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1.0 Yleistä 

	

1.1 	Työryhmä 

Tie- ja vesirakennushallituksen (TVH) ja Oy Suomen 
Autoteollisuus Ab:n (SAT) välinen yhteistyöryhmä pe-
rustettiin 1 971-03-26. Työryhmän jäseninä ovat olleet 
SAT:sta Uotl Hartikainen ja Kalevi Kakko (1972-08-16 
alkaen), sekä TVH:sta Jorma Hintikka, Jyrki Rekonen, 
Timo Tampo, Kaarle Orkomies ( 1 973-08-27 saakka) ja 
Martti Sarro (1973-08-27 alkaen). 
Yhteistyöryhmän työvaliokunnan ovat muodostaneet 
Tampo puheenjohtajana, Hartikainen sihteerinä ja muina 
jäseninä Kakko, Orkomies, Rekonen ja Sarro. 

	

1.2 	Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisella tai 
millalsilla kuorma-autoilla yleisten teiden kunnossa-
pitotehtävät pystytään taloudellisimmin ja tehokkaim-
min suorittamaan, sekä antaa suuntaviivat T 17H:lle 
kuorma-autohankintoja ja SAT:lle tuotekehittelyä varten. 

	

1.3 	Johdanto 

Liikenne- ja automäärien kasvun aiheuttatt muutokset 
yleisten teiden kunnossapidon tehtäväkenttään ovat aset-
taneet kunnossapitokalustolle uusia vaatimuksia. Kuor-
ma-autojen kohdalla tehtävien painopiste on siirtynyt 
raskaisiin kuljetuksiin. Suoritettujen tutkimusten mu-
kaan kaikista kunnossapidossa käytetyistä kuorma-auto-
tunneista n. 70-75 	muodostuu raskaista kuljetuksista 
(maa- ja kiviainesten kuljetukset, sekä liukkaudentor-
junta- ja pölynsidonta-aineiden levitys). Lumen aurauk-
sen osuus on 10-15 . Jäljelle jäävä osuus, 10-20 %, 
on kevyitä kuljetuksia. Tie- ja vesirakennuslaitoksen 
omien kuorma-autojen käyttötuntien jakautuminen eri 
tehtävien kesken vuonna 1970 on esitetty liitteessä 
n:o 1. Eri piirien välisille suurillekin eroille on 
löydettävissä luonnolliset selvitykset. 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen oma kuorma-autokanta on 
viime vuosiin saakka muodostunut 2-akselisista autois-
ta. Nämä ovat pääasiassa raskasrakenteisja aurauskuor-
ma-autoja, jotka soveltuvat tyydyttävästi kaikkiin kun-. 
nossapitotehtäviin. Raskaasta rakenteesta johtuer on 
näiden autojen kantavuus verraten pieni ja samalla ta-
loudellisuus raskaissa kuljetustehtävissä heikohko. On 
myös todettavissa, että standardirakentejsten, raskai-
sun kuljetustehtäviin tarkoltettujen autojen kehitys 
on kulkenut isompia ja voimakkaampia automalleja kohti. 
1960-luvun puolivälistä lähtien on teliautojen määrä 
Suomessa voimakkaasti kasvanut, on myös todettu, että 
nykyaikaiset, raskaisiin kuljetuksiin tarkoitetut kuor-
ma-autot soveltuvat hyvin auraukseen, joka työ autolta 
vaatii voimaa ja riittävää painoa. 



	

2.0 	Yhteenveto 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisella 
tai millaisilla kuorma-autoilla yleisten teiden kun-
nossapitotehtävät pystytään taloudellisimmin ja 
tehokkaimmin suorittamaan, sekä antaa suuntaviivat 
TVH:lle kuorma-autohankintoja ja Oy Suomen Auto-
teollisuus Ab:lle tuotekehittelyä varten. 

	

2.1 	Yleisten teiden kunnossapitoon soveltuvat kuorma- 
auto tyypit 

Suoritetuissa selvityksissä on todettu kunnossa-
pitotehtäviin sopiviksi perustyypeiksi: 

a) 2-akselinen (4x2) kuorma-auto 
b) 3-akselinen (6x2) kuorma-auto 
Ottaen huomioon sallitut kokonaispainot, käyttötar-
koituksen vaatimat varusteet ja ominaisuudet, tulee 
4x2 kuorma-auton kokoluokaksi KA 06 ja 6x2 kuorma- 
auton kokoluokaksi KÄY O3. 

Mainittujen kanden perusmallin lisäksi tarvitaan 
joitakin erikoismalleja määrättyjä olosuhteita 
varten. Tällaisia malleja ovat esim. 4x4, 6x4 ja 
6x6 kuorma-autot. 

	

2.2 	Tehokkain ja taloudellisin tyyppijakautuina 

Tie- ja vesirakennuslaitoksen omien kuorma-autojen 
tyyppien valinta tulisi suorittaa tie- ja vesi-
rakerinuspiireittäin seuraavasti: 

1) Määritetään omalla kuorma-autokalustofla tehtä-
väksi tulevat suoritemäärät eri toiminnoissa. 

2) Määritetään toimintavalmiuden vaatima, nosturilla 
varustettujen kuorma-autojen ja 4x4, 6x4 sekä 
6x6 kuorma-autojen lukuniääräinen tarve ja lasketaan 
näillä tehtäväksi tulevat suoritemäärät eri toi-
minnoissa. 

3) Määritetään taloudellisuusperiaatteiden mukaan täys-
perävaunuyhdistelmien lukumääräinen tarve ja laske-
taan yhdistelmällä sekä pelkällä vetovauriulla teh-
tävät suoritemäärät eri toiminnoissa. 

4) Vähennetään kohdissa 2 ja 3 saadut suoritemäärät 
kohdan 1 suoritemääristä. Määritetään kustannus- 
laskelmien avulla, kummalla autotyypillä (KA 06 
tai KÄY 08) jäljellejäävät tehtävät on taloudelli-
sempaa suorittaa ja lasketaan tarvittavien autojen 
lukumäärä. 

5) Tarkistetaan, että saatu autoznäärä antaa riittävän 
toimintavalmiuden mm. lumenauraustilanteessa. 

	

2.3 	Kp-kuorma-autojen rakenne ja varustelu 

Kp-kuorma-autojen perusrakenne tulee olla määritelty 
kuljetustehtävän mukaan pyrkien mandollisimman pit-
kälti käyttämään valmistajien sarjatuotantomalleja. 
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Erityistehtävien edellyttämä ns. 'TVL-varustus, joka 
lähinnä muodostuu lisälaitekäytön vaatimasta kiinni-
tys-, hydrauli- ja sähkölaitevarustuksesta, tulee 
minimoida ja standardoida nykyistä tehokkaammin. 

Kuten muidenkin koneryhmien kohdalla on myös kuorma- 
autojen ergonomiaan ja yleiseen työ- ja liikennetur-
vallisuuteen viime vuosina kiinnitetty runsaasti huo-
miota. Nykyiset uusimmat tvl:n kuorma-autot ovatkin 
tässä suhteessa varsin tyydyttäviä, joskin eräitä 
lähinnä kp-kuorma-autojen erityistehtävistä johtuvia 
ongelmia on edelleen ratkaisematta. 

Valmistajapuolella kehitystoiminta tähtää erityisesti 
valmistuksessa käytettävien peruskomponenttien stan-
dardointiin harvempien rakennevaihtoehtojen muodossa 
ja tätä kautta nykyistä parempiin mandollisuukiin 
valmistaa tehtäväkohtaisia käyttäjän perusvaatimukset 
entistä paremmin täyttäviä automalleja. 

2.4 	Hankintamenettely ja yhteistoiminta 

Kaluston hankintoja suoritettaessa tulisi pyrkiä 
sellaiseen pidemmän tähtäyksen hankintamenettelyyn, 
joka toisaalta takaisi käyttäjälle mandollisuudet 
saada yhtenäinen ja riittävästi standardoitu kalusto 
sen suomine kiistämättömine taloudellisine etuinei 
sekä toisaalta helpottaisi valmistajan toimintaa anta-
malla paremmat mandollisuudet pidemmän tähtäyksen 
ohjelmointiin ja kapasiteetin tasapainottamiseen yks i-
tyisen sektorin aiheuttama kuormitus huomioonottaen. 
Tällainen hankintamenettely, jossa perussopimuksen 
pohjalta toimitukset jakautuisivat useamman vuoden 
ajalle, edellyttäisi jatkuvaa tehokasta yhteistoimin-
taa käyttäjän ja valmistajan kesken, jotta taattaisiin 
teknisen samoin kuin yleisten teiden kp-toiminnan 
kehityksen riittävän tehokas seuraaminen siten, että 
hankittava kalusto vielä toimituskauden lopussakin 
on mandollisimman ajanmukaista. 



k. 

3.0 Kp-Kuornia-autojen perutustyypit 
3.1 	Markkinoilla oleva raskas kuorma-autokalusto. 

Tällä hetkellä Suomessa myytävänä oleva kuorma-
autokalusto on varsin monipuolinen. Tämä ilmenee mm. 
Maarakennus ja kuljetus lehden n:ossa 9/1973 julkais-
tusta taulukosta "Kaupan olevat kuorma-autot syksyllä 
1973" (liite 21...2.5). 

Vetotavaltaan eri malleja on saatavana mm. 4x2, 6x2, 
4x4, 6x4, 6x6 ja 4x4+2, joista yleisimmät ovat 4x2 ja 
6x2 rakenteet. 

Ohjaamorakenteita on kahta perusmallia: nokkamalli (N) 
ja bulldogmalli (B). Nokkamalli on yleisin raskaissa 
yli 12 t autoissa, joskin bulldogmallit ovat viime-
aikoina yleistyneet nimenomaan pitkän matkan kappale- 
tavarakuljetuksiin tarkoitetuissa autoissa. Vuoden 
1972 rekisteröintitilastojen mukaan raskaissa yli 12 t 
kuorma-autoissa oli N ja B-mallien jakautuina N =n.53%, 
B = n. 47 %. Sorakuljetuksiin käytetyisaä yli 12 t 
autoissa oli jakautuma N = n. 70 %, B = n. 30 %. 
Alle 12 t kuorma-autoissa on bulldogmalli ylivoimai-
sesti yleisin N = n. 9 %, B = n. 91 %. Ohjaamoiden 
paikkaluku vaihtelee 2-3, 3-paikkaisen ollessa yleisin. 

Yleisessä liikenteessä sallitut kokonaispainot vaihte-
levat markkinoilla olevassa kuorma-autokalustossa 
4.000 - 19.000 kg. 

Akselivälit vaihtelevat mm. 4x2 malleissa 2,60 - 
5,69 m ja 6x2 teliautoissa (3,15 + 1,20) m:stä 
(5,6 + 1,32) m:iin. 

Moottorivaihtoehtoja on saatavana samalle alustalle 
yleensä useita. Markkinoilla olevissa malleissa on 
moottoreita 4 sylinterisistä 2,20 litran moottoreista 
12 sylinteriseen lähes 17 litran iskutilavuuden omaa-
vaan moottoriin. SAE tehot vaihtelevat vastaavasti 
65:stä 340 hv:aan. Yleisin moottorityyppi on 6 sylin-
terinen dieselmoottori, jonka teho vaihtelee raskais-
sa kuorma-automalleissa n. 150 - 335 SAE hv. 

Vaihteistorakenteita on markkinoilla lukuisia: 
4 + 1 portaisesta vaihdelaatikosta 14 + 3 portaiseen 
taajavaihteistoon. Lisäksi on saatavana mm. 2-nopeuk-
sinen taka-akselisto ja erityisiä lisävaihteistoraken-
teita. Automaattivaihteistot ja momentinvahvistimella 
varustetut vaihteistot ovat toistaiseksi melko harvi-
naisia. 

Rekisteröintitilastojen mukaan on raskaiden yli 12 t 
kuorma-autojen osuus viime vuosina lasvanut siten, että 
se tällä hetkellä on n. 65 % kuorma-autojen kokonais-
rekisteröinnistä. (Taulukko 1). 



vuosi kokonaisensi- 
rekis teröinti 

kpl 

1970 5310 
1971 4805 
1972 	., 4836 

3616 

yli 12 t kuorma- 
autojen osuus 
kpl 

3147 	59 
3005 	63 
3176 	66 
2347 	65 
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x) 1973-01-01.. .09-30 

Taulukko 1./Maarakennus ja kuljetus 9/1973/ 

Sama tendenssi näkyy myös TVL:n tienrakennustöissä 
olevan yksityisen autokaluston kantavuuden kehityk-
sessä. 

(1) 
:4 

:4 
'4 

11) 

4 z 
0 

0 

$963 	$964 	$965 	$966 	$967 	$968 	$969 	(970 	(97$ 
	

$972 

Alle 5250 kg:n autot ovat etupäässä pakettioutojo 

Kuljetustiedote 2/1972, TVH tilastot 

Em. kehitys on siis merkinnyt sitä, että 3-akselisten 
6x2 teliautojen osuus on olennaisesti kasvanut. 

3.2 	Yleisten teiden kunnossapitoon soveltuvat kuorma-. 
autotyypit 

Kuorma-autojen tehtäväkenttää tarkastelemalla on to-
dettu, että osa kuorma-auton tehtävistä voidaan hoitaa 
pakettiautoilla. Suoritettujen selvitysten mukaan 
tarve on 1-2 pakettiautoa/tiemes -taripiiri (liite 3). 
Pakettiautojen käyttäalasta mainittakoon min. työryh-
rnien kaluston, tarvikkeiden ja työkalujen kuljetukset, 
aurausviitoitus, ajoratamaalaukset, kinostimet, pää-
lysteiden paikkaus, kaiteiden ja siltojen kunnossapito, 
huolto ja tarkastusajot, liikennemerkkjen kunnossapito 
ja levähdysalueideri puhtaanapito. 



Ns. kevyitä kuorma-autoja ei kuxinossapidossa tehty-
jen selvitysten perusteella tarvita (liite 4). Tämä 
pitää paikkansa edellytyksellä, että pyörätraktorit 
säilyttävät nykyisen tehtäväkenttänsä kunnossapidos-
sa ja pakettiautoja on riittävästi. Mikäli pyörä- 
traktorit korvattaisiin kuormaus- ja kaivutehtävissä 
esim. pyöräkuorznaajilla ja kaivinkoneilla, tullee 
harkittavaksi, millä muilla koneilla jäljelle jää-
vät traktorin tehtävät voitaisiin suorittaa. Har-
jaus-, lumilinko-, puskulevy- ja niittotehtäviä voi-
daan suorittaa esim. erikoisrakenteisella kevyellä 
kuorma-autolla (esim. Unimog). 

Kuten kohdassa 1.3 on esitetty, muodostuu suurin 
osa kuorma-auton tehtävistä raskaista kuljetuksista. 
Mikäli oletetaan, että omavaraisuus kuorma-autojen 
kohdalla pidetään nykyisellään ja pakettiautoja 
käytetään em. laajuudessa, voidaan lähtökohtana auto- 
mallin valinnassa pitää väliraportissa 1 esitettyä 
käyttöajan jakauturnaa. Tämän mukaan laitoksen oman 
kuorma-autokaluston käyttöajasta n. 60 % kuluu maa- 
j kiviainesten sekä erilaisten levitettävien materi-
aalien kuljetuksiin. Aurauksen osuus on alle 20 %. 
Suoritetuissa selvityksissä on todettu kunnossapito- 
tehtäviin sopiviksi perustyypeiksi: 

a) 2-akselinen (4x2) kuorma-auto 
b) 3-akselinen (6x2) kuorma-auto 

Ottaen huomioon sallitut kokonaispainot, käyttötarkoi-
tuksen vaatimat varusteet ja ominaisuudet, tulee 
4x2 kuorma-auton kokoluokaksi KA 06 ja 6x2 kuorma- 
auton kokoluokaksi KÄY 08. 

Kokoluokka KA 06 soveltuu hyvin auraukseen, sekä 
kaikkien tarvittavien lisälaitteiden peruskoneeksi. 
Osa tämän kokoluokan autoista on varustettava nos-
turhia (liite n:o 5). 
Kkoluokka KÄY 08 on tarkoitettu raskaisiin kulje-
tuksiin. Se soveltuu teknisesti hyvin auraukseen 
ja lähes kaikkien kunnossapidossa tarvittavien 
lisälaitteiden peruskoneeksi. Tämän kokoluokan au- 
toja voidaan käyttää 2-akselisten varsinaisten perä-
vaunujen vetovauriuina. Piirien edustajien mieli-
piteet kuorma-autojen tarpeesta malleittain on esi-
tetty liitteessä n:o 6 ja arviot soveltuvuudesta 
kunnossapitotehtäviin liitteessä n:o 7. 

Mainittujen kanden perusmallin lisäksi tarvitaan 
joitakin erikoismalieja määrättyjä olosuhteita 
varten. Tällaisia malleja ovat esim. 4x4, 6x4 ja 
6x6 kuorma-autot. Piirien mielipiteet tarpeesta on 
esitetty liitteessä n:o 8. 



