 tn ja 5. 9 tn.

5.9 tn, kokonaisVuonna 1957 vastaavat

Kolmiakselisten autojen kanta-

vuus oli vuonna 1963

8. 9 tn, kokonaispaino 16.2 tn ja teliakselipaino
yhteensä 12. 0 tn sekä vuonna 1957 vastaavasti 6. 1 tn, 10. 8 tn ja 9. 0 tn.

Mo o t t o r i n
j

a

t

1 a a t u

e h o

Käytännöllisesti katsoen kaikki puutavara- autot on nykyään varustettu dieselmoottorilla.

Kaksiakselisten autojen joukossa oli ainoastaan

muutama bensiinimoottorilla varustettu vanha auto.
set autot käyttivät polttoaineenaan kaasuöljyä.
selautojen osuus oli 99

39

%kolmiakselisista

%.

Helmikuussa 1957

Kaikki kolmiakseli-

Helmikuussa 1963

die-

57 %kaksiakselisista ja

autoista käytti polttoaineenaan kaasuöljyä .

Die-

selautojan osuus maan koko kuorma- autokalustosta oli vuoden 1965 lopussa 80

%.

Sadannesta laskettaessa dieselautoiksi on luettu kaasuöljyä

ja muuta polttoainetta kuin bensiiniä käyttävät autot.
Asetelma 7
Kaksiakselisten

dieselautojen

moottorin teho
Taka-akseliv etoiset
autot

Etu- ja takaakselivetoiset
autot

Kaikki
autot

hv
Perävaunulliset autot

121
154

134
149

123
152

Kaikki autot

138

147

141

Perävaunuttomat autot
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Kaksiakselisten autojen keskimääräinen moottorin teho oli 141 hv . Se
vaihteli tavallisesti (90

%)

100: sta 199 hv: aan.

Perävaunullisissa au-

toissa oli , kuten asetelmasta 7 (s . 12) näkyy, suurempi moottori kuin
perävaunuttornissa autoissa.

Kolmiakselisten autojen keskimääräinen moot-

torin teho oli 183 hv, ja se vaihteli yleensä 140:stä 239 hv : aan.
toreiden tehot ovat suurentuneet .

Moot-

Talven 1963 tilastossa kaksiakselis-

ten dieselautojen keskimääräinen moottori n teho oli 118 hv ja kolmiakselisten autojen 146 hv .

Vuonna 1957 kaksiakselisten dieselautojen moot -

torin teho oli keskimäärin 101 hv .

P e r ä v a u n u
Suurin osa, 63
nulla.
sa.

%, kaksiakselisista

t

autoista oli varustettu perävau-

Perävaunuttomat autot olivat yleisimpiä pinotavaran kuljetukses-

Lähes kaikissa kaksiakselisissa t ukki autoissa nimittäin oli perä-

vaunu.
vaunua;

K~ lmiakselisista

autoista enemmistö taas liikennöi ilman perä-

perävaunullisten autojen osuus oli vain 27

%.

Pinotavaraa kul-

jettaneiden ja tukkeja kuljettaneiden kolmiakselisten autojen välillä
ei tässä suhteessa ollut mainittavaa eroa.

Pohjois- Suomessa perävaunu-

jen käyttö oli suhteellisesti yleisempää kuin muualla.
autoja oli eniten Länsi- Suomessa.

Perävaunujen vetoautot olivat keski-

määrin muita autoja maastokelpoisempia, sillä
käynyt ilmi

Perävaunuttornia

kuten edellä olevasta on

niissä oli suurempi moottori ja niissä oli runsaammin useal-

la vetävällä akselilla varustettuja autoja kuin perävaunuttornissa autoissa.

Aikaisempiin vuosiin verrattuna perävaunujen käyttö on varsinkin

kaksiakselisten autojen yhteydessä yleistynyt .
talvella 1957

45

%kaksiakselisista

Talvella 1963 puolet ja

autoista liikennöi perävaunulla va-

rustettuna.
Yksiakselinen puoliperävaunu on edelleen yleisin perävaunutyyppi puutavaran kuljetuksissa (asetelma 8), joskin muiden perävaunutyyppien käyttö on edellisiin vuosiin verrattuna lisääntynyt .
jen perävaunuista oli 89

%yksiakselisia

Kaksiakselisten auto-

puoliperävaunuja.

Suuri

osa

näistä perävaunuista on edelleen kyläseppien ja pienten autokorjaamaiden valmistamia.