3.3 	Tehokkain ja taloudellisin tyyppijakautuma 

Tyyppijakauman selvittämiseksi on väliraportissa i 
suoritettu laskelma eri kuorma-automallien kustannuk 
sista teiden kunnossapltotehtävissä.Seuraavassa taulu-
kossa yhteenveto tuloksista. Tuloksia tarkasteltaessa 
on otettava huomioon, että laske 1  t on tehty tammi-
kuun 1972 hintatason ja tilanteen mukaan. Mm. KA 06 
kokoluokassa olevan anton nettokantavuudeksi on tällä 
hetkellä mandollista saada 5,0 m3 vastaava kantavuus. 

Merkki Koko- antavuus Suhteelliset kustannukset. 
Malli luokka 1) eri_kp-tehtävissä2) 

a) b) c) d) kg 	m3  

SISU 
L-131CVT KA 06 7010 4,5 100 100 100 100 

SISU 
L-131CVT KAO6NL 5810 4,0 113 118 104 109 

+ nosturi 

SISU 
R-142BPT KAY 08 9860 6,5 91 89 117 120 

SISU 
n-142BPT 

+ täyspe- KAYO8TP 18080 12,5 78 79 139 
rävaunu 

1) Nettokantavuudet TVL-varustein (tilanne tammikuus-
sa 1972) 

2) a) Maa- ja kiviaineskuljetukset mk/m 3  
b) L1ukkaudenorjunta- ja pölynsidonta-aineiden le-

vitys mk/m 
c) Lumen auraus mk/km 
d) Muut tehtävät mk/h 

Mainitusta laskelmasta selviävät myös eri autotyyppie 
kapasiteetit ja kustannukset rnrkkamaäräisinä eri teh-
tävissä. Seuraavassa taulukossa ovat arvot alueelta 
1 (käsittää tässä piirit: Turku, Häme, Kymi, 1kkeli, 
Pohjois-Karjala, Kuopio, Keski-Suomi jS 7aasa) 



Auto____ 
Teht. 	a) Teht. b) Teht. 	c) 

_____ _____ 
Teht. 	d) 

-- ___ 

m3/h 

_____ 

rnk/m3  
____ 

m3/h 
____ 
mk/m3  jkm/h mk/jkm h/h mk/h 

KA 06 4,22 5,36 3,32 7,50  31,0 1,01 1,0 L6,26 

KA 06NL 3,75 6,35 2,92 8,90  31,0 1,05 1,0 7,70 

KAY 08 5,68 4,89 4,33 6,70  34,5 1,18 1,0 .9,57 

KAYO8TP 7,50 4,18 5,70 5,90 - - 1,0 2,70 

Alueella II (Pohjois-suomi) tulee tehtävä b) kalli1u-
maksi suoriteyksikköä kohden kuin alueella 1 (Etelä- 
ja Keski-Suomi) johtuen pidemmistä kuljetusmatkoista 
ja tehtävä c) puolestaan halvemmaksi suurempien su-
rausnopeuksien johdosta. 
Kuvassa 1 on em. tulosten mukaan laskettu, mitä koko 
maan yleisten teiden kunnossapidon kuorma-autokustar--
nukset olisivat eri autotyypeillä. Suoritemäärinä on 
käytetty tilastoista saatuja, koko maan arvoja. 

Kuvassa 1 esitettyjen suoritemäärien ja kustannusten 
perusteella olisi edullista käyttää yksinomaan autoa 
KAY O8TP. Suoritemäärien keskinäisten suhteiden muut-
tuessa vaihtuu myös taloudellisin autotyyppi. Näin-
ollen, mikäli haetaan omien autojen taloudellisinta 
tyyppivalikoimaa, on kustakin tehtävästä vähennettävi 
vieraalla kalustolla tehtävät suoritemäärät. 

Seuraavassa on tarkasteltu omien autojen kokoluokan 
valintaa kuvassa 1 esitettyjen suoritemäärien ja kus-. 
tannustietojen perusteella. Kuvassa 2 on tarkasteltu 
graafisesti, miten omien autojen aiheuttamat kokonaL-
kustannukset nousevat, jos tehtävissä a ja b omava-
ralsuusastetta nostetaan 0 %:sta 100 %:iin. Tarkaste-
lu on suoritettu autotyypeittäln. Kun otetaan vielä 
huomioon taloudellisimman/epätaloudellisimrnan tyypin 
käyttämisestä aiheutuvat kustannusmuutokse t tehtävizsa 
c ja d, voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä: 

A. Kaikki autot KAY O8TP on taloudellisin vaihtoehto 
seuraavissa tapauksissa: 
1. Tehtävät c ja d tehdään kokonaan, sekä tehtävis• 

tä a ja b yli 40 	omalla kalustolla 



Kustannukset eri autotyypeilläsuoritettuna mk 
Tehtävät ja suoritemäärät _________________________________________________________________ 

KA 06 KA 06 NL KAY 08 KAY 08 TP 

a) Maa- ja kiviainesten 
kuljetus 39 128 000 46 355 000 35 697 000 30 514 000 
7 300 000 m3  

b) Liukk. 	torj. 	ja pölynsi- 
donta-ain. levitys 6 759 000 8 101 000 6 030  000 5 310 000 
900 000 m3  

c) Lumen auraus 1) 
11 716 000 12 180 000 13 688 000 13 688 000 

11 600 000 jkm 

d) Muut tehtävät 
4 227 600 4 602 000 5 088 200 5 904 000 

260 000 h 

Kaikki tehtävät yhteensä 61 830 600 71 238 000 60 503 200 55 415 000 

Kuva 1. Koko maan yleisten teiden kunnossapidon kuorma-autokustannukset 
autotyypelttäin tammikuun 1972 kustannustason mukaan laskettuna. 

1) Ilman perävaunua 



- 
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2. Tehtävä d tehdään kokonaan, tehtävästä c alle 
50 %, sekä tehtävistä a ja b yli 25 % omalla kalustolla 

3. Tehtävä d tehdään kokonaan ja tehtävistä a ja b 
yli 15 % omalla kalustolla. Tehtävä c suoritetaan 
kokonaan vuokrakalustolla 

B. Kalkki autot KAO6 on taloucielljsjn vaihtoehto seu-
ravlssa tapauksissa 

1. Tehtävät c ja d tehdään kokonaan, sekä tehtävistä 
a ja b alle 40 % omalla kalustolla 

2. Tehtävä d tehdään kokonaan, tehtävästä c yli 50 %, 
sekä tehtävistä a ja b alle 25 % omalla kalusto1l 

3. Tehtävä d tehdään kokonaan, tehtävistä a ja b 
alle 15 % omalla kalustolla. Tehtävä c suorite-
taan kokonaan vuokrak11]r1 

Kumpikaan ylläoleva vaihtoehto ei sellaisenaan tule 
kysymykseen, koska autoa KA 06 NL tarvitaan välttärnät- 
tä.Jos autoa KA 06 NL hankitaan niukasti (ri. 1 kpl/ 
tiemestaripiiri) ja loput autoa KAY 08 TP järjestellen 
samalla tehtäviä niin, että KA 06 NL:llä suoritetaan 
pääasiassa tehtäviä c ja d, pienenevät kokonaiskustan- 
nukset hieman vaihtoehtoon A verrattuna. KA 06:n kans- 
sa käytettynä KA 06 NL suurentaa kaikissa tapauksissa 
kokonaiskustannuksia. 

Mikäli autoa KAY 08 TP ei jostain syystä voida käyt-
tää, tulee vaihtoehto 
C Kaikki autot KAY 08 taloudellisemmaksi seuraavissa 

tapauksissa: 

1. Tehtävät c ja d tehdään kokonaan, sekä tehtävistä 
a ja b yli 65 % omalla kalustolla. 

2. Tehtävä c suoritetaan kokonaan vuokrakalustolla 
ja tehtävä d kokonaan, sekä tehtävissä 8 .ja b yli 
20 % omalla kalustolla. 

3. Tehtävä d tehdään kokonaan, tehtävästä c alle 50 , 
sekä tehtävistä a ja b yli 10 % omalla kalust,olia. 

3.4 	Kuorma-auto tyyppien valintamenetelmä 

Arvion mukaan suoritetaan tällä hetkellä yleisten tel- 
den kunnossapidossa koko maassa tehtävistä a ja b 50 t, 
sekä tehtävästä c 70 % ja tehtävä d kokonaan omalla ka-
lustolla. Tämän mukaan olisi taloudellisinta käyttää 
tyyppejä KAY 08 tai KAY 08 TP. Koko maan keskiarvon so-
veltaminen kaikkiin piireihin ei ole kuitenkaan miele--
kästä. Tämän vuoksi työryhmä katsoo, että kuorma-auto- 
tyyppien valinta tulisi tapahtua tie- ja veslrakenms--
piireittäin seuraavasti: 



1) Määritetään omalla kuorma-autokalustolla tehtäväksi 
tulevat suoritemäärät eri toiminnoissa. 

2) Määritetään nosturilla varustettujen kuorma-autojen 
lukumääräinen tarve ja lasketaan näillä tehtäväksi 
tulevat -uoritemäärät eri toiminnoissa seuraavin 
periaattein: 
- Lukuniääräksi otetaan toimintavaliniuden, nosturia 

edellyttävissä töissä, vaatima määrä. 
- Nosturilla varustetun auton kantavuus on pienem- 

p1 ja toisaalta pääomakustannukset ovat suuremmat 
kuin nosturittoman auton. Tästä johtuen on sen 
käyttäminen etenkin raskaissa kuljetustehtävissä 
epätaloudellisempaa kuin nosturittoman auton. 

3) Määritetään 4x4, 6x4 ja 6x6 kuorma-autojen luku-
määräinen tarve ja lasketaan näillä tehtäväksi tu-
levat toiminnot seuraavin periaattein: 

- 4x4 kuorma-auton lukumääräksi otetaan toimintaval-
miuden, erittäin mäkisten alueiden auraustehtävissä, 
vaatima tarve. 

- 6x4 ja 6x6 kuorma-autoja kannattaa suunnitella lähin- 
nä vain lavetin vetotehtävien edellyttämä määrä. 

- Pääomakustannukset ovat näillä tyypeillä suuret, 
josta syystä käyttöasteen tulee olla em. toiminta- 
valmius kuitenkin huomioiden, korkea. 

4) Määritetään täysperävaunuyhdistelmien lukurnääräinen 
tarve ja läsketaan yhdistelmällä, sekä pelkällä ve-
tovaunulla tehtävät suoritemäärät eri toiminnoissa. 
Lukumäärän määrittely tapahtuu seuraavien periaat-
teiden mukaan: 

- Täysperävaunuyhdistelmällä on taloudellisinta suo-
rittaa raskaita kuljetustehtäviä ( tehtävät a ja b). 
Taloudellisuus kasvaa kuljetusmatkan pidetessä. 

- Yhdistelmän pääomakustannukset ovat suuret, josta 
syystä käyttöasteen on oltava korkea. 

- Pelkälle vetovaunulle suunnitellaan vain auraus-
tehtäviä. 

5) Vähennetään kohdissa 2), 3) ja 4) saadut suorite-
määrät kohdan 1) suoritemääristä. Määritellään esim. 
kuvien 1 ja 2 mukaisella tavalla kuairnalla autotyy-
pillä (KA 06 tai KAY 08) jäljelle jäävät tehtävät 
kannattac suorittaa ja lasketaan tarvittavien au-
tojen lukumäärä. 

6) Tarkistetaän, että saatu automäärä antaa riittävän 
toimintavalmiuden mm. lumenauraus tilanteessa. 

12 
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.O Kp-kuorma-autojen rakenne ja varustelu 

Yleiset näkökohdat 

Kuten kohdassa 1.3 on todettu on tie- ja vesirakennus-
laitoksen kuorma-autokanta viime vuosiin saakka 
muodostunut 2-akselisjata kuorma-autoista, jotka on 
hankittu nimikkeellä aurauskuorma-auto ja jotka ovat 
varsin pitkälle evikoisrakentejsja ns. TVL-malieja, 
joiden kantavuus raskaan rakenteen vuoksi on suh-
teeUisen pieni. 

Tällä hetkellä, kun myös TVL:n kp-kuorrna-autojen 
päätehtäväksi on muodostunut ja tiedostettu kuljetus- 
tehtävä aikaisemmin varcin tärkeänä rakenteiden 
valintakriteerinä pidetyn auraus tehtävän sijasta, 
tulee päähuomio rakenteita valittaessa kiinnittää 
kuljetuskapasiteettiin ja -taloudellisuuteen. 

Yleisperjaatteena on pidettävä sitä, että hahkinnoissa 
pyritään mandollisimman pitkälti käyttämään valmis-
tajan sarjatuotantomalleja, joihin asennetaan käyttö- 
tarpeiden edellyttämä välttämätön TVL-varustus. 
Toisaalta nykyisten kehitysnäkymien mukaan on ilmeistä, 
että valmistajat pystyvät tulevaisuudessa nykyistä 
pidemmälle standardoituja rakennevaihtoehdoiltaan 
harvempia peruskomponentteja käyttämällä helpommin 
valmistamaan tehtäväkohtajsja perusvaatimukset parem-
min täyttäviä malleja. 

4.2 	Kp-tehtävjen asettamat vaatimukset 

4.2.1 	Lava- ja kippirakenteet 

Kp-kuorjna-auton päätehtävä, maa- ja kiviaineskulje-
tukset, asettaa lavarakenteen lujuudelle ja erityi-
sesti pohjan kestävyydelle varsin suuret vaatimukset. 
Käytäntö on osoittanut, että normaalin nykyisin yksi-
tyisellä sektorilla yleisimmin käytössä olevan koko-
teräsrakenteisen soralavan pisteiskukestävyys ei. ole 
riittävä. Rakenteen lujuuden tulee tässä mielessä 
vastata lähes varsinaista maansjjrtolavaa. 

Lavan tulisi olla mandollisimman kevyt, koska lisä-
laitekäytön edellyttämä erityisvarustus pyrkii pie-
nentämään autojen kantavuutta. 

Lavaylitys ja kippisaranan paikka tulee olla siten 
mitoitettu, että esim. suolan- ja hiekanlevittimien 
käyttö samoinkuin autojen käyttö päälJ.ystemassan 
levittimien yhteydessä on mandollista. 

Tehtäväryhmä d),muut tehtävät,edellyttää, että osa kp-
autoista (lähinnä nosturilla varustetut autot) on 
varustettava lavoilla, joissa on avattavat sivujaidat. 



Liukkaudentorjunta- ja pölynsidonta-aineiden levitys- 
tehtävän yhteydessä esiintyvä jäätämisilmiö, jossa 
levitettävä materiaali pyrkii jäätymään lavan pohjaan 
kiinni asettaa lavan pohjarakenteille omat vaatimuk-
sensa. 

Em. tehtävä, jossa joudutaan ajamaan pitkiä matkoja 
kuorma päällä lava osittain kipattuna asettaa. lisäksi 
erityisvaatimukset kipin ja kippisaranan tukevuudelle. 

TVL:n kuorma-au -tojssa on viime vuosiin saakka lähes 
yksinomaisena lavarakenteena ollut teräskehikolle 
rakennettu avattavilla laidoilla varustettu puulava, 
jonka pohjalankutuksen päällä on 3 min:n pellitys. 
Tällaisen puulavan etuja ovat: 
- suhteellisen edullinen hinta (viimeaikoina hintaetu 

tosin kaventunut) 
- pohjarakenteen hyvä kestävyys pistemäisiä isku-

kuormituksia vastaan 
Haittapuolia ovat: 
- suurehko paino, joka käytössä yleensä kasvaa puun 

kosteuden lisääntyessä 
- avattava laitarakenne vaurioaltis 
- vanhentuneena ei yleensä enää valmistajien standardi-

nallina valmistusohjelmassa 

Viimeisiminän hankintasopimuksen perusteella toimite-
tuissa 4x2 kuorma-autoissa on puurakenteiset lavat 
avattavin sivulaidoin ja pääosassa'6x2 autoja 
kokoteräarakenteiset kiinteälaitaiset lavat. Tähän 
mennessä saatujen käyttökokernusten mukaan näyttää 
siltä, että viimeksimainitun lavatyypin pohjarakenne 
ei ole vielä riittävän kestävä mm. ojamaiden kulje-
tuksissa. 

Piirien mielipiteitä lavarakenteista selvittää 
liite 9. 

Edellä esitettyjen ongelmien ratkaisemiseksi tulee 
lavarakenteita kehitettäessä kiinnittää päähuomio 
seuraaviin seikkoihin: 

Lujuuden parantamiseksi tulee edelleen tutkia eri-
laisia rakenteita ja rakennemateriaaleja ottaen huo-
mioon myös sekarakenteet kuten esim. teräs/vaneri/luji-
temuovi jne. 

Keveään rakenteeseen pyrittäessä on selvitettävä min. 
aluiniinirakenteiden käyttömandollisuus. Ruotsin 
tielaitokselta saatavat käyttökokemukset antanevat 
viitteitä tässä asiassa. 

Jäätämisongelma voidaan periaatteessa ratkaista, joko 
lämpölavaa, tärylavaa tai liukkaita pohjamateriaa-
leja käyttämällä. Pakokaasuläriimitteisen lavan raken-
netta monimutkaistaa vaatimus lämniityksen toimimi-
sesta nimenomaan myös lavan ollessa kipattuna. Liuk-
kaiden pohjamateriaalien käyttöä on kokeiltu Hämeen 
piirissä pinnoittamalla normaalin puurakeriteisen 
lavan pohja erikoismuovilevyillä. ToistaiseKsi ei Kui-- 
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tenkaan ole löydetty muovimaterlaalia, joka kestää 
päällystemassöjen ajossa esiintyviä korkeita lämpö-
tiloja. 

Lähes kanden vuoden käyttökokernukset antavat aiheen 
jatkokokeiluihin uusilla tarkoitukseen entistä 
paremmin soveltuvilla levyillä. Täryttimen käyttö-
mandollisuutta on lähinnä pidettävä hätäratkaisuna. 
Ruotsin tielaitokselta saatavat kokemukset alumii-
nilavoista saattavat myös muodostua jäätämisongeirnan 
ratkaisuksi. 

Vaihtolavarakenteen samoinkuin teliauto + täysperä-. 
vaunu yhdisteirnän kohdalla myös kasettiperävaunu-
järjestelmän käyttöä on harkittu, mutta näillä 
näkymillä edellinen ratkaisu tulisi kysymykseen 
vain suhteellisen harvassa tapauksessa ja jälkim-
mäisen esteenä ovat ainakin toistaiseksi pyrkimys 
yhdistelmän käyttöön myös liukkaudentorjunta- ja 
pölynsidonta-aineiden levitystehtävissä. 

	

4.2.2 	Moottoriteho 

KA 06 kokoluokan 4x2 kuorma-autojen kohdalla asettaa 
auraus tehtävä minimivaatimuksen rnoottoriteholle, jos-
kin nykyisissä malleissa standardina olevat tehot. 
käyvät riittämättömiksi ainoastaan raskaimmissa au-
rausolosuhteissa. Tämä pitää paikkansa myös tvl:n 
nykyisten kuorma-autohankintojen perusmallissa 
Sisu L-131 CVT/4400, jossa on turboandettu 170 SAE hv 
kehittävä moottori. 

KÄY 08 kokoluokan 6x2 autojen osalta asettaa moottori- 
teholle minimivaatimukset perävau.nukäyttö. Tämän 
hetken hankintojen perusrnallin Sisu R-142 BPT/4050 + 
1200 moottoriteho 265 SAE hv on katsottava riittäväksi 
ja riittänee hyvin myös raskaissa aurausolosuhteissa. 
Erityisen vaikeiden paikallisten aurausolosuhteiden 
edeilyttämät KAN 06 (05) kokoluokan 4x4 autot tulee 
samoin kuin KÄY 08 autot varustaa vähintään 250 hv 
tehoisilla moottoreilla. 

	

4.2.3 	Voimansiirtolaitteisto 

Kaikissa TVL:n käytössä olevissa kuorma-autoissa on 
mekaaninen voimansiirtolajttejsto. Toistaiseksi yle i-
simmässä kuorma-automallissa vuosina 1964-67 hanki-
tuissa Sisu K-148:ssa, on 6+2 portainon vaihteisto, 
jonka nopeusalue on moottorin maksimikierroksilla 
10.1 - 78,2 km/h. Näin suppea nopeusalue soveltuu 
kp-tehtäviin korkeintaan tyydyttävästi toisaalta 
heikon 'onttuvaihteenY ja toisaalta kuljetus- ja siirtc. 
ajoon polttoainetalouden kannalta liian hitaan 6-vaih-
teen vuoksi. 

Uusimmjssa perusnialleissa ovat vaihteisto- ja veto-
pyörästörakenteet seuraavat 



Sisu L-131 CVT 
- vaihteisto: vaihteita eteen 6, taakse 2 
- vetopyörästö 2-nopeuksinen 
- nopeusalueet 

- inoottorin maksimikierroksilla 
hitaalla perävälityksellä 7,25 - 69,4 kni/h 
nopealla 	-"- 	10,9 - 104 

Sisu R-142 BPT 
- vaihteisto: vaihteita eteen 9 taakse 2 
- vetopyörästö 1-nopeuksinen 
- nopeusalue moottorin maksimikierrosluvulla 

5,65 - 99,9 krn/h 

Välityssuhteet soveltuvat kummassakin autossa su:h-
teellisen hyvin kp-tehtäviin. 

Kuten edellä on mainittu ovat toistaiseksi kaikki 
TVL:n kuorma autot varuste'it tavallisilla mekaani-
sula manuaalisesti operoitavilla vaihteistoilla. 
Ottaen huomioon kp-kuorma-autojen tehtävät, jotka 
usein ovat kuljettajien kannalta yksityisen sektorin 
normaalia käyttöä huomattavasti vaativammat (min. lisä- 
laitteiden käyttö) sekä toisaalta yleiset kehitys- 
näkymät, on perusteltua harkita autornaattivaihteiston 
käyttöönottoa. 

Automaattivaihteiston yleisiä etuja ovat 
- laaja välityssuhdealue 
- suuri vääntömomentti liikkeelle lähdettäessä 
- pehmeä liikkeellelähtö nestekytkirnenä toimivan 

momentininuuntimen ansiosta 
- suojaa voimansiirtolaitteiston kuormitushuipuilta 
- ei mekaaniselle kytkimelle ominaista kytkimen 

kulumis ta 
- merkittävä ajomukavuuden lisääntyminen 
- mandollisuus käsivalintaista vaihteistoa nopeampiin 

kiihdytyksiin 
- takaa paremman vetovoiman jatkuvuuden kuin käsiva-

lintainen vaihteisto 
- vähentää renkaiden kuluinista 

Haittapuolia ovat 
- korkea hankintahinta 
- tietyissä ajo-olosuhteissa suurempi polttoaineen 

kulutus 
- autoa ei voi käynnistää hinaamalla 
- heijaaminen ei onnistu kaikilla auomaattivaihteiz-

totyypeillä yhtä hyvin kuin tavallisella käsivalin-
taisella vaihteistolla, joskin toisaalta heijaam1.-
tarve on automaattivaihteistolla vähäisempi. 

Automaattivaihteiston rakennetta ja toimintaa selvit-
tää liite 10. 

TVL:n kp-kuorma-autoja ajatellen on automaattivaih-
teiston tärkein etu kuljettajan eronomian sekä ty 
ja liikenneturvallisuuden merkittävä paraneminen. 
Tällöin kuljettaja voi kiinnittää tehokkaammin huom.' 
sa liikenteen seuraamiseen ja meneillään olevan kp- 
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tehtävän sekä erityisesti ko. tehtävässä usein tarvj.t-
tavan lisälaitteen käytön edellyttärnien toimenpiteiden 
suorittamiseen. Edellä todettu koskee erityisesti 
KA 06 kokoluokan autoja, joiden yhteydessä lisälaitte!-
den käyttö on yleisintä. Kuljettajan ergonomian pa-
rantamistarvetta korostavat myös J-toimiston suoritta-
mat tutkimukset, joiden mukaan min. auraus on eräs 
rasittavimmista tehtävistä TVL:n kp-töissä (liit- 
teet 11 ja 12). 

Toisena WL:n kuorma-autojen käyttötehtävissä merkit-
tävänä automaattivaihteiston etuna on vetovoiman hyvä 
jatkuvuus, joka merkitsee sitä, että esim. raskaissa 
aurausolosuhteissa voidaan säilyttää suurempi ajo- 
nopeus kuin käsivalintaisella vaihteist'lla. Tällä 
ominaisuudella on merkitystä erityisesti YA 06 koko- 
luokan autoissa, joiden KÄY 08 autoja huomattavasti 
pienempi moottoriteho joudutaan usein (esim. juuri 
raskaissa aurausolosuhteiss) käyttämään täysin hyväksi. 

Edellä todetut näkökohdat huomioonottaen työryhmä pitää 
tarpeellisena ensi tilassa hankkia käyttökokemusten saa-
miseksi 3-5 kpl:n koesarja automaattivaititeistolla va-
rustettuja KA 06 kokoluokan autoja. Kysymykseen tulisi. 
esim. Sisu L-131 CVT varustettuna Allison NT-650 auto-
maattivaihteistolla. Kyseinen MT-650 maiLL, jolla myös 
heijaaminen on mandollista, on v. 1972 uusittu versio 
MT-41 mallista. Viimeksi mainittua on kokeiltu SAT:n. 
autoissa hyvällä menestyksellä jo lähes 3 vuoden ajan. 

4.2.4 	Ohjaamorakemie 

TVL:n raskas kuorma-autokalusto on muutamaa vanhimpaan 
kalustoryhmään kuuluvaa poikkeusta lukuunottamatta v-
rustettu ns. nokkamallisella 3 hengen ohjaamolla. 
Tämä johtuu lähinnä siitä, että raskaisiin kuljetusteh-
täviin soveltuva markkinoilla oleva kalusto on viime- 
aikoihin saakka ollut lähes yksinomaisesti juuri nokka•- 
malleja. 

Nokkamalli soveltuu kp-tehtäviin yleensä hyvin. Lä-
hirmä auraustehtävässä voidaan ns. bulldog-malliseila 
ohjaamolla todeta eräin edellytyksin olevan joitakin 
merkittäviä etuja nokkamalliin verrattuna: Kuijettajan 
näkemän huomattava paraneminen toisaalta siksi, että 
bulldog-mallissa kuljettaja on periaatteessa auraan 
nähden lähempänä ja suhteellisesti ketsoen ylempänä 
auran muodostaman katvealueen jäädessä pienemmäksi 
ja toisaalta siksi, että auran aiheuttama lumituisku 
ei pääse siinä määrin tuulilasiin kuin nokkamallissa. 

Käytännössä em. etuja ei tällä hetkellä kuitenksa 
saavuteta, koska markkinoilla olevat 3 hengen buildog-
mallit ovat yleensä liian leveitä kytkettäviksi tJ.lä 
hetkellä TVL:n käytössä, oleviin auramalleihin. 

Bulldog-mallien soveltuvuutta ei kuitenkaan vielä ole 
riittävästi selvitetty. Koska kp-töissä pyritään työ- 



18 

koneita entistä enemmän käyttämään ilman apurniehiä 
on syytä selvittää 2-hengen ohjaarnolla varustettujen 
bulldog-mallieri soveltuvuus. Eräänä tähän tähtäävänä 
toimenpiteenä suoritettiin kuluvan vuoden huhtikuussa 
Muonion tiemesta ripiirissä yhteistoiminnassa työryhmän 
ja TVL:n Lapin piirin edustajien kanssa alustavia ko-
keiluja, joissa vertailtiin SAT:n kehittämän 2-hengen 
bulldog-prototyyppiauton ja TVL:n käytössä olevien yle!-
simpien nokka-mallien soveltuvuutta auraus tehtäviin. 
Näiden alustavien kokeiden tulokset antavat aiheen 
jatkaa tutkimuksia. 

Bulldog-mallien (myös 3-hengen) soveltuvuutta auraus-
tehtävään voitanee ratkaisevasti parantaa aurakalustoa 
kehittämällä. 

4.2.5 	Eronomia 

Jo aiemmin todettu kp-kuorma-autojen tehtävien moni-
naisuus ja vaativuus edellyttää, että näiden autojen 
ergonomiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Eri-
tyisongelmia asettavat ennen muuta eräiden lisälaittei-
den (lähinnä luinlaurojen ja autonalusterän) säätöliik-
keiden vaatimat hallintalaitteet sekä nimenomaan auraus-
tehtävästä johtuva korostettu vaatimus tuulilasin puh-
taanapitolaitteiston samoinkuin ohjaamon lämmitys- ja 
tuuletuslaitteiston tehokkuudelle. 

Viime vuosina on kaluston ergonomiaa pyritty käytän-
nössä voimakkaasti kehittämään yhteistoiminnassa tie- 
ja vesirakennushallituksen ja valmistajien/toimittajien 
kesken. Tie- ja vesirakennushallituksessa on vuoden 
1972 lopulla laadittu kaikkia tie- ja vesirakennuslai-
toksen käytössä olevia työkoneita ja siis myös kuorma- 
autoja koskeva "Ohjaamoiden ergonomiset ja tekniset 
tavoittect" (liite 13), jossa on määritelty ergonomiaan 
ja työturvallisuuteen liittyvät perusvaatimukset pyr-
kien ennakoimaan työturvallisuuslain lähitulevaisuuden 
kehitystä. Ko. julkaisussa esitettyjä tavoitteita on 
jo osittain ja soveltuvin kohdin toteutettu viimeisim-
män kuorma-autohankjnnan oseita. 

J-tston toimesta kuluvan vuoden alkupuolella suoritettu 
Sisu L-131 CVT ja R-142 BPT autojen ergonomiatutkimus 
osoittaa, että nykyisissä ohjaarnoissa on vielä eräitä 
puutteita. 

Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että viimeisimmäksi 
hankittu kuorma-autokalusto on tässä suhteessa olennai-
sesti parempi kuin esim. Sisu K-148, vanhemmista mal-
leista puhumattakaan. Tämä pitää paikkansa erityises-
ti ohjaamon melutason osalta, jossa ilmenevät vanham-
man kaluston pahimmat puutteet.Piirien mielipiteitä 
vanhemmassa kalustossa olevista puutteista on esitetty 
liitteessä 14. 
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4.2.6 	Liikenne turvali isuus teki jät 

Lähinnä liikenneturvallisuuteen liittyviä ongelmia 
ovat riittävän näkyvyyden sekä riittävän suuntavaka-
vuuden säilyttäminen lumenraivaustehtävissä. Ensiksi 
mainittu edellyttää toisaalta normaalia tehokkaampaa 
tuulUj puhtaanapitolajttejstoa sekä toisaalta te-
hokkaita erikoisrakentejsja aurausvaloja. 

Tuulilasin puhtaanapitäminen vaikeissa aurausolosuh-. 
teissa muodostuu lumen voimakkaan tuiskuarnisen vuoksi 
ongelmaksi sekä tuulilasjn ulkopuolisen jäätymisen että 
sisäpuolisen huurturnjsen muodossa. Ensin mainittu saa 
alkunsa yleensä tuulilasiripyyhkijöiden lumeentumisen 
ja jäätyznlsen seurauksena ja nimenomaan tuulilasin 
kaarevista reunaosista alkaen. Sisäpuolinen huurtu-
minen aiheutuu siitä, että tuiskulumi imeytyy ohjaa-
mon lämmitys- ja tuuletuslaitteiden ilmanottoaukkojen 
kautta läminityslaitteen lämmönvaihtimeen, missä se su-
laa ja puhaltuu vesihöyrynä tuulilasiin kosteuden tii-
vistyessä lasin kylmälle pinnalle. Huurtuminen lisään-
tyy ulkopuolisen jäätyinisvaiheen aikana. 

Tuulilasin puhtaanapito-ongelma voidaan teknisesti rat-
kaista useallakiri tavalla, mutta toistaiseksi ei ole 
löydetty taloudellisesti toteutuskelpoista ratkaisua, 
joka antaisi täysin tyydyttävän tuloksen. Toisaalta 
tällä hetkellä ei vielä ole juuri lainkaan käyttökoke-
muksia meneillään oleviin kuorma-autotoimituksiin 
sisältyvistä kokeiluratkaisuista (sähkövastuksilla läm-
mitettävä tuulilasi, erikoistehokas pyyhkijöi.den käyt-
tökoneisto). Myös TVLn kuljettajien taholta on esi-
tetty eräitä paranriusehdotuksia, joiden toteuttamismah-
dollisuuksien selvittäminen on vielä kesken. 

Auraustehtävä edellyttää erityisten aurausvalojen käyt-
töä, koska normaalit ajovalot eivät näy aurojen ylitse. 
Tällaisten normaaleja ajovaloja huomattavasti korkeam-
malle sijoitet -tujen valojen haittana on, että ne voi-
rnakkaassa lurnisateessa valaisevat tavallista enemmän 
lumihiutaiejta ja näin ollen näkyvyys ajoradaile hei-
kentyy merkittävästi. Ainoa reaalinen keino tämän hal-
tan pienentärnjseksj on pyrkiä edelleen kehittämään su-
aurakalustoa siten (matala- ja lyhyt rakenne), että 
aurausvalot saadaan sijoitettua mandollisimman alas. Kulje -ttajan näkemää ajoradalle heikentää lisäksi au-
rausvalojen sekä varoitusvilkun valaiserna auran siiven 
keltainen takapinta. Tässä yhteydessä voidaan todeta 
tarpeelliseksi harkita aurojen tai ainakin siiven taka- 
pinnan maalaamista vähemmän valoa heijastavaila värill. 
Esim. Ruotsin tielaitoksen aurojen taustapuoli On 
jota väriä on kokeiltu myös TVL:n oman auramallin pro-totyypissä. 

On luonnollista, että aurausvalouheittimien valotehon 
tulee olla mandollisimman suuri. Tämän vuoksi uusim-
missa TVL:: lie hankituissa kuorma-au -toissa on halogeeni- 



lamput. Niitä on asennettu yleisesti myös vanhompaa 
kalustoon. Valotehoa voidaan periaatteessa parantaa 
lisävalonhejttjmiflä. 

Aurausvalot ovat erikoisasemassa myös siksi, että ne 
likaantuvat aurauksen aikana huomattavasti nopeammin 
kuin normaalikäytössä. Tämä likaantuininen johtuu sii-
tä, että auran taakse aurattaessa syntyvät ilmapyörteet 
nostavat aina tien pinnasta jonkin verran lunta, hiek-
kaa, asfalttipölyä yms. likaavia aineksia vaikka lumen 
tuiskuamista auran siiven ylitse ei tapahtuisikaan. 
Näin ollen on perusteltua ensi tilassa selvittää mah-
dollisuudet ottaa käyttöön pesulaitteilla. varustetut 
aurausvalonheittjmet. 