Kolmiakselisten autojen tavallisin perävaunu oli kak-

siakselinen varsinainen perävaunu, ns . täysperävaunu.

Pohjois-Suomessa
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Asetelma 8
Perävaunujen

jakautumi nen

Puoli perävaunut
Yksiaks .

Kaksiaks .

Varsinaiset
perävaunut

Tunt em. Kaikki

Yksi- Kaksiaks .
aks .

%
Kolmiakseliset autot

89
27

7
5

3
2

1
64

0
2

100
100

Kaikki autot

85

7

3

5

0

100

Kaksiakseliset autot

ja Länsi- Suomessa varsinaisten perävaunujen osuus oli hieman suurempi
kuin muilla alueilla.
Perävaunuille rekisteröity kantavuus , kokonaispaino ja akselipaino
selviävät asetelmasta 9.

Perävaunut ovat kooltaan suurentuneet siitä,

mitä ne olivat edellisten tilastojen mukaan.

Yksiakselisen puoliperä-

vaunun kantavuus oli talvella 1963

5.5 tn ja kokonaispaino • 6. 9 tn.
Talvella 1957 keskimääräinen kantavuus oli 4. 6 tn ja kokonaispaino 5. 6
tn.
Asetelma 9
Perävaunujen

painot
Kantavuus

Puoliperäv aunut
Varsinaiset
perävaunut

JYksiakseliset

Kokonaisp a ino

Akselipaino

tn

LKaksiakseliset

5.7
9. 0

7.2
12o7

7. 2
12. 7

( Yksiakseliset
<
i, Kaksiakseliset

4. 5
9. 6

6. 0
13.7

6. 0
7.1

Au t o - p e r ä v a u n u y h d i s t e l mä t
Tavallisin auto- perävaunuyhdistelmä oli kaksiakselinen auto ja yksiakselinen puoliperävaunu.
tä oli 84

%.

Sen osuus kaikista auto- perävaunuyhdistelmis-

Seuraavaksi yleisimmät yhdistelmät olivat kaksiakselinen
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Asetelma 10
Yle i simpien auto- perävaunuyhdistelmien
painot
Kantavuus

Kokonaispaino
tn

Kaksiakselinen auto ja
yksiakselinen puoliperävaunu

11 . 9

19 . 2

Kaksiakselinen auto ja
kaksiakselinen puoliperävaunu

14 . 8

25 . 2

Kolmiakselinen auto ja
kaksiakselinen varsin. perävaunu

18 . 8

31.3

aut o ja teliakselilla varustettu puoliperävaunu, osuus 7

%.

akselinen auto ja täysperävaunu , osuus 4

%, sekä

kolmi-

Asetelmasta 10 nähdään näi-

den kolmen yhdistelmän keskimääräiset kantavuudet ja kokonaispainot .

Kuormaus

j

a

p

u r k a mi n e n

Asetelmasta 11 käy ilmi, että käytännöllisesti katsoen kaikki tukkiautot ja lähes 60% pinotavara- autoista sekä 75

%kaikista

autoista kuoP-

mattiin joko autokohtaisella tai erill i sellä kuormauslaitteella. Koneellinen kuormaus oli yleisintä Itä- ja Pohjois- Suomessa.

Pinotavaran

kuo~

mauksen koneellistamisaste on kohonnut , sillä talvella 1963 neljännes pinotavara- autoista kuormattiin koneellisesti ja kolme neljännestä käsin .
Asetelma 11
Kuormauslaitteella
autojen

TUkki

kuormattujen
osuus

Kuljetettu tavaralaji
Sekal . tai
Pinotavara
tuntem.

Tht .

%
Pohjois- Suomi

66

92

78

66

99

87

93

72

89

65

95

75

Itä- Suomi

99
100

Keski- Suomi

100

Länsi- Suomi

99

55
50

100

58

Koko maa

- 16 Mekaaninen, autokohtainen puominosturi oli tavallisin tukkiauron
mauslaite, osuus 89% (asetelma 12).

kuo~

Pinotavaran koneellisessa kuorma-

uksessa yleisin kuormauslaite oli erillinen kuormaaja, osuus 55%. Erilliset kuormauslaitteet olivat tavallisesti autoon tai traktoriin asennettuja hydraulisia kahmainnostureita.