Eräs varsin tärkeä liikenneturva].ljsuuteen vaikuttva 
tekijä on auton suuntavakavuus aurauksessa ts. kyky 
säilyttää normaali ajosuunta lumlaurasta tulevista 
usein varsin huomattavista sivuttaisvoimista huoli-
matta. Auto + aura yhdistelmän suuntavakavuus riipuu 
mm. 
- auran rakenteesta 

- työleveys 
- pituus 
- aurauskulma 
- siiven muoto 
- sivuttaisvoimia kompensoivat erityisrakenteet 
- paino 

- kuorma-auton rakenteesta 
- etuylitys 
- akseliväli 
- todelliset akselipainot 
- renkaat 

Auton rakenteeseen kohdistuvia auraustehtävän asettamja 
vaatimuksia ovat siis mandollisimman pieni etuylitys, 
riittävä akseliväli, riittävä etuakselipaino ja hyvän 
sivuttaispidon omaavat eturenkaat. 

Teknisesti on mandollista jonkin- 
verran pienentää nykyisten nokkamallien etuylitystä, 
mutta haittavaikutukset (mm. kantavuuden pienentyminen, 
huoltotoimenpiteiden vaikeutuminen, ohjaainon eronomjar 
huononeminen, suuremmat valmis tuskustannukset) ovat 
saavutettavaan hyötyyn nähden niin huomattavat, että 
muutokset eivät ole mielekkäitä. 

SAT on yhteistoiminnassa työryhmän kanssa suorittanut 
eräitä laskelmia, joiden mukaan etuylityksen P!':nentä-
misen vaikutus suuntavakavuuteen. on melko Vähjr 1  
Esim. etuylityksen suureneminen Sisu L-131 CVT/4400 
kokoluokan autossa 1100 rnrn:stä 1500 mm:iin lisää etu-
akselille tulevaa sivuttaisvoimaa vain n. 5 % suuruus-
luokkaa. 

,) 0 
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Tvl:n perusmallit Sisu L-131 CVT ja R142 BPT liene• 
suuntavakavuudeltaan likimain tasavertaiset, R-142:, 
lyhyemmän etuylityksen vaikutus kompensoituu lähjr 
akselivälin lyhyydestä ja suuresta takaylityksest 
(telin taka-akseli ylhäällä ajettaessa) johtuval1 
kuormituksen takapainoisuudella. 

Bulldu-mallien suuntavakavuusominaisuuksia on syytä 
edelleen selvittää. 

Yleisesti voidaan todeta, että suuntavakavuusongeirnaan 
voidaan vaikuttaa parhaiten lähinnä aurakalus toa 
kehittämällä. 

4.3. 	Lsälaitteiden asettamat erityisvaatimukset ja 
rajoitukset 

TVIJ 1 kuorma-autoissa nykyisin käytettävät yleisiinmät 
lisälaitteet ovat 
- lumiaurat 

- kärkiaura 
- vinoetuaura 
- vallinleikkaaja 
- sivuaura 

- liukkaudentorjunta- ja pölyiisidonta-aineiden levitys- 
laitteet 

- autonalusterä 
- nosturi 
- perävaunu ja muu hinattava kalusto 

Kehitteillä olevista uusista lisälaitesovellutuksista 
mainittakoon min, auton taakse asennettava pikakiin-
nitte.inen Duominosturi. 

Lisälaitteet asettavat autojen rakenteelle erityis-
vaatimuk3ia lähinnä kiinnitys--, hydrauli- ja sähkö-
laitteiden osalta. 

Tämä standardista poikkeava varustelu merkitsee 
huomattavia muutoksia mm. auton runko- 
rakenteissa lähinnä polttoaine--, hydrauli- ja paine-
ilmasäiliöiden sekä pakoputkiston yms. rakenteeseen, 
sijaintiin ja kiinnitystapaan. Yleensä ern. muutoksilla 
on taipumus pienentää auton kantavuutta. 

4.4 	Rakenteiden ja varustelun standardointi 

Jotta voitaisiin taata yhtenäinen ja riittävästi 
standardoitu kalusto sen suomine etuineen, tulee kuor-
ma-autokalustoa hankittaessa noudattaa yleisperiaatet 
ta, jonka mukaisesti pyritään mandollisimman paljolti 
käyttämään valmis taj ien standard ima lie ja varus tettuna 
vain välttämättömällä riittävästi standardoidulla 
kp-tehtävien edellyttämällä ns. TVL-varustuksei-la. 

Tärkeimmät ehdotonta standardointia vaativat erityis 
varustelukohteet ovat 
- kiinnitys-, kytkentä- ja vetolaltteet 
- hydraulivarustus 
- sähkölaitevarustus 



Pääosa em. varusteryhmiin sisältyvistä kohteista ku-
ten esim. 
- hydraulivarustuksen peruskoinponentit 
- tärkeimmät sähkölaitevarustuksen komponenteista 
- aurauspuskuri 
- auton alusterän kiinnityslaitteet 
- vetooukku 
- vetokita jne. 
on tällä hetkellä melko pitkälle standardoitu. Kui-
tenkin jo nyt on tiedossa useita puutteita ja epäkoh-
tia, jotka edellyttävät myös näiden edellämainittujen 
kohteiden jatkokehittelyä. 

Standardoinnii yhteydessä on otettava huomioon myös 
muut koneryhmät: kuten tiehöylät, traktorit ja pyörä-
kuormaimet. Kohteita, joissa tulisi ja on mandollista 
päästä tiettyyn standardointiin eri. koneryhmien kesken, 
ovat min. 
- moottori apulaitteineen 
- hydrauli- ja sähkölaitevarustus 
- ohjaamo 

- hallintalaitteet 
- varustelu 

- liikennevarusteet. 

Kaikessa standardointityössä on otettava huomioon ny-
kyisin varsin nopea tekninen kehitys, joka asettaa 
omat rajoituksensa ja edellyttää jatkuvaa tehokasta 
yhteistoimintaa TVL.:n ja valmistajien/toimittajien 
kesken. Hinta- ja kauppapoliittiset tekijät kaventavat 
usein ratkaisevasti standardointimandoili.suuksia. 

22 
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5.0 	SISU-kuorma-autot 

	

5.1 	Nykyinen SISU-kuorma-automallisto 

Tämänhetkinen SISU-kuornia-automalijato koostuu 
standardiautojen osalta kolmesta mallisarjasta: 
L-sarjan Kontio-Sisuista sekä R- ja M-sarjojen 
Jyry_Sisu_mal1eIcta. Ko. sarjat on yksityiskoh- 
taisemmin selvitetty oheisissa liitteissä. 
Lyhyesti esitettynä perusominalsuudet ovat seu-
raavat: 
- L-sarjan kuorma-autot ovat nokkamallisia moottori- 

teholtaan 165 hv luokkaa. Vetotapoja ovat 
(4x2), (4x4) ja (6x2). Sarjan autojen pääasia].- - 
liset käyttötarkoitukset ovat kaikkinaiset raken-
nusajot, maa- ja kiviaineskuljetukset sekä 
jakelutehtävät "nuppiautona". 	 - 

- R-sarjan kuorma-autot ovat nokkamallisia moottori- 
teholtaan 218-335 hv:n luokkaa. Vetotapoja 
(4x2), (6x2) ja (6x4). Pääasialliseinniat käyttö- 
tarkoitukset ovat rakennusajot, maa- ja kivi-
aineskuljetukset, puutavarakuljetukset sekä 
tavara- ja säiliöliikenne perävaunullisena ja/tai 
ilman. 

- M-sarjan kuorma-autot ovat bulldog-mallisia moot-
toriteholtaan 265-335 hv:n luokkaa. Vetotavat 
(6x2) ja (6x4). Pääkäyttötarkoitukset ovat 
tavaralinjaliikerine, puutavarakuljettikset sekä 
säiliökuljetukset perävaunullisina yhdistelminä. 

TVL:n viimeisjinniä -t kuornia-autohayilcjnnat ovat koostu-
neet seuraavista malleista: 
- SISU L-131 CVT 4x2/4400 	(K 06) 

- SISU R-142 BPT 6x2/4050+1200 	(KAY 08) 
Nämä mallit on kehitetty standardimalleista ns. 
TVL-varustelu lisäämällä. Ko. varustelutäydennys 
on esitetty mm. liitteissä A, ja se koostuu huo-
mattavalta osalta nhmikkeistä, jotka johtuvat siitä, 
että SAT toimittaa autot lavoineen TVii:jle. Auton 
varustelu vaatii runsaasti sähkö- ja hydraulihkka-
tehoa, mikä ominaispiirre näkyy selvästi varustelu- 
luettelosta. 

5.2 	Tuleva SISU-mallisto 

SISU-mallisto tulee kehittymään kaudella 1975-1979 
seuraavien pääsuuntaviivojen mukaan. 
- Kilpailu- ja käyttösektorit analysoidaan mandol-

lisiminan tarkoin ja pyritään standardimalliston 
osalt mandollisimman harvoihin vaihtelumando].-
lisuuksiin. 

- Mikäli myyntimäärät antavat mandollisuuksia val- 
mistetaan tiettyjä käyttötehtäviä varten, esim. 



kantavuusedun saamiseksi valmiita kuljetusyksj_ 
köitä "avaimet käteen"-periaatteella. 

- Moottoritehoiltaan ja kuljetuskyvyiltään suurej... 
mat yksiköt muodostavat yhä lisääntyvän osan 
myynnistä. 

- Luotettavuusvaatimuksien koventaminen. 
- Ennakkohuoltoto iminta ja va ihtokomponenttikor-

jauks e t. 
- Lisääntyvän oman painon vähentämiseen tähtäävät 

toimenpiteet. 
- Ajoneuvon hallintaa ja käyttöä helpottavat toirneri-

piteet kuten autornatisointi, ergonomia, moottori- 
tehon minimivaatimus jne. 

- Ympäristön suojelutoimenpiteet saasteen ja melun 
aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. 

- Bulldog-malli teholuokkiin 170-270 hv. 
- Edellä esitettyjen kehityspiirteiden lisäksi 
SISU-tuotanto tulee kokemaan ratkaisevan muutok-
sen valmistusmenetelmien ja tuotannon ohjausjär-
jestelmien osalta, mikä ilmenee komponenttipe-
rusteisena rakennetapojen standardisoimisena ja 
nykyistä vähernpinä vaihtoehtoisien komponentti- 
rakenteiden määrinä. Perusvarustelun tasoa luon-
.nollisestikin tullaan nostamaan kilpailutilanteen 
mukaan. 

- Tehtäväkohtaisien ajoneuvojen ja erikoistuotteiden 
määrät lisääntyvät, mikäli se on mandollista 
peruskomponenttivalikoiman puitteissa. 

6.0 Yhteistyömuodot TVH:n ja SAT:n välillä 

6.1 	Yhteistyön tarve 

SAT:n tulevan tuotannon ohjausjärjestelrnä sekä 
yleinen kiristyvä kilpailu pakottavat nykyistä 
pidemmälle menevään ohjelmointiin. Seurauksena ovat 
tuotannossa entistä pidemmät läpimenoajat eli toi-
minta tulee ajallisesti ottaen jäykemmäksi. Etuna 
saavutetaan kuitenkin toimnitusvalmius ja alentuneet 
kustannukset. Edellä esitetyn perusteella TVH:n ja 
SAT:n välinen toiminta hankintasopimuksin sidotuista 
kaupoista tulisi saattaa PTS-työskentelyn tapai- 
ki ja esim. 5 vuoden osalta mandollisimman tar-

kasti ohjelmoiduksi. 	Tällöin pystyy SAT parhaiten 
palvelemaan TVH:ts voidessaan valmistaa standardi- 
tuotteesta tehtäväkohtaisiksi varustelutäydennyksen 
avulla muutetut kp-autot ohjelmoidusti sellaisena 
ajankohtana, jolloin esim. paine yksityisellä sek-
torilla olisi vähäisempi. Tekniset ja rakenne-
muutokset on kuitenkin mandollista sijoittaa toimi-
tuserien vaihdoksien yhteyteen. 

6.2 	Yhteistyöperiaatteet ja -tavat 

Tällainen hankintamenettely, jossa toimitukset 
ajoittuisivat usean vuoden ajalle, edellyttää jat-
kuvaa tehokasta yhteistoimintaa TVH:n ja SAT:n 
välillä, jotta taattaisiin teknisen kehityksen sa-
moinkuin yleisten teiden kp-toiminnan kehityksen 
riittävän tehokas seuraaminen. Tämä kaikki voisi 
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tapahtua jo aikaisemmin (1.3.1971) perustetun yh-
teistyöryhinän TVH/SAT puitteissa . Yhteistyössä nou-
datettaisiiri seuraavia toimintaperiaatteita ja -ta-
poja: 

1. Yhteistyöryhmän jäsenet valitaan TVH:n ja SAT:n edus-
tajien vuosittain syys-lokakuussa pitärnässä yhteises-
sä kokouksessa. Samassa yhteydessä käsitellään myös 
työryhmän toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja 
'päätetään työryhmän esittämän toimintasuurinitelman 
hyväksymisestä. Ryhmä valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan ja tarvitsemansa toimihenkilöt. Ryhmä voi 
tarpeen vaatiessa muodostaa erikoistyöryhmiä erillis-
tehtäviä varten. 

2. Ryhmän tehtävänä on selvittää millaisilla kuorma- 
autoilla tai autoperävaunuyhdistelmillä yleisten 
teiden tietyt kunnossapitotyöt pystytään talouden!-
simmin ja teho1kairnmin suorittamaan. Näiden selvi-
tysten tarkoituksina on antaa suuntaviivat TVH:lle 
kuorma-autohankintoja varten ja SAT:lle tuotekehit-
telyä sekä markkinointia varten. 

3. Tehtäväänsä suorittaessaan ryhmän tärkeimmät työmuo-
dot ovat: 

- Seurataan alan kehitystä ja kerätään alan tutkimus-
tuloksia. 

- Osallistutaan alaan liittyvän tutkimus- ja kokel-
lutoiminnan koordinointiin. 

- Tarvittaessa tehdään tai teetetään tutkimuksia 
ja kokeita. 

- Osallistutaan alan tilaisuuksiin, neuvottelupäiville 
yms. ja tehdään tutusturnismatkoja. 

- Kerätään kentältä saatuja kokemuksia, tietoutta ja 
aloitteita otettavaksi huomioon parannusehdotuksia 
tehtäessä. 

- Ryhmä laati! vuosittain toimintasuUnniteirnan sekä 
edelliseltä vuodelta toimintakertomuksen. Lisäksi 
ryhmä julkaisee raportteja ja pyydettäessä antaa 
lausuntoja. 

4. Ryhmän toimintaa varten TVH luovuttaa sen käyttöön 
suorittamiansa tai hankkimaansa alaa koskevia tut-
kimus- ja kokeilutuloksia sekä muuta alaan liitty-
vää materiaalia mukaanluettuna tarveohjelmat. 
Ryhmän jäsenillä on oikeus tutustua TVL:n kalustoon 
ja tydolosuhteisiin sekä haas.tatella TVL: • n henkilö-
kuntaa. 

SAT puolestaan antaa ryhmän käyttöön oman alansa 
tutkimustuloksia ym. tietoutta sekä selvittää kuor-
ma-automallistossa sekä autojen rakenteessa ja käyt-
tötaloudessa tapahtuvaa kehitystä. 



5. Ryhmä huolehtii siitä, että kokeilu-, tutkimus- ja 
kehittämistyön tulokset, erityisesti ryhmän mie-
lestä edullisimman hankittavan kaluston tekniset 
erittelyt ovat toisaalta TVH:n hankintaohjelmia laa-
tivien, hankintoja valmistelevien ja niistä päättä-
vien elinten sekä toisaalta SAT:n käytettävänä mah-
dollisirnman varhaisessa vaiheesba. 

6. Ryhmän työskentely tapahtuu normaalina virka-aikana 
ilman erityispalkkiota. Matkoista ja muusta kus-
tannuksia aiheuttavasta toiminnasta sovitaan kulloin-
kin erikseen. 
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.CLU '23 	 42 8 2 	5.290 	- 	2450 2.550 	3.12 	3.20 1,30 5.30 650 
7<'41 44' 	 4<2 	6 3 	8000 	- 	2720 .5.180 	3.58 	5.00 2.09 700 	7,30 

'.iCA<. ¶41 	 4<2 	9 3 	9650 	- 	2810 	6.770 	3.58 	5.10 215 7.00 	730 
VOAS 552 	 4<2 	6 3 	9550 	- 	2550 6.705 	4,15 	5.95 2.47 7.60 8.40 
V(2W '41 	 42 	8 	3 11.800 	- 	3<450 	83'O 	3,58 	4.83 1,85 6.70 	7.50 
VCA.V 7(2 	 4-'2 	13 	3 ii 670 	- 	3480 8.320 	4.15 	5,70 2.20 7,50 	8,40 

941 	 4.2 	8 3 12.303 	- 	3.790 	8540 	3.58 	4,45 1,50 6.40 	8.20 
SCA'.V 887 	 4 2 8 3 12.300 	- 	3770 8530 	4.75 	6,45 2,30 8,30 9,71) 

FAflC)0 Beroe Oy 

.3.7? 	 42 	8 3 	9600 	-' 	2.950 	6650 	3.58 	5.10 2,15 6,95 	7,50 

< ¶69) 	 4 2 8 3 	9 1)00 	- 	2 950 6 650 	4,42 	5.90 2.45 7.60 8,50 
<1< 	 4'2 	8 3 11 803 	- 	3430 	8320 	3.58 	4.80 1,35 6.65 	7.50 
"4 171 	 4"2 	8 3 	1.837 	- 	3643 	8260 	4.12 	5.80 2.25 7.60 	8.50 
6'. .94<7 	 472 	1) 	3 427741 	- 	3890 	8<10 	3.58 	4.70 1.65 6.45 	8.20 
<1' '<O 	 4'.2 	8 	3 ¶2733 	- 	3920 	8.380 	4,12 	590 1.95 740 	910 

1< <'10 	 42 	<13 3 	7 700 14.200 4420 	8280 	3,25 	425 1.50 6.17 	6.80 
4.2 KB 3 12700 	4.250 4450 8250 	4.01 	5.40 1.90 733 	8.10 

1< '/19 	 42 	<83 12'03 14200 4490 	9210 	457 	5.33 2,25 8.24 	9.20 
'41 551) 	 4.3 	KB 3 12700 14.200 4570 	8130 	5,21 	7.40 2.63 9.28 10.20 
"11 '0<0 	 4 2 	KB 3 '3400 16053 4 9514 	8450 	3.73 	4.60 1.50 6.65 	6.85 
''< '151) 	 4-.2 	<9 3 13420 46033 4990 	8.510 	4,17 	570 	1.75 	7,34 	760 
14 749 	 42 98 3 13441/) 16000 5050 	8350 	5.21 	5.90 2,30 8.93 	9.30 

(<.4 	118 3 18405 22.01)0 6630 11.770 	3.25 	4.25 1.65 5.42 	6.20 
' 1-7 '50 	 6-<4 	KB 3 16 420 22 000 6670 11.530 	4.29 	6.05 2.40 8,11 	7.80 

M.\G1RUS-OEVTZ 8srner Oy 

:37 31941 	 4.2 N 	13.400 15.000 5.900 7.500 	4,6 	4.50 	- 	6.78 18.4 

41 19 51'. 	 4.2 	KB 	13.400 16.000 5570 	7.830 	3,5 	4,45 1,40 5,91 14.9 

7373 1'.' 411' 	 6.2 N 	18.550 22000 7.340 11 210 	4,64 1,4 	5,45 1,40 9.06 19,5 

27:' 3 75416 	 6.2 	(.8 	18600 22.000 6.950 11.650 	3,4' 1,4 	5.65 1,90 7,57 16,0 

2'?' 0 13 '/11 	 4.4 	U 	13853 16000 6.292 	7.350 	4,6 	4,25 1.10 6,76 19,2 

:<: 5235 	 6<4 N 	18650 22000 6.730 11.850 3,75+1,38 4.50 1.50 6.84 17,9 

5.' '323/141 	 6.6 N 	18650 22.050 7.930 10.720 3,85+ 1,38 475 1,55  7.02 19.8 

316 3 '5 FL 	 4-:2 	KB 	13.600 ¶9.000 6.190 	7.410 	4,8 	5,90 1.00 7,97 18.9 

3.4 	KB 	19.750 221402 7.490 11.2541 4,6+ 1,32 7,45 3,30 6.63 20,9 

343 412:' FLL 	 6/4 	KB 	16,700 22.000 7,911) '0.790 4,6+1.32 7,45 3,30 6,63 20,9 

55'.'? $',iI4riOlO Oy 

<7 . 7 	 4<2 	3 	3 	5.4153 	- 	1.2.050. 3000 	2,60 	390 1.59 5.43 	5.15 
43 	3 	3 	6507 	 2615 	27<72 	300 	445 1,55 6.09 	5,70 

	

'.7" 	711 	:'<-4 	2.34 	7.08 	6,80 

	

- 	y.n, 	J 	tusausp oltua 	 ' 	 Janui 	
1 	

Ainoat 

h 	fi 	11 ' hJj. 	1 	ttjtijj ,i 	WIII..L 	_______ 

	

6/5.42 •100/2 600 33,4/1 000 	 4-il 	3 	2-ts 	- - - 	82 	- 	pn pn 2 Mek. - 	9.00-20 	7 Ei 	35.085,- 	Tehol iava6o1om0r'bYiit 

	

6/5.42 100/2 600 31.4/1.000 	 4+1 	3 	2-ts-- --' 	82 	- 	pn pn 2 Melu. - 	900-20 	7 Ei 	35085.- 	ilmo,Ietlu 31N.Srno,r,a 

4/361 	66/2 600 20,5/1.600 	 4+1 	3 	 86 	- 	ao ari 2 Mek. - 	700-16 	7 Ei 	26.425,-' 

	

4/3,61 '66/2 600 90,5/1 600 	 4+1 	3 	 71 	- 	ao eri 2. Jousi - 	825-16 	7 Ei 	28830.- 

	

6/542 '100/2 600 31,4/1000 	 4+1 	3 	 - 	 - 17/88 	pn pn 2 Jeusi - 	825-1)1 	7 Ei 31.150, 

	

6/5 42 •100/2 600 31.4/1 000 	 4 + 1 	3 	- 	- - - - 77/88 	pn pn 2 JOUSI - 	8 25- 16 	7 Ei 31,440. 

	

6/5.42 100/2 600 31 4/1000 	 4+1 	3 	- 	- - 	 79 	- 	9I pn 2 Jousi - 	6.25-20 	1 Ei 34.585.- 

	

6/542 '100/2 600 314/1900 	 4+1 	3 	2-t-----83 	- 	pri pn 2 JOusi - 	9.00-20 	1 Ei 38.120,- 

	

6/5.42 '100/2600 314/1000 	. 	4+1 	3 	2-1-----83 	- 	pri pn 2 Jousi - 	90020 	7 Ei 	38.575.- 

	

6/5.42 •100/2 600 31,4/1 :__ 	' 	4+1 	3 	2-t-----83 	- 	pri pn 2 Jona - 	900-20 	7 Ei 39305,- 

	

6/7.53 '120/2 650 34,571.000 	 5+1 	4 	2-1-----80 	- 	p0 pri 2 Jousi - edessa 9.00-20 7 Ei 41.050.- 
takana 10.00-20 

	

6/7.63 '190/2 650 34,5/1 100 	 5+1 	4 	2-1--- --80 	- 	po pn 2 .Jousi - edessa 9.00-20 7 Ei 41.510- 
takana ¶000-20 

	

6/7.63 '120/2650 345/1100 	 5+1 	4 	2-1-----80 	- 	p0 pii 2 Jousi - edesse 900-20 7 Ei 42.250- 
takana ¶0.00-20 

61763 136/2 500 	4411 100 	 5+1 	4 	2-)--- --95 	- 	pa pn 2 Jousi - 	10,00-20 1 7 On 51.115.- 

5/763 •136/2 500 	44/1 100 	 5+1 	4 	2-1-----95 	- 	pa pn 2 Jouni - 	1000-20 	1 On 52215.- 

6/7.53 '136/2500 	44/1 100 	 5+1 	4 	2-1-----96 	- 	p1 91 2 ..iOuSi - 	1000-20 	7 On 58.265- 

6/763 136/2 500 	44/1100 	 5+1 	4 	2-1-----95 	- 	p1 pi  2 Jousi - 	1000-20 	7 On 59.245.- 

	

6/5.42 100/2 600 31,4/1901) 	 4-11 	3 maasto a. - - -' - 	11 	- 	pn pn 2 JOUSI - 	9.00-20 	7 Ei 	54.165.- 

	

6/5.42 100/2600 31,4/1 000 	 4+1 	3 maasto v. - - - - 	71 	- 	pn pn 2 Jouni - 	9.00-20 	7 Ei 54,495.- 	__________ - 

4/386 	90/2800 	25/1.500 	 4+1 2-4 	-----80 	- 	ao ao 1 Mek. - 	6.50-16 	1 - 	24.950.- limpikuOrrna-autO 

4/386 	80/2800 	25/1.500 	 4+1 2-4 	 - - - 	16 	- 	90 po 2 Mek. - 	750-16 	7 - 	22.700.- 

6/58 	120/2800 	35/1.450 	 1-1 2-4 	-----9y 	- 	p11 pn 2 Melu. - 	8.25-17 	1 On 27700. - 

6/5 8 	120/2 800 	35/1 450 	 4 + 1 2-4 	 - - - 	93 	- 	pa pn 2 Mek, - 	8 25- 17 	7 On 28.000. - 

6/58 	120/2800 	35/1 450 	 5+1 2-5 	2-1-----103 	- 	pn pn 2 Melu. - 	9.00-20 	7 On 31 900.- 

6/58 	120/2800 	35/1 450 	 5+1 2-5 	2-1-----103 	- 	p0 pn 2 Melu. - 	9.00-20 	7 On 32100.- 

6/5.6 	120/2800 	35/1 450 	 5+1 2-5 	2-ta 	- - - 	100 	- 	pi pi 2 TePi 	- 	9.00-20 	7 On 38000 - 

	

6/58 120/2800 35/1450 	 5+1 2-5 	2-ts- - - 	¶00 - pi p1 2 TePi. - 	9.00-20 	7 On 3840)1, ___________-- 

6/5,8 	130/2800 42,5/1 500 	 5 	4 , 	---- 90 	- 	- - 2 Melu. - 	825-17 	7 - 31 500.- 

6/5.8 	130/2.800 42.5/1.500 	 5 	4 	 90 	- 	- - 2 Melu. - 	8 25-11 	7 - 	31650, 

6/5.8 	1)0/2800 42.5/1 ,'_3 	 - --- 	 90 	- 	- - 2 Melu. - 	900-20 	7 On 38.800.- 

6/5,8 	130<2.800 42.5/1.500 	 5 	4 	 90 	- 	- - 2 Melu, - 	9.00-20 	1 On 38 900.- 

5/5,8 	130/2,800 42.5/1 500 	' 	5 	4 	 -. 	90 	- 	- - 3 Teh. 	- 	10 00-20 	7 On 45700.- 

6/5,8 	130/2800 42.5/1,500 	 5 	4 	 90 	- 	- - 3 Te)'. 	- 	10.00-20 	7 On 459140. - 

6/5.8 	130/2 800 325/1.500 	 5 	4 	 90 	- 	- - 3 Tel,. - 	10.00-20 	7 On 49609,- 

6.5,8 	130/2 800 425/1 500 	 5 	4 	 90 	- 	- - 3 Talo. - 	1000-90 	7 On 49.700.- 

6/5.8 	130,2800 42,5/1 500 	 5 	4 	 90 	- 	- - 3 Teh. - 	10.00-20 	7 On 49903 - 

6/5,8 	130/2800 42,5/1.500 	 5 	4 	-----90 	- 	- - 3 Tel,. - 	1000-20 	7 On 49900. 

8/84 	185/2800 	59/1600 	. 	5 	5 	 100 	- 	- - 3 Teh. 	- 	¶0.00-20 	7 On 59.500.- 6 vaihteirien 64,150.- 

8/0.4 	185/2800 	59/1.600 	-. 	5 	5 	 100 	- 	- - 3 Tel, 	- 	10.00-20 	1 On 59600.- 	 64,300. 

8/8.4 	185/2600 	59/1.600 	 5 	5 	 100 	- 	- - 3 Tel, 	- 	1000-20 	II On 81300 - 

8/8.4 	185/2 800 	59/1 600 	 5 	5 	 On 	90 	- 	- - 3 Teli. 	- 	10.00-20 	11 On 

8/8,4 	185/2.800 	59/1.600 	 5 	5 	 On 	90 	- 	- - 3 Talo. 	- 	10.00-20 	11 On 81,400.- 

6/11.31 232/2,850 	70/1300 	 12+1 1-12 	- 	- On - - 86.1 9.300 pi p1 2 Jousi pJ 	11.00-20 	1 On 118.300,- 

- ¶ 600 
8/11.31 232/2650 	70/1300 	 12+1 1-12 	- 	- On - - 86,2 9,300 p1 p1 2 Jousi p1 	11.00-20 	7 On 130,000.- 

- ¶ 500 
8/11,31 232/2 650 	70/1 300 	 12+1 1-12 	- 	- On - - 86,1 9.300 p1 p1 2 3005) pj 	11.00-20 	11 On 1413300,- 

-1.600 
8/11,31 232<2650 	70/1300 	 ¶2+1 1-12 	- 	- On - - 86,2 9.300 p1 p1 2 Jousi pj 	11.00-20 	11 On 152.000,- 

1 630 
B'I 1.31 232/2.650 	70/1.300 	. 	12-- 1 1-12 	- 	-- On On - 76,3 14,850 pn p1 2 Jousi 91 	11.00-20 	7 O<i 139 000.- 

- 1,600 
8/31,31 232/2650 	70/1,3741 	 121-1 1-12 	- 	- On - On 81,1 9.500 pi po 2 Jouni pj 	10.00-20 	11' On 160.000,- 

17300 
8/1131 232/2.650 	70/1 300 	 12+1 1-12 	- 	- On On On 69,5 14.000 90 p1 2 Jousi pj 	12.00-20 	11 On 192.000,- 

-1.600 
10/14.70 305/2.650 	92/1 203 	 10+1 1-10 	- 	- On - - 93,6 13.300 p1 p1 2 300,1 pj 	11.00-20 	7 On 143.000- 

-1640 
10/14.70 305'2 650 	92/1 203 	 10+1 1-10 	- 	- On - On 95.0 12,950 pi pn 2 Jous) Di 	11.00-20 	11 On ¶80 0012,- painoI viihvistanratta 

	

1 600 	
0. 	 Irna/Cu5i1u8 

	

12/16,96 340'l 650 107/1 200 	 10+1 1-10 	- 	- On - On 96,0 ¶5100 9) 	0 2.Jousi pj 	11.00-20 	11 On 220.000, 	painoI <'al'in,5t3'Tiatla 

	

OIN-iivot -1,600 	 _____________________________________ 

4/3,45 81,5/3200 	22/1800 	 5+1 2-5 0)14 tel,----- 1 00 	- 	en en 2 Melu. - 	8.50-16 	7 - 

4/3,45 81,5/3 200 	22/1 y 	 5+1 2-5 0)14 leh-----¶00 	- 	eri ao 2 Melu, - 	6,50-16 	7 - 	31.200.- 'Ennakkohinnat 

4345 	815"J200 	22<300 	 5< 7-5 D""l"hS - - 	 100 	- 	o. .r' 2 0<6 	- 	950-'4< 	7 - 	31.900,--! 



il ! 	HE 	1 

- ____ 

2" 130+,, - A 4'2 3 	3 5.000 - 	 2.700 	2.300 2,60 3.24 1.35 5,04 5,15 4/3,45 81,5/3.200 22/1.800 
NC <si -6 4+2 B 	3 5 500 - 	 Ii, 2.600 	2.200 3,00 3.84 1,55 5,64 5,70 4/3,45 81,5/3.200 22/1 600 
'ID +111 - C '+2 '3 	3 5.00') - 	 'i 2800 	2.100 3,60 4,74 1,85 6,54 6,80 4/3,45 81.5/3200 22'l 800 

'3/1 	5/';, .2+2 8 	3 8720 - 	 ,. 2 300 r,. 5.100 3.00 '- - - 5,70 6/5,18 122/3200 32/1.800 
- 0 4 	2 8 	3 300) - 	n 3.300 ,. 5.000 3,60 - - - 6,80 6/5,18 122/3 200 32/1.600 

1,0 '+." 	A 42 8 	3 8000 - 	 6.4000+. 4.000 3,00 3.64 1.55 5.64 5.70 6/5.18 122/3,200 32/1.800 
6.250 	< -  -33 -2 8 	3 8000 - 	n. 4.200 r,. 3300 3,60 4.74 1,85 6.54 6,80 6/5.18 122/3 200 32/1.800 

50-4 "+2 6 	3 8 600 - 	 n.2 993 	5.30 3.00 - - 5,50 6/5.18 122/3 200 32/1.800 
3" 50- 5 8 	2 6800 - 	 2830 	5910 3.60 5.25 2.15 6.69 6.75 6/5.18 122/3 200 32/1 800 
"1' '+2 - 0 '+2 8 	3 8.560 - 	r 3 C50 	5.750 4,41 - - - 8.10 6/5.18 122/3 200 32/1 800 

2. C 4,2 8 	3 11,550 - 	 3640 	7.360 4,00 6.1 2,60 7,9 7.0 6/5.18 122/3 200 32/1.800 
14 2.0 .1,2 9 	3 11.080 - 	 3.750 	7.250 4,97 7,5 3,17 9.3 8,2 6/5,18 122/3200 32/1.800 