Autokohtaiset hydrauliset kah-

mainnosturit olivat lähinnä yleisimmät pinotavaran kuormauslaitteet.
Hydraulisten nostureiden käyttö on edellisiin vuosiin verrattuna
sääntynyt.

li-

Mekaanisten nostureiden yleisin merkki oli Joutsa ja hyd-

raulisten nostureiden HIAB.
Asetelma 12
Kuormauslaitteiden

jakautuminen
Kuljetettu tavaralaji

Tukki

Pinotavara

Sekal. tai
tuntem •

Yht.

1

52

46

..-Mekaaninen puominosturi
Autokohtaiset
laitteet

'

Hydraulinen vaijerinosturi

2

11

2

5

Hydraulinen kahmainnosturi

2

14

8

9

1

0

3

24

30

14

1

100

100

Vaihtolava tai kuormausalusta

Erillinen kuorrnauslaite

2

Tuntem.

5

55
6

100

100

Yhteensä

%,

autoista vei kuormansa tehtaalle, 16% uittoväy-

%rautatielle.

Niiden autojen osuus , joiden kuorman purkamis-

Runsas puolet, 55
lään ja 6

paikka vaihteli olosuhteista riippuen, oli kolmannes.
tusta esiintyi eniten Länsi- ja Keski- Suomessa.

Tehtaallekulje-

Uittoväylään purkami-

nen oli yleisintä Itä-Suomessa.
Yleisin kuorman purkamistapa oli purkaminen nippuina, osuus 38

%.

Verraten yleisesti kuorman purkamisessa käytettiin myös erillisiä nostureita, osuus 29

%.

Käsinpurkamisen osuus oli 12% ja autokohtaisel-

la kuormauslaitteella suoritetun purkamisen osuus 6

%.

Niiden autojen

osuus, joiden kuorman purkamistapa vaihteli olosuhteista riippuen tai
oli tuntematon, oli 15

%kaikista

autoista.
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K u 1 j e t t a j a t

j

a

a p u mi e h e t

Urakoitsijoiden autoja ajoivat tavallisesti niiden omistajat itse tai
heidän perheenjäsenensä .
oli 70 %.

Näiden yhteinen osuus kaikista kuljettajista

Palkattujen kuljettajien osuus, joka on edellisiin tilasto-

vuosiin verrattuna hieman suurentunut , oli 20

%ja

10~tä % autoista ajoi-

vat omistajat tai heidän perheenjäsenensä ja palkattu kuljettaja vuorotellen.

Puutavaran kuljetuksiin osallistuvat urakoitsijat ovat siten

pääosaltaan yhden auton omistavia pienyrittäjiä.

Kuljetuksenantajien

autoissa oli aina palkattu kuljettaja.
Suurimmassa osassa, 73 %:ssa, kaikista autoista oli yksi apumies ajovuoroa kohti.
oli 8

% ja

sa, osuus

Niiden autojen osuus, joissa ei ollut lainkaan apumiestä ,

%.

niiden, joissa oli useita apumiehiä, 10

9

%,

apumiehen käytöstä ei ollut tietoa.

Muissa tapauksis-

Apumiehen käyttö

riippui , kuten asetelmasta 13 näkyy, osaltaan kulj e tettavasta tavaralajista ja kuormausmenetelmästä.
kein aina apumies.

Tukkeja kuljettaneissa autoissa oli mel-

Poikkeuksena olivat autot , jotka kuormattiin erilli-

sellä kuormauslaitteella.

Hieman yli 10 ~ :ssa näistä autoista ei nimit-

täin ollut lainkaan apumiestä.
kaikkiaan 12

%ilma n

Pinotavaraa b1ljettaneista autoista oli

apumiestä .

Silloin kun pinot avara kuormattiin au-

tokohtaisella hydraulisella kahmainnosturilla tai erillisellä kuormauslaitteella, apumiehen käyttö oli vähäisempää kuin muita kuormauslaitteita käytettäessä tai kuormattaessa käsin.

A j

o j e n

j

ä r j e s t ä mi

n e n

Huomattavin osa autoista työskenteli yhtä vuoroa.
den autojen osuus kaikista autoista oli 19 %.
ei tässä suhteessa ollut mainittavaa eroa.

Vuoroajossa ollei-

Eri autotyyppien välillä

Aikaisempina vuosina kerät-

tyihin tilastoihin verrattuna ei vuoroajon suhteen ollut tapahtunut sanottavaa muutosta.
Seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia urakoitsijoiden autoista

oli

tilaston keruuta edeltäneen vuoden aikana suorittanut puutavaran kuljetuksia vähintään 6 kk.

Perävaunullisissa ja usealla vetävällä akselil-

la varustetuissa autoissa tällaisia autoja oli eniten.