5+1 2-5 01/4 teho 100 - 	an an 	2 Mek. - 650-16 7 	- 34955,- 
5+1 2-5 0/13 teh----- 100 - 	 alI 	en 	2 Mek. - 6 50-36 7 	- 37400.- E+'na6kohinna< 
5+1 2-5 0/13 teho 100 - 	 86 	an 	2 Mek. - 6.50-15 7 	- 38.900,- 1 
5+1 2-5 i3lNteh----- 98 - 	np'np 	2 MeIl. pj 7.50-20 7 	- - 50 NC, 80 NC 	a 90 NC 
5+1 2-5 0313 teho 	- 98 - 	np np 2 Mek. pj 7.50-20 7 	- - sana 	lelee 	nnyyn'<r, 	myI'- 
5+1 2-5 OIN teho 	- 98 - 	 nP no 2 Mek. p3 7.80-20 7 	- - hemm,+ 	syksv/Ia 	03:66,3 5+1 2-5 DIII Ieh----- 98 - 	np np  2 Mek. pj 7.50-20 7 	- - akse!,e/e1a e< ole e,ela ly- 5+1 2-5 DIN teho 	- 98 - 	 fl 	np 	2 Mek. pj 750-20 7 	- - ptelty (no/n a.vot) 
5+1 2-5 0(13 teho 	- 98 - 	69 np 	2 Mek. pj 7.50-20 7 	- - 
5+1 2-5 094 tel,----- 99 - 	 69 	119 	2 Mek. pj 7.50-20 7 	- - •-FulI'power jar'ul 
5+1 2-5 0313 teho 	- 	 . 95 - 	 pi 	pn 	2 Mek. pj 9.00-20 - On 44900,- (Clroen) 
5+1 2-5 0113 teho 	- 95 - 	 96 pn 2 Mek. pj 9.00-20 7 On 45800,- 

80<60 Oy F','0 Ah 
1 '21.1 	 4'2 KB 3 12820 	- 	4 020 8780 	30 	4.30 1.40 7,43 	6.60' 6/5,95 	150/2 400 48,3/1.800 	8 	1-8 
0/17 	 .2 2 KB 3 1333/)  16000 4 915 8440 	3.73 	465 1.45 7.83 	7.42 	8/8.365 185/2800 	57/1 625 	8 	1-8 '/7,74 7 	 4 	KB 3 18 400 22000 6590 II 830 3.08+1,30 5,20 1,95 8.90 	7.70 	818.365 185/2 800 	57/1 625 	8 	1-8 

"O'iC6i'E0.881:Z Oy V,ho 41, 

1 42 9 	3 4200 - 2150 1650 295 308 1,30 5,04 540 4/2,20 65,4205 13,3/2400 
1, 	4 ')...'' 47 ¶3 	3 40L'O - 1640 2360 3.521 435 2,10 6,32 6.1 4/2.20 65/4200 13,3,2400 

51:1', 	2 4.2 13 	3 5005 - 2600 2400 3.50 400 1.70 5,99 5,1 4/3,78 94/2860 2/3/1 800 
3 	226': 	5 4 , 2 6 	3 5000 - 2320 2980 350 438 210 6,32 6,1 4/3,78 94.2800 26/1800 
1° '3920 ''2 6 	3 6500 - 2270 4260 360 4.80 2,05 6.38 6.2 4/3,78 94,2800 26/1800 

''2 	'2 4.2 3 	3 9020 - 3506 6000 4,20 582 2.52 7,45 6.9 6/5.67 145/2800 41/1 600 
542 42 3 	3 9330 -. 3590 5710 420 553 2.73 8,13 7.9 6/5,67 l45/2800 41/1600 

1<1519 4.2 9 	3 11300 '' 3380 7120 4.83 757 3.14 9.17 6.9 6/5.67 '45/2800 41/1600 
1' 	1:1/4<1 4-2 .6 	3 12.560 - 4.020 6.400 5,17 7,62 290 9,22 9,4 6/5.67 145/2800 41/1.600 

4+2 14 	2 ¶2 200 14.800 320 8.283 4.20 4,16 1.15 6,50 7.7 6/5.67 185/2 830 53/1 500 
10:, 	42 4'2 14 	3 12600 14850 4610 7.990 4.20 4.40 7,40 6,75 9,3 6/0.67 /35/2 300 53/1.500 

3" 1)1',  6 36 4 +2 3 	3 13402 15000 5/03 363 4.80 1,50 -  - 6/8.72 210.2.500 65/1.500 
63, 11 	'3 42 4,2 8 	1'3 "05 '6.000 5100 '.20 577 1.95 - - 6/8.72 210.'2.600 65/1.500 
11' 1'7' 	9'4,5 4 '2 8 	3 '3 '00 /5.000 5.130 4,83 6.68 2,25 - - 6/8,72 210/2500 65/1.500 
13 	1/121351 4o2 3 	3 13433 16,000 5170 5,17 7.22 2,45 - - 619,72 210/2.500 65/1.500 

".2< ,6 42 00 2 13550 18.550 6373 7.280 3.60 - - - 7.6 VA/t2,76 280/2500 91/3.630 
1.1.5 	125: 	3/1 4'2 09 2 12720 15000 6553 7050 3.60 5.35 2,20 7,33 7,6 VtO/15 95 350/2,500 113/1.600 

4 ''4 13 	3 13.550 '6000 6440 7.110 4.20 4.50 1,55 7,15 8.9 6/11.58 255(2200 91/1 300 
-17 6-2 13 	3 17,000 20705 5750 11,850 360.1,20 4,70 ¶60 7,05 7,5 6/5,67 185/2800 53/1 600 

3'. 	'', 	 ' 	47'52 6'2 13 	3 ¶7600 20700 6100 11,500 4,20+1,20 5,95 2,20 8.25 ¶0.2 6/5.67 185/2.800 53/1.600 
L""/'"'36'2 £'2 '3 	3 76455 22000 8640 3.60 6,05 2.25 - -. 6/5,72 210/2500' 65/1.500 
3" '<7' 	'44,7.1 2 6+2 5 	3 8.600 22000 6.720 4 ,70 7.05 2.65 - - 6/872 210/2.500 65/1530 

'6'" '7 4/ -1.2 0.2 9 	3 19470 22000 6.730 4,83 8S8 3.05 - - 6/5.72 210,2500 65,1.500 
11' 	'6.': 	//5,7-12 5-2 8 	3 134)3 22000 083') 5.17 8,47 3.10 - - 6/8.72 210;2,500 65/1.500 

.....5'30-'3 5+2 592 18703 /2023 - - 3601.25 - - - - V6/'12.76 280/2500 91/1.600 
'5,i1';2'13 5-2 'KB 	2187210 22000 8490 10210 4,0 	+1,35 7,15 2,95 9,13 8,7 V10'1595 350/2500 ¶13/1600 

.230 	"7,4 '10''] 4+4 '2 13 	3 9030 22560 8270 10330 4,50+ 1.35 6,52 2.50 9.04 9,7 6/11,58 265/2 200 91/1.300 
2/' 13 5.4 '00 	2 1886') 22000 - - 2.60<1,34 ----V8/12,76250/2,500 91,1 600 

3,1' 	,"'L''4'''3 6,4 '06 	2 13535 22000 8220 ¶0580 4,20"1,34 7.38 3.16 9.58 6,9 V10,'15.95 350.2500 113/1,600 
1.0 	224.0, - 13 9+4 13 	3 '3352 22000 7960 10390 360+1.34 4.80 1.80 7.45 8.6 6/11 58 265/2200 91/1,300 
<AO 	2/,14'35 	'3 6"6 13 	''.8603 22000 3730 9870 3,60'1.34 5.00 2.00 7,66 9,2 6/11,58 265/2200 91/1,300 

SCANIA 	Oy Scan-Auto 8b 

L 5" /1 "2 4+0 '5.13 3 17050 - 3740 8260 4.2 4.50 1,65 6,77 7,3 4/5.2 135/2400 45/1,900 
'.2 	/3 	+/3 4-2 '+9 3 12000 - 3790 6210 4.8 5.55 2.10 7,52 8,3 4/5,2 135/2.400 45/1 500 
22.554 1,2 '283 12000 - 3900 6100 5.4 6.65 2,60 8.92 9.2 4/52 135/2400 45/1500 

1. <0S38'tSO 4+2 13 	2 12600 15,000 4900 7700 3,8 ) ') ) 7.2 7/7.8 207/2.400 69/1500 
3, 	91' 	'5 	42 	'57 4<2 14 	3 17.600 15000 4943 7.560 4.2 3,91 1.35 6.79 7.9 6/7.8 2C5/2 400 69/1500 

iD 	5 	'75 	150 4<7 N 	/3 12 2/JO 15030 '950 7620 4,6 4.51 1,65 7.49 8.5 6/7.8 2012 400 69/1.500 
1. 85 	¶3 	<'/ 	1<3 ''2 \/ 12600 151350 5343  7560 5.0 5,31 195 9.69 9,2 6/1,9 207/2400 69/1.500 
37/1', 	5.1 	'03 4<2 13 	3 12570 15000 5155 7555 54 6,11 2.35 8.99 9.9 6/7,8 2072.400 69/1.500 
5055.4 4-2 1282 13502 16000 5230 8270 34 450 105 6,34 63 6(73 20712400 6911.500 

3,7/ 	9') 	'1 4-2 KS 2 33060 16300 5760 8 753) 35 5:s 1.90 6.99 7,0 5/7,9 227/2400 69/1,500 
4 , 2 KB 2 13323 16 00.0 5250 8150 4.2 5.85 220 7.69 7,6 6.7.5 207'2 400 69/' 500 

t.s 	': 	S' 4-2 KS 2 13020 15700 5430 8070 5,3 7,10 2,55 5,94 3.0 6/7,8 207/2 403 63/1.550 
ii 	"'1 	/1 4-2 .03 2 13500 - 5600 7700 6.2 905 3.10 1090 10/9 6/7.8 207/2406 69.1 500 
3, 	<'1 	16 	.12 4.2 13 	3 13 	0 ,3 5.700 5120 7960 4.2 3,46 0,63 634 7.9 6/7,8 207/2 400 59/151/1/ 
0/' 3 4' 4 '2 13 	3 13 	'70 ¶5700 5160 7940 4,6 4,16 1 20 7.04 8.5 6/7.8 207/2 400 69/1 500 
//2 5 55 ''2 '1 	3 31(0 15 ?C0 5200 7900 5,0 465 150 7.74 92 6/7.8 207/2.450 69/1 560 
2', 	2 	--< 42 13 	0 ¶2100 15700 5250 7950 54 l 'i 9,9 6/78 22'.'2400 69/1500 

o" 	:. 	.2/1 5-2 13 	3 1810:6 2200') 5340 12.2/60 3 0<1,32 4,42 '60 7,30 8.2 6/78 207/2400 69<1,500 
LIS 	3< 	'. 	.1" '5.2 14 	0 1947') 22355 6362) 12543 4 21,32 5517 '05 855 8.8 6/78 207/2600 '59(1 500 
.12 	4', 	5 	4/ 6'2 13 	3 15490 22550 6'20 1'940 4,5 ,,  32 1.67 225 6,75 95 6(7.8 207/2402 33/1.500 

"0 	1.21 5-2 '4 	2+ 18 4 20 22503 6502 '1 500 5.')- /.32 5,57 255 545 101 5/8 207/2 400 59/'.500 
'51"'.4 '-2 53 2 17,'.f 10307 5497 57'/) 2,4 455 1,72 539 6,4 6,78 237 /2400 69''572 

.1 	.1 ".2 	1' '3<'S'o"7'/ 51'5 73,2/1 4,2 5.99 2,26 7,50 7.6 6,78 277,'2'03 <9/751,0 
:1 "'3'.02'<.< 1 	'/5-222 171/5' 34+1,32 8,11 253 - '3 '5,73. 227.2406 '5'500 

1.''' 	. 5-2 ".5 	...... '..' ...'220 1.33 	'147/1 47-3,32 7,5 315 - 86 *3/28 257,2435 /9.1530 

102 3.700 pi p3 2 Te?,. 	- 	1000-20 	7 On 50600,- O+;elinr<,t tuOnl,satarr,asSa 
102 7800 p p1 2 Teh, 	- 	10,55-20 	On 61.260,- 	/1+4++ raM,- ja 

- 	 - - - On 	92 9400 p, p'  2 Te?,, 	- 	10.00-20 	7 On 74870.- to,m.'use,,Iu1a 

4"t 1 -4 ------- &I 	8+ 	1 Mek - 	 6.00 - 19 7 	- 37 900,- Umpikuorma-auto 
441 1-4 ------- 36 	811 	1 Mek. - 	 6.00-16 7 	- 34200,- 
5+1 1-5 ------- an 	86 	1 Mok, - 	650-15 7 Saa 47,800,- Umpikuorrna'auto 
5+1 1-5 ------- 811 	86 	1 Mek. - 	650-16 7 Saa 39800,- 
5+1 1-5 ----- 94 pnpn.t Mek - 	7.50-16 7Saa 47.900,- 
5.1 1-5 ----- 102 pn 	pn 	1 Teh, - 	 825-16 7 Saa 59800.- 
5+1 1 -5 ----- 90 pi 	pn 	2 Te?, - 	 8 25-20 7 Saa 62 400.- Joka 'nal/,SIa use:ta 	erI 
5+ 1 1 -5 ----- 91 pi 	pn 	2 Tel',, '- 	 9 00-20 7 	0r 73.805.- aksei,v.a'e3a 
5+1 1-5 ----- 91 pn pn 2 Tel',. - 	 900-20 7 On 79800,- 
5+1 1-5 2-ta On - 87 11 	2l3 	2 Tel',. pj 	1000-20 7 On 92700.- 
5+1 1-5 JakovehI, On On 76 pn 	pn 	2 Tel,. pj 	'000-20 7 On 107 200,- 
5+3 5 -------- pi 	p3 	2 Jou3 p 	1500-20 7 On 106.700- 
5*1 5 -------- p1 	p1 	2 Jous' pj 	1000-20 7 On 106.700,- 
5+1 5 -------- p1 	p1 	2 Jousi pj 	10 00-20 7 On 106 700.- 
5+1 5 -------- p3 	p3 	.2 Jousj pi 	1090-20 7 On t06755 

12+2 1-32 - On - 90 p3 	P1 	2 Jousi p 	11 00-20 7 On 158.800,- 
9+1 1-9 - On - 96 pu 	p1 	2 JOuSI p3 	11.30-20 7 On 165 500,- 

12+2 - Jakovaiht. On On go pu 	p, 	2 Jo,+si pj 	11 0'7--20 7 On 153700.- 
5+1 1-5 2-te On - 87 pn pn 2 Te?,. P1 	10.55-20 ¶1 	On 115900.- 
5*1 1-5 Jakov3iht. On On 76 pn pn 2 Te?,. pj 	1055-20 ii 	On 130,400,- 
5+1 5 -------- Di 	p3 	2 Jousi P1 	30.00-20 11 	On 129900.- 
541 5 -------- p3 	pi 	2 Jousi pj 	1055-20 11 	012 129900.- 
5+1 5 -------- p3 	p3 	2 JOusi pj 	10.00-20 11 	On 129,900,- 
5+1 5 -------- pi 	p3 	2 Jous pj 	10,00-20 .11 	On 129 900.- 

12+2 1-12 - On - 90 p3 	p3 	2 Jousi p3 	1155-20 11 	On 182.000,- 
9+1 1-9 - On - 98 p1 	p3 	2 Jousi pj 	13,00-20 11 	On 188 700,- 

12+2 - Jakovaiht, On On 90 p1 	pi 	2 Jousi pj 	11 00-20 11 	On 176900,- 
12+2 1-12 - On 	- 90 p3 	p3 	2 Jousi pj 	11 00-20 11 	On 188,700,- 

9+1 1-6 - On - On 100 pi 	p3 	2 Jousi pj 	11.20-20 11 	On 193.5(0,- 
6+1 - Lisavai?,I. On - On 81 p3 	Di 	2 Jousi pj 	11.00-20 11 	On 374 000.- 
6.1 - Jakovaihl. Ovi On On 71 pi 	p3 	2 Jousi pj 	12.00-20 11 	On 198 900,- 

3) 	1) 

5+1 4 2-ta - On - 	- 86 	3.700 	P pi 2 	JousI 	- 9.00 -20 6 	On 	72.000,- ') Tayn/efla kok pa'noI!a 
5+1 4 2-te - On - 	 - 86 	3.700 	p3 p3 2 	Jousi 	- 900-20 6 	On 	72 200,- 
5+ 1 4 2-ta - On - 	 - 86 	3 7 	p, pi 2 	Jousi 	- 9 00- 21) /3 	On 	72 900,- 3) 	Eu <ida pa,flC,vahv,sl»!, 

10*2 - - On 	- 	 - 93 	5600 	p3 p3 2 	Jous, 	- ¶055 -20 6 	0+ 	91 500,- 
1042 - - On - 	 - 93 	5.600 	P' pu 2 	Jousi 	- 1055 	20 6 	On 	91.700,- '1 Pnppu.+t ,+/,'v,,ns+ 
1042 '- - On - 	 - 93 	5600 	p1 PI 2 	Jousi 	- 1000 	20 6 	0+ 	9' 900,- +aI+yo'.r', ,ps',, 
10+2 « - On - 	 - 93 	5.600 	9i 55 2 	JOuS, 	- 1000 -20 6 	On 	92,100- 
1012 9 - - On 	- 	 - 93 	5600 	p3 pi 2 	Jouni 	- 055-' 20 6 On 	93300- 
10-2 - - 0+ - 	 - 93 	5600 	p3 p3 2 	Jousi 	- 10.00-20 6 	0.1 	100300- 

- - On - 	 - 93 	5.600 	p1 p3 JouS, 	- 1020-20 6 	On 	10(4500 - 
10+2 - - On - 	 - 93 	5.600 	9' p1 Jou,si 	- 10 00- 20 6 On 	100 700- 
15 ^ 2 '- - On - 	 - 93 	5600 	+' p3 Jouni 	- 1000-20 6 	On 	100900,- 
10+2 - - On - 	 - 93 	5.600 	p3 p3 Jousi 	- 1000-20 6 	On 	1011300.- ci- 
1042 0 - - On - 	- 93 	5600 	P1 p3 Jouni 	-. 10.00-20 6 	On 	97300.- 
10+2 - - On - 	- 93 	5.600 	p'  p3 Jousi 	- 1000-20 6 	0+' 	97500- 
10+2 - - On - 	 - 93 	5600 	p'  p3 Jouni 	- 1000-20 6 	On 	97,800- 
10/2 - - On - 	- 93 	5600 	p3 pi Jouni 	- 1000-20 8 On 	99300- 1".) 
10+2 - - On - 	 - 96 	5.5/10 	p 03 Jo291 	- 1000-20 10 	0+ 	118200,- 
10'.2 - - On - 	- 96 	5500 	p' p3 Jousi 	- t000»20 10 	On 	/16 500- 
13"? 9 - - On - 	 - 96 	5500 	pi p3 2 	Jousi 	- 1030-20 10 	On 	115630,- 
10+2 9 - - 0+ - 	 - 96 	5500 	9' pi 2 	Joos 	- 1050-23 10 	On, 	117130- 
10*2 9 - - 0+ - 	 - 93 	5600 	p'  p3 2 	Jous, 	- 10.00-20 6 	On 	104 655- 
10+'? 9 - - 0+ 	- 	 - 93 	5.600 	p' pi 2 	Jo+n 	- 1000-20 6 	On 	105 400,- 
73*2 /3 ---17n--93 5503 	pu p1 2 	20+5, 	- 1000-20 10 	0+' 	127250,- 
13 ^ 2 9 -. - On 	- 	 - 93 	5.600 	pi p3' 2 	Jousi 	- 1000-20 	. 10 	On 	127500- 



vn'. 	- - ' 	Tau.;p u13 	 a,,,I 	- 

0 	6 	2 - 	- 	 8 	9 

1 	I 	!. 	1 
10+2 	9 	- 	 - On - - 	 93 5.600 p3 p3 2 Jousi - 
10+2 10 	- 	 - On - - 	 90 11.100 p1 p3 2 Jousi - 
10+2 10 	- 	 - On - - 	 90 11.100 p3 p3 2 Jousi - 
10*2 10 	- 	 - 0. - - 	 90 1l.100 p3 pi 2 JouSi 
10 ^2 10 	- 	 - On - - 	 90 11.100 p3 pi 2 Jousi 
10*2 	10 	- 	 -. On - - 	 90 11,100 	pi p1 	Jousi 
104-2 10 	- 	 - On - - 	 90 11100 pi p3 	Jouni 
10+2 10 	- 	 - Or - - 	 90 11.100 p3 p1 	Java, 
10-2 10 	- 	 - On - - 	 90 11100 . p1 p3 	JOuSi 
10-'2 10 	- 	 - On - On 	8711300 pi p1 	Jousi 
10 ^ 2 10 	- 	 - On - On 	67 11 300 p3 p3 	Jouni 
10+2 10 	- 	 - On - On 	87 11 300 p1 p1 	Jous* - 
10+2 10 	- 	 - On - - 	 90 1*100 pi p3 	JouS, 
1042 	10 	-' 	 - On - - 	 90 11100 p3 pi 	Jousl 
10+2 	10 	- 	 - On - - 	 90 11,100 Di p3 	JOUS' - 
10 ^2 10 	- 	 - On - - 	 90 11.100 p* pi 2 Jousl 
10+2 10 	- 	 - On - - 	 90 11.100 p3 pi 2 20.51 
10+2 10 	- 	 - On - - 	 90 11.130 p' pi 2 Jouni 
10*2 	10 	- 	 - On - - 	 9*) 11.100 	p ,  Di 2. ousi - 
10+2 10 	- 	 - On - On 	87 11.300 pi pi 2 Jouni 
10-2 10 	- 	 - On - On 	87 11.300 p3 Di  2 Jouni 
10+2 10 	- 	 - On - On 	87 11 300 p,  p 2 JouSi 
10 4-2 10 	- 	 - On - On 	6711.300 p' pi 2 Jousi 
10+2 10 	- 	 - On - - 	 9213.800 p1 Di 2 JouSi 
10+2 10 	- 	 - On - - 	 92 13800 p Di 2 Jouni 
10+2 10 	- 	 - On - - 	 92 33800 p3 pi 2 JouS, 
101-2 10 	- 	 - On - - 	 92 13800 p Di 2 Jous, 
10+2 10 	- 	 - On - - 	 92 ¶3800 p3 p* 2 Jous* 
10+2 10 	.' 	 - On - - 	 92 *3900 p1 p 2 JounI 
10 ^ 2 	10 	- 	 - On - 	 -. 	 92 13 800 pi Di 2 Jous, 
104-2 10 	- 	 - On - On 	9* 14 400 p1 pi 2 Jouni 
10+2 10 	- 	 - 0*1 - On 	91 14400 p' p* 2 Jous, 
10+2 10 	- 	 - On - On 	9* 34 400 p3 pi 2 Jaon, 

54-1 	4 	- 	 - On - - 91,0 5100 pn pn 2 Mek 
5+1 	4 	- 	 - 0* - - 91.0 5.100 pn pn 2 Mek 
5+1 	4 	- 	 -' On - - 91.0 5.100 	pn pn 2 Mek. 
5 + 1 	4 	- 	 - On - - 91,0 5 100 	2 pr' 2 Mek. 
5+1 	4 	- 	 - On - - 91.0 5100 pn pn 2 Mek. 
5+1 	5 	- 	 - On - - 99.7 	- 	 *43 Ni 2 Jousi 
6+1 	5 	.. 	 '- On - - 99,7 	- 	 *4, *43 2 Jousi 
6 1-1 	6 	2-la 	- On - - 93,0 7050 	P'  Di 2 JOuS' 
6+1 	6 	2.la 	- Or* - - 93.0 7050 	p3 pi 2 Jo.. 
6 ^ 1 	6 	2-la 	- On - - 93,0 7050 	Di 	/ 2 Jous, 
6.1 	6 	2-la 	- On - - 93.0 7050 	DI Di 2 Jous, 
6+1 	6 	2-1a 	- On - - 930 7050 	Di pi 2 Jo.5, 
6 4-1 	6 	2-ta 	- On - - 1032 7.350 	Pi pi 1 JOUS3 

6'. 1 	'6 	2-16 	- On - - 103.2 7050 	Di p1 	1 JOUSi 

6 1 	6 	2-ta 	- On 	' 	- 103.2 7.050 	p1 Di 1 Joosi 
6 "1 	6 	2-la 	- On 	- 1032 7058 	D' P1 1 JOuS, 

2.6 4-1 	6 	- 	 On On '- 	 '- 	 g'i.7 14645 	Di P' 1 Jousi 
2.6±1 	6 	- , On On 	' 94,7 14 645 	Di Di 1 JOuSI 
6+1') 6 	2-ta 	On « - 95,9 0540 	p3 p3 2 Jouni 
6i-1 	6 	2-la 	On 	' 95.5 10940 	Di 	i 2 Jous, 
641 	6 	' 2-la 	« On - 	- 	959 *0940 	pi pi 2 JOus' 
6±1 	6 	2-la 	' On " 	 " 	95.9 10 940 	pi pi 2 Jousi 
6+1 	6 	2-ta 	- On 	- 	'- 	 95.9 10940 	pi pi 2 .io.si 
6 + 1 	6 	2-14 	' On 	 95.5 10 940 	p' p, 2 Jous' 

1342 	 . 	On ' 	97.4 209)0 	p 	2 Jous, 
13 *2 	 « On 	- 97.4 20 500 	pi  pi  2 Jous, 
13 ̂  2 	- 	- 	- On - 	97.4 20500 p3 pi 2 Jo.. 
13+2 	- 	- 	 - On - 	 97,4 2') 500 	p 	p'  2 Jouni 
134-2') 	- 	-9 	- On - 	- 108.0 1* 900 	01 pi 2 Jouni 
13 4-2 	- 	- 	- On - - 102,0 14400 	pj 01  2 Jousi 
13+2 	- 	- 	 - On - - 108.0 18.500 	pi p 2 Jous, 
13+2 	- 	- 	- On - - 108.0 18500 	p3 p 2 Jous, 
13-2 	-- 	 - 	- On - - 108.0 79500 	P P' 2 3045' 
'3+2 	- 	- 	- On -' - 108.0 18500 	*3 pi  2 Jous' 
'3 4-2 	- 	- 	 - On - - 132020500 	p p3 2 Jous' 
1342 	- 	- 	- On - - 1020 22.500 	p, p, 2 Jouni 
13.2 	- 	- 	- On - - 1020 22520 	pi 01 2 
13-2 	- 	- 	-On - '- 102.0 20500 	p' p 2 20*5' 

5,kuI 

3 

10.00-20 
1100-20 
1100-20 
1000-20 
1190-20 
11.00- 20 
11 00-20 
11 00-20 
1330-20 
1*00-20 
1100-20 
1100-20 
11.00-20 
1100-20 
1* 00-20 
11.00- 23 
1100-20 
11.00-20 
11 00-20 
1100-20 
1130-20 
1100-20 
11,30-20 
11,00-20 
11.00- 20 
11 00-20 
11 00-20 
11 00-20 
1130-20 
11 00-20 
11 00-20 
1*30-20 
1100-20 

900-20 
9 00-20 
9.00-20 
9 00-20 
900-20 
900-20 
9 00-20 

10 00 -20 
10 00 - 20 
10 00-20 
10 00 « 20 
1000 '20 
1020-20 
101)0-20 
1/3 00 ' 20 
1000 21) 
1000 20 
1000 20 
1130-20 
1100 '20 
1*03) 20 
1100 10 
1*30 20 
*10020 
1100 20 
1100 20 
1130 20 
1100 20 
1* 30 2.3 
11 00- 20 
11 00-20 
11.03- 20 
11 00 -20 
1100-20 
11 03- -20 
11 00-20 
11 0')- 23 
11 00-20 

	

_ 	
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LOS 95 	45 	 6+2 	KB 2 18.500 22000 7.11(3 11.390 	464-1.32 	8,11 3.40 	- 	 9,3 	6/7.8 	207/2 400 	59/1.500 

10 S 42 	4.2 	*6 	'3 13 400 	' 000 5610 	7790 	4.2 	3.51 095 6,50 	7.9 	6/11.0 	285/2.200 109/1.500 

L 1'O 16 43 	 4'2 	16 3 13400 "/003 5650 	7,750 	4.6 	4,21 	125 7.20 	8.5 	6/11,0 	285/2.200 109.1 500 

50 	 4*') *6 3 13400 1/ 200 5700 	7700 	5.0 	4.8' 	1.45 7.80 	9,2 	6/11,0 	285/2 200 109/1 500 

554 	 4"2 *6 3 13400 16000 5740 	7660 	5.4 	5,61 	185 8,60 	9,9 	5;i1,o 	285/2230 *09/1500 

tS ''0536 	6'? 	N 	3 '55(30 220(30 6783 11720 	3,8*1.32 	457 1.75 7,56 	8.2 	6/11.0 	265/2200 	109/1500 

6.2 	*6 	3 13500 22000 6840 11500 	4.24'./32 	5.32 2.10 8.31 	8.8 	6/11.0 	285/2200 109/1 500 

LS ''1' 546 	6*2 	*4 	3 15500 22030 5930 11500 	4,6-1.32 	6,02 2.40 9,01 	9.5 	6/11.0 	285/2200 109/1,900 

LS'1'J 300 	 6.2 	(4 3 '3(320 22000 6870 11,530 	50+1.32 	5.77 2,75 9.76 10.1 	6/11.0 	285'2200 109/1500 

'.7 1*0 3 38 	 6',4 	*4 3 18 500 22000 7510 10.990 	38.1,35 4.79 1.95 7.78 	8.3 	6/11,0 	285*2 200 109/1.500 

2 1' IlO 3 42 	 614 	(4 3 18600 22000 7580 10.920 	4.2* 1.35 559 2,35 8.58 	8,9 	6/11.0 	285/2200 109/1 500 

Lr 110 16 /0 	 6-4 	N 3 15800 22000 7.710 10790 	5,0'1.35 	7,09 3.05 1008 10,2 	6/11.0 	28512.200 	109/1.500 

'135 31 	4+2 KB 2 13300 16000 6'OO 7500 	34 	4.18 1.70 6.39 6.2 	6/11,0 	285/2200 109/1,500 

3 11/) 5 47 	 .1 2 	KB 2 13 610 	16000 6 160 	7440 	4.2 	) 	') 	) 	7.5 	6/11.0 	285/2200 109/1 500 

(.9 11/3 5 5/) 	 4.2 	KB 2 13503 *6000 6280 	7320 	5.0 	6.98 290 9.19 	8.7 . 6/11.0 	285,2200 109/1500 

:62 '1') 3 3' 	 5 '2 	KB 2 '6690 22(33) 7250 Ii 350 3,05' 1 32 5.09 2,30 7.30 	6.6 	5/11.0 	285/2230 109/1 500 

35 1(2 S 3* 	 '('2 	KB 2 	'3630 22000 7300 11.300 	3,4-1.32 	5,74 2.60 7,95 	7.1 	6/11.0 	285/2200 *09/1 500 

/30 ''7 5 42 	 6.2 	63 2 16 507 72000 7530 II 100 	4.2.1.32 709 3.15 930 	8. 4 	5/11,0 	285/2200 109/1500 

36 '7'' S 46 	 8.2 	B 218620 22000 7570 *1030 	4,6.1.32 7,74 3.43 9.95 	9.0 	8/11.0 	285'2200 109/1 500 

LII ,  11/) 5 31 	 6'l 	'.3 2 	'8500 22000 9140 10460 3.05-1.35 	'3 	'/ 	'1 	6.7 	6/11,0 	285'2200 	109/1.500 

(.3 f35 .14 	9*4 	KB 2 	6500 22000 8170 l'j*'30 	34.135 	'3 	'3 	'3 	72 	6/11.0 	255/2 200 '09/1.500 

1,31 ''0 5 42 	 6,3 	KB 2 	15500 22000 8330 10270 	4.2.135 7,1* 	315 9.32 	8.5 	5/11.0 	285/2200 109/1.500 

,'12 '10 5 4', 	 KB 2 19600 22000 8400 	0200 	4.6-135 	'1 	) 	) 	9.1 	5/11,0 	285/2200 109/1.500 

*6 1*0 5 47 	 6.2 	*4 3 18700 22 800 "840 10850 	4.2.1.32 5.76 2.60 8.81 	8.4 	V8/14.2 	350/2300 127/1.500 

LS'4'2'S 50 	 6 '2 	16 3 '4700 22000 8000 10700 	5,0' 1.32 7.36 3 40 10.40 	9,7 	6/8,14,2 	350/2300 127/1 500 

'14 '1 5 *j 	 4.2 65 2 '3900 *6000 55'O 	7090 	3.4 	453 2.05 5,74 	5.2 	V8/14,2 	350/2300 127/1500 

/11 1*7 (3 53 	 4') KB 2 13700 16000 6830 6870 	5.0 	9 	9 	9 	8,7 	V8114,2 	350/2300 127/1 500 

4/' 	34 	 6.2 	KB 2 19700 22000 7840 10860 	3.4. 1,32 5,74 2.50 7.95 	7,1 	6/8/142 	350/2300 127/1.500 

113 '4 342 	 6'2 	KB 2 	6700 22000 8040 10660 	4.2-132 7.0') 3.15 9.30 	8.4 	V8/14.2 	355/2300 127/1500 

'4') 5 44 	 52 '(3 2 	8700 22000 8 100 10600 	4,8.1,32 774 340 9.95 	9.0 	V5/14,2 	350/2310 127/1 500 

.4/ ', ',*' 	5.4*'32'3 7OO22C 3  86'') 10090 	3.4-1,35 5.81 	265 8.02 	72 	6/8/14.2 	350/2300 	127/1500 

4'. 	2 	 s4 	KB 2 1870'O 22000 8780 	9920 	4,2-1.35 7,11 	3,15 9.32 	85 . V8/14 2 	350/2300 127/1500 

'4 5 33 	 '3.4 	KB 2 	18 700 22000 8860 	9840 	4.6-1.35 	'3 	'3 	'3 	9,1 	VE/ 14.2 	350/2.300 	127/1.500 

SISU Oy Sucmen AuIOI6OIIISUUS ÄS 

P 1.6(3'74'330 	4.2 *4 3 12.400 14.900 4050 8350 	4.00 	4.20 1.20 6.60 	69 	4/4.2 	'28/2600 	42/1.550 

(.7.' '4(3')' .137) 	4.2 	'4 	3 	12470 14900 4160 	8240 	4.40 	495 1,50 7,35 	7.6 	4/4.2 	128/2.600 	42'l 550 