Yli 6 kk vuodes-

Asetelma 13
Apumiesten määrä
Kuljetettu tavaralaji
Tukki

Kuormaus
0

1

Pinotavara

A p u
vähint. tunt m yht.
2
e •

m i

h

e
0

i

ä
1

vähint. tunt em.
2

yht .

%
Käsin

Autokohtaiset
laitteet

Mekaaninen puominosturi

87

Hydraulinen vaijerinosturi
Hydraulinen kahmainnosturi

J

l
'

12

Tuntematon
Kaikki

0

78

12

8

100

2

82

14

2

100

9

4

100

36

18

46

100

4

84

9

3

100

75

13

12

100

28

58

8

6

100

5

79

10

6

100

8

15

100

17

13

100

10

9

100

_.
())

Vaihtolava tai kuormausalusta

Erillinen kuormauslaite

2

63

13

12

100

24

60

33

7

100

8

53
62

84

10

6

100

12

69
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sa puutavaran kuljetuksia suorittaneiden autojen osuus oli pienin Pohjois- Suomessa, osuus 73 %.
main samans uuruiset.

Muilla alueilla niiden osuudet olivat liki-

Näiden autojen määrä on lisääntynyt, sillä talvel-

la 1963 sadannes oli 66.
Sellaisten urakoitsijoiden osuus, jotka jatkuvasti suorittivat saman
kuljetuksenantajan kuljetuksia, oli 34
laisia urakoitsijoita oli eniten .

%.

Lensi - ja Keski- Suomessa täl-

Kolmiakselisten autojen omistajien

urakkasuhd e oli keskimäärin vakinaisempi kuin kaksiakselisten autojen
omistajien .

Edellisessä tilastossa ko . sadannes oli 22 .

Au

t o j

e n

v a k u u t u k s e t

Urakoitsijoiden autoista oli 47 %:lle otettu vain pakollinen liikennevakuutus .

Niiden autojen osuus , jotka oli

%ja

vakuutettu, oli 7

lisäksi

palo- j a

murto-

niiden autojen osuus , joille oli hankittu myös

yhdistetty vaunuvahinko- , palo- ja varkausvakuutus, 46 %.

Viimeksi mai-

nitun vakuutuksen, ns. autovakuutuksen, käyttö on lisääntynyt, sillä
talvella 1963 sadannes oli 38.

S i i r t o l u v a t

Jos auto halutaan siirtää asemapaikan

läänin ulkopuolella olevalle

työmaalle, on tähän hankittava asemapaikan poliisiviranomaiselta erityinen siirtolupa.
oli vähäinen, 5

Siirtolupaa käyttäneiden urakoitsijoiden autojen määrä

%kaikista

autoista.

Pohjois-Suomess a siirtolupia oli

jouduttu hankkimaan enemmän kuin muilla alueilla.
häisintä Länsi-Suomessa.

Ni id en käyttö oli vä-
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By

Aulis E. Hakkarainen

SUMMARY

To establish

the number and type of trucks

used for

transporting

timber statistics were compiled by Metsäteho, the Forest Work Study Section of the Central Association of Finnish Woodworking Industries in the
beginning of March 1966 nn ::::-ucks used for transport by Metsäteho ' s members
and the Finnish Forest Service .

Corresponding statistics were collected

in the winters of 1957, 1961, and 1963 . The statistics give a good idea
of tirnber trucks for they cover nearly all the work site vehicles used
for the main part of the transport of timber by truck.

The results

of

the statistics are summarised here .
1.

A total of about 2,800 trucks were engaged in the beginning

of

March 1966 in the transport jobs of Metsäteho ' s members and the Finnish
Forest Service.
2.

The truck transport was done chiefly by contractors.

tion of employers' trucks was 3
3.

The propor-

%.

The trucks are usually 2-axle vehicles .

Their proportion was 87

per cent, that of 3-axle trucks (tandem trucks) 13 per cent .

The major-

ity of the 2-axle trucks had a rear axle drive.

The proportion of trucks

with front and rear axle drive was 35 per cent.

Nearly 30 per cent

the 3- axle trucks had at least 2-axle drive .

The commonest model

of
had

front axle drive and front tandem axle drive .
4.

The average age of the trucks used for timber transport is rela-

tively low.

Fifty per cent of the 2- axle and 54 per cent of the 3-axle

trucks had been registered in 1964-1966 .

Old trucks which had been used

for over 5 years totalled 13 per cent .
5.

Nearly all the 2- axle trucks were of Britain, West German, Swedish,

and domestic manufacture.
land and Sweden.

Three-axle trucks derived primarily from Fin-
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6.

Sev enty fi v e per cent of the 2- axle trucks and 73 per cent of the

3- axle trucks were as large as it is permissible to use according to
regulations concerning axle and tandem-axle weight in our country .

The

average load capacity of the 2-axle trucks was 6. 3 tons, gross weight
11 . 7 tons, and rear- axle weight 7 . 8 tons .

The corresponding averages

for the 3- axle trucks were 9. 2, 17 . 2 and 12. 8 tons .
Practically all the trucks wGre diesel engine vehicles .

7.

The aver-

age engine power of the 2- axle diesel trucks was 141 HP and of the 3- axle
183 HP.
8.

Somewhat over 60 per cent of the 2- axle trucks had a trailer.

A

considerable proportion, 73 per cent , of the 3- axle trucks had no trailer.

The traction vehi cles wer e generally superior to the other trucks

across country .
9.

The commonest trai l er of the 2- axle truck was the 1- axle semi-

t r ailer ;

the proportion was 89 per cent .

The majority of them were

home- made , i . e . the work of village smiths or small automobile repair
shops .

The commonest trailer of the 3- axle trucks was the 2- axle trail-

er proper.
10.

The commonest truck- cum-trailer combination was the 2- axle truck

and 1- axle semi- trailer, 84 per cent .

The average load capacity of the

comhination was 11.9 tons and gross weight 19. 2 tons.

The proportion

of the combination consisting of a 2- axle truck and a tandem-axle semitrailer was 7 per cent and of the combination consisting of a 3- axle
truck and a trailer proper 4 per cent .

The average load capacities of

the combinations were 14.8 and 18 . 8 tons and gross weights 25.2

and

31.3 tons.
11.

The sawlog trucks were loaded mechanically with a few exceptions .

A considerable proportion of cordwood, however, was still loaded manually for the proportion of mechanical cordwood loading was 58 per cent .
A mechanical boom crane mounted on the truck was the commonest device
used for the loading of sawlogs .

A separate loader, a hydraulic grab

crane mounted on the truck or tractor, was the commonest, 55 per cent,
device used for the loading of cordwood.

Twenty five per cent of all

the devices used for the loading of cordwood were truck-mounted hydraulic cranes.
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12.

The truck contractors working on timber transport were chiefly

small enterprisers .

The major part , 70 per cent , of the vehicles were

driven either by the owners themselves or family members .
13.

Thirty eight per cent of the loads were unloaded in bundles, in

29 per cent a separate crane was used , and 12 per cent of the unloading
was done manually .
14 .

The sawlog trucks nearly always carried 1 helper, occasionally

2 helpers .

In 12 per cent of all the cordwood trucks the driver worked

alone, without helper.

When loading with a separate loader or truck-

mounted hydraulic grab crane, the helper was less used than when loading with other devices or manually.
15.

Single shift working was the rule .

The proportion of trucks

driven for several shifts was 19 per cent .

Seventy eight per cent of

the contractors' trucks engaged in timber transport for at least

6

months per annum.
16 .

A third of the truck contractors were permanent, regularly en-

gaged on transport work for the same contracting party .
17 .

Less than a half of the contractors ' trucks were covered only

by compulsory traffic insurance.

Seven per cent were insured against

fire and theft, 46 per cent were covered by a combined rnotor vehicle
(own damage), fire and theft policy .
18 .

A movement permit had to be procured for 5 per cent of the

trucks to work in the statistical work site .
19 .

Comparison with earlier statistics shows, among other things,

that the number of 3- axle trucks has increased.
have become slightly rnore comrnon.

Multi- axle drive trucks

The number of West German, Swedish

and Finnish trucks has increased and the number of rnakes decreased . The
load capacities, gross teights and axle weights for trucks and trailers
hava increased.

r.c.

trucks have disappeared frorn the timber transport.

Truck engines have become more powerful .
ing devices appears to be on the increase .

The use of trailers and loadThe generalisation of

use of loading devices is most evident in cordwood transport.
lic cranes are coming into vogue in cordwood loading.

the

Hydrau-

Tandem- axle semi-

trailers and trailers have been adopted to some degree along with 1-axle
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semi-trailerso
ly.

The number of trucks with no helper has increased slight-

There has been an increase in the drivers who, regularly engaged on

transport work for the same contracting party, perform tirnber transport
for a minimum of 6 months during the year.