L 1--( '0 3:7450') 	'-'2 	16 	3 12400 	4900 4350 	8050 	490 	5.78 1.85 8,10 	8.3 	4/42 	128/2600 	42/1 550 

,9-:90 311,3753 	42 	'4 3 (2430 14+00 4410 	7990 	5.20 	638 200 8.78 	9.0 	4/4.2 	128/2 600 	42/1.550 

33(37 "2/) 	 . 	'1 12490 14900 4473 	7930 	550 	6.96 2.20 936 	9.5 	4/4.2 	125,2500 	42/1 550 

..°-33 C'I 4)00 	4*2 	'4 3 12470 14900 4540 	7860 	4,3 	4.42 1.67 	- 	 7,70 	6/13,6 	170.'2.500 	55/1.600 

)l*.'35C'." 4-220 	4.2 	14 3 12700 15830 4653 	5090 	4,3 	,90 1,55 	- 	 8.40 	6/13.6 	170,2600 	55/1600 

'1 '7' 0,T 402 	4'2 	14 	3 1)500 16000 5.050 	5.550 	4.10 	4,05 1.00 6.75 	7.1 	6/6.5 	170/2600 	56/1 500 

,,5-'1 7V7,4.400 	4 '2 	14 	3 13.600 16005 5070 	8530 	4.40 	455 1.15 7,25 	7,7 	6/6.5 	170/2 600 	56/1 500 

LV , '?' /)V '00 	4 '2 	16 	3 22 630 16000 5 150 	8.450 	4.60 	4.90 1.30 7,60 	8,0 	6/6.5 	170/2 600 	58,1 500 

LII' C',' 813') 	4'2 	'4 	3 12608 15000 5250 	8350 	5.00 	5,45 1.45 8,15 	8.7 	6/65 	170,2600 	56/1.500 

1-. ;1 "'/1' 0/JO 	"2 	'4 	3 	13 505 16000 5330 	3270 	5,50 	625 1,70 895 	9.5 	5/65 	170/2 600 	56/1.500 

	

147 OVi 39/23 - 1203 5-2 	'4 3 14 500 22503 6400 12 100 	3.60 	5.02 1.55 7.70 	8.0 	6/6.54 	170/2 600 	55(1 51)0 

	

(.« - '2':-; 3'00''230 9'2 	*6 3 '850C 72000 6430 '2020 	410 	555 130 8,35 	8.0 	6/654 	170/2600 	56/1500 

	

1 1.1,'? 817 4(3. '100  1*2 	'4 	3 '3500 22 CL'O 6280 12020 	4.60 	6.46 2 15 9.16 	88 	6/654 	170/2.5)0 	56,1 500 

	

"3 76/7 1030- '2)0 6'2 	16 	3 	'4 500 22 60/0 6510 11 99') 	5.03 	718 2.42 998 	9.5 	61654 	773/7 600 	56/1 500 

1*2' C'V 4/". 	 4- 	'4 	3 	1353516000 5390 	8210 	4,33 	4.52 	1,20 7.22 	77 	6/5.54 	170,'2.600 	56 1500 

	

4 .4 	1 	3 13 800 16030 5513 	8093 	480 	5.32 	I/O 8.02 	8.5 	616.54 	170/2600 	55/1 500 

'.1,1' 1,1 	(''2 	4'7 	14 	3 	13530 	15000 5310 	7690 	4,35 	435 	1 22 	7,21 	82 	6/11,1 	265/2200 	97/1 200 

'1: P° 7'.") 	4,7 	'4 	3 	151/) 15000 5920 	7.660 	4.65 	482 	135 7.63 	88 	6/11,1 	21)5/2200 	97,1200 

1.1*,' 101'613' 1000 	5'2 	14 3 	86)3 22000 7360 *1250 	380 	492 	'60 7.75 	8* 	6/11.1 	205/7200 	97/1200 

14. 4''(31 .40 1-3- '203 	6 '7 	14 	3 	'8 700 22000 7420 11 260 	405 	5,40 	1.92 8.23 	85 	6/11.1 	269//200 	67/1 200 

3: 17'B"l 	''2-200 	62 	*4 3 18500 22030 7460 1*140 	465 	6.50 215 9.33 	9,5 	6/11.1 	265/2200 	97/1200 

11 '4,''381 L0'0''2OO 	4'2 '*6 	3 	8600 27(3)0 	7590 11013 	505 	724 	2.60 1011 10,4 	6/11.1 	2652200 	9//1200 

*'.'.''C51'433')' 1/00 	o.2 	14 	3 '8600 22000 7700 12200 	350 	524 	1.00 757 	8,1 	6/12,1 	33512 :20 	18/1 400 

1' 1.%'OS''2050''200 	5.2 	"4 	3 	153/)') 22000 7,75') 11.090 	4.05 	556 	1,30 8.33 	6.6 	6/12,1 	335/2100 	118/1400 

4' *7351' .16501-1203 	6"2 	(4 	3 '8.500 22000 7.620 10.980 	4.65 	694 2.25 3.77 	96 	6/12.1 	335/2 100 	118/1 400 

(''.1) CS''5050' 1200 	F.'2 	16 	3 18830 22000 7.950 10.543 	505 	746 250 '029 10.4 	6/12.1 	3352 123 	*18/1400 

/5*'' 341)3 	4.2 	'(8 3 	13700 15 000 6.470 	6 790 	3,60 	4132 	120 6,67 	64 	6/11 1 	205/2200 	97/1.200 

'II 0(31 ''.00 	3*2 	"B 3 	13800 16007 6710 	6690 	3.60 	462 	1,45 6,87 	5,4 	6,11,1 	335/2.100 	118,1400 

7 (3*'7' 30/00-1700 	6.2 	KS 3 '8600 22000 7800 10530 	300 	496 	153 6.91 	6.3 	6,11 1 	255.2200 	97/*200 

11-2/ 25)3'- 1200 	6'2 	KB 3 	(8.800 22020 7300 10.900 	3.80 	6.41 	2)0 8,46 	6,7 	C'll.l 	265/2 200 	97/1 200 

'.1 122 3*'.(*'KJ.1260 	/2 	4-8 3 19800 22000 7960 10340 	420 	757 	ss 9.12 	7 	9/11,' 	265/2.200 	97/1 200 

....... 4'P";500' 22)3 	6.2 	'('3 13 	18303 22300 8080 10720 	4,60 	7.72 	236 9.78 	60 	6/11.1 	265/220/) 	97." 200 

7...? C'I.3'23 1200 	6.2 	633 	18800 22000 9.100 12720 	3.15 	532 	1.00 7.39 	€5 	6/12 1 	335/2 '00 	113/1 400 

'+7 (' 	 3901'' '33/2 	9+2 	4'/ 3 	:8330 22037 8290 	0.510 	3.80 	5:1 	258 3.46 	6,7 	5.''2,1 	335:2 100 	18,1 410 

	

'"/1 	4.2 	KB 0 	193)2 2220') 8353 10350 	420 	7C 	2.70 9.12 	74 	6/12.1 	335.2 '00 	/18,1 400 

...'2207'11-/2).2'.7 	*'2 	KB 3 	'8823 22000 8423 90330 	460 	7.90 	3.38 	9.78 	49 	6/12.' 	335/2.220 	'8.1400  

'-3. 

1-" 
8 	 H,*i,i.i.loi,.,. 	 ct 

i 	 CD 

1\) 
0 	. 

10 On 128.400, 
6 On 114.500.- 
8 On 114.700." 
6 On 115.000, 
6 On 116.500.- ') TSydeIl8 kok painolla 

10 On 134.903.'- 
10 On 135.200.- 9 Ei viel4 paino.allviste*tu 
10 On 135.400,- 
10 On 135,700,- 9 Riippuvat .etopyorSsIon 
10 On 152.100,- 	välityssuhteesta 
10 On 152.300,- 
10 On 154.100,- 
6 On 126.800,- 
6 On 127.400,- 
6 On 148.100,-

10 On 148 200.-
10 On 148 800,-
10 On 149 100,-
10 On 165.800,- 
*0 On 166000,-
10 On 166.500.- 
10 On 166.O0.- 
10 On 158 700.- 
10 On 159.200,- DIN-lePlOarvO 
10 On 144100- 
6 On 145.100,- 	-- - 
6 On 166.100,- 	-. - 

10 On 165.600.- 	- 

10 On 165900,- 
10 On 179,100,- 	- - 
tOOn 
*0 On 179.600.- 	-. - 
10 On 179.900,- 	- - 
7 On 62030- 
7 On 62000 - 
7 On 62.400.- 
7 On 62.700.- 
7 On 63.000.- 
7 On 74.000,- 	Hina ilman cihjaamoa 21 

7 On 	74.0C'O, - 	 loavlokaynloön 71.400.- 
7 On 83600 
7 0', 83600. 
7 On 84 000.-
7 On 84.703'.-
7 On 65,100,-

1* 0* 99303.- 
II OlI 99500.- 
Ii On 99800- 
*1 On 101.003,-
7 On 96 800.-
7 On 97 500.-
7 On lOI 300.-
7 On 102000, 
11 On 119.800.-
'1 On 113800.- 
ii (2* 123300,- 
II C'n 123 500,- 
II On 743 '3')- 
11 0* 13100- 
II On '47.700.- 
11 (5. 744 900.-
7 On 115700.-

7 On 126 000.- 
11 On 134.800-' 

11 On 138 172.- '' 3- ja *2 -s.'i*'n 3+2 
1' On 127 290- 	vuhloe(17'4':"li 
II 0* 12' 730 - 	p:rl*nen 731313-714 
1* On 147303.- 	13'.'F''4 
11 	0', 	1482/20 - '' N,r:','oI01,'-2' 	.1*"."1- 

11 O. 12535/2,- 	*,3s1 III' 1-*+.s* 'L. 

11 On 140.500. - 	fr'C t'3,2S51 sal , rl,,2' 

0(14 (1-60* 

3'(3'R /1.oen KoneIl,64 Oy 

	

- 3" 	 '-7 0 3 13(300 16000 0760 7 "0 	37 	52 	1.0 	673 	7,7 	6/8,14 	180/7 530 	52/: 500 	6+ 1 1- 6 	2-1,-On-- 	94 	- 	Di Di 2 JouSi Pj 	11 00-20 	7 Ci 107.600,- 

	

- 	 4.3 '/ 3 '1022 16300 6020 	7980 	34 	45 	145 6.7 	57 	68.14 	230/2.600 	70fl 600 	5+1 1-6 	2-3. 	- On - - 	90 - - 	Di P3 2 Jousi Pj 	11.00-20 	' 7 On 116300.- 	TurocnhdeIlu 



Parno, 

.3 

__*:L Li:__ : 

24 	 4' 2 3 3 13 770 16 000 6 960 6740 	')3.4 	3.8 	1,4 	- 	9.4 	V8112 8'? 	6.2 	B 3 	'8 7)7 22.300 3400 10.300 3.4,'1,24 5.0 	195 	- 	- 	V3/12 • '6 2 38 	 5 4 	3 	3 	8 673 22000 7 9S5 10.615 29*1.35 51 	2.3 	7.5 	8.1 	6/8,14 
54 	6 	3 	'6 60? 22.400 7.540 11 060 2.9- 1.35 5,1 	2,3 	7.5 	8.1 	6/8,14 
5'5 	3 2 	16700 22 065 6 580 10.120 3,Q- 1.35 5,2 	- 	7,7 	-. 	6/8,14 • ,'. 	:1 	 4 4 	9 2 	9 	9 	9 	9 	2,9+1 35 	9 	9 	6.6 	8.1 	V8/12 5.1 	0 	2 	 '3 	'3 	4,3*1.35 	) 	'3 	9.5 	10.8 	V8/12 

6.0 Oy '/"Iy2.A' 45 

6' 	 '2 	0 	2 	6 20 	2420 	3680 	30 	4.40 195 633 	6.2 	4,396 
4.2 9 2 	4 13)3 	- 	2540 3560 	34 	505 220 698 	6.9 	4/386 
42 	9 2 	8 434 	- 	2840 5563 	30 	440 1,95 5.33 	6.2 	4/3.86 

3 34 	 4 - 2 	3 2 	9 4 3/2 	2 660 	5 5.40 	3.4 	5.C5 2 20 6 98 	6.9 	4/3.86 "3 3 	 4.7 -6 2 	44)0 	2890 5510 	38 	5.70 2,47 7.65 	7.6 	4/386 'Ei 	 4•2 	02 	- 	- 	-. 	- 	44 	') 	' 	- 	- 	43.86 
- 1'' 	 4.7 	59 3 	320430 	- 	3880 	9120 	3.4 	4,35 	1.55 620 	7.0 	6/5.1 

4 2 	'/33 3 	'2 226 	- 	3.910 	8060 	'38 	490 1,60 696 	7,7 	65 1 
4'2 	533 	'2000 	-. 	3970 	6030 	4.4 	5.55 210 7.55 	8.4 	6'Sl 

-7 	553 3 	2 60-7 	- 	4 020 	180 	4 7 	6 40 2 50 8.45 	9,3 	629 1 
• -'1 	 1 ' 	6' 3 	1240.3 	- 	4 '00 	7 940 	5.2 	7.30 	290 9.35 10.2 	6'S.l 

3.2 	633 	'2.:'2 	- 	4390 	7710 	3.4 	4341,65537 	7.0 	6,53 
1-- 	 42 	563 	12104 	- 	4380 	7713 	3.8 	495 	10(1 595 	77 	6/5,1 

4 '2 53 3 	2105 	4460 7640 	42 	545 220 765 84 	5'S 1 
- 	 42 53 3 	2130 	4520 7560 	47 	645 250 345 93 	681 

'1 '" 	 4.2 	533 '7150 	- 	4630 	7 490 	5.2 	735 290 9,35 1332 	651 
731 .35 	 4,7 14 3 	- 	- 	- 	« 	- 	- 	- 	- 	- 	6/6,7 
7;'.' -'2 	 '.-2 14 3 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/6,7 

1.7.3-36 	 4 2 14 3 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/6.7 
4,3 14 3 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/6.7 
4-2143 	 - 	- 	- 	- 	----6/67 

'.7,4 	 4') 143 	- 	- 	-- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/67 
4.2 66 2 13353 16000 5.090 8.260 	3,4 	3.65 1 00 5.65 	66 	6/6.7 

1' - 33 	 4.2 	53 7 13350 16.000 5150 	9,230 	38 	4,25 	1,20 525 	7,2 	6'5,7 
"/24 42 	 42 	55 2 13350 16.040 5150 	8190 	4,2 	4,90 1.45 6.90 	7.9 	5;4,7 
F ' 49 	 2 	<8 2 13 10(1 35700 5304 	78)0 	4,9 	6 30 1.95 810 	9.1 	6/5.7 
5 '.4 '7 	 6;2 58 2 	'3 100 15700 5310 	7790 	52 	6,55 2.10 8,55 	9,4 	6/67 
O 4 	54 	 4'2 KB 2 	3.153) 1 5700 5,493 	7650 	5.6 	7.30 246 9.30 	9.7 	8,67 
6/71". 17 	 5-2 14 3 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/6.7 
.7".. '.11 	 4-2 14 3 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/6.7 14 '2 4" 	 0' 2 r 	3 	- 	-- 	'- 	'- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/67 
'4,.......,' 	 0'2 	14 	2 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/6.7 
'''-44 	 ('-2 14 1) 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/0.7 
14 " .. - 149 	 5' 0 N 3 	- 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 	5/5,7 
.3 2.1 1/4 	 6•2 	53 2 1835.3 22000 6550 II 790 3.4,1,32 	5.10 	1.85 716 	76 	6/6.7 

(3." 	53 2 	18353 22040 60.40 11810 3,81,32 	5.75 2.10 7.81 	8.3 	6/8.7 
36 " 4' 	 6-2 56 2 38 '.00 22000 6580 31820 42-3,32 6.45 240 851 	90 	6/5,7 

'.4 4" 	 6'2 	KS 2 17.950 21500 5570 13280 45. 3,32 7.90 3,15 995 10.1 	6/6.7 
0.'-"" 	 6.7 	KB 2 '8606 18000 6760 11 240 5,6 3.32 895 3.50 	'3 	6.67 

5. ''63-33 	 ''2 14 3 	-, 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/96 
3176-32 	 4.2143 	- 	- 	- 	.- 	- 	- 	- 	- .- 	5/5 

''25.3 	- 	- 	- 	 - 	- 	- 	- 	- 	6/96 
4."2 143 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/96 
4-2143 	- 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/96 
4-2143 	- 	- 	- 	 - 	- 	- 	- 	- 	6/95 

27 	 -1'2 KB 2 13 0.50 15000 6230 7320 	3.2 	350 1 25 5.60 6.0 	6'96 
"7 	 4 -2 	55 2 13550 16.000 6280 	7.270 	3,8 	4,60 1,55 600 	7.0 	6/9.6 

1 "4 4-' 	 4-2 	56 2 13552 16000 6460 	7.090 	49 	6,40 2,35 8.40 	87 	6/9,0 
0 "3 5'1 	 .t '2 	KB 2 13 550 16 000 6.590 	6 960 	55 	/,55 2.60 9.55 	9,9 	5 ,9.6 
3454 32 	 0'2 14 3 	- 	- 	- 	- 	-' 	- 	- 	- 	- 	6/96 
7, ' -"6-4? 	 62 54  3 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/9.6 

4 1/ 	 642 54 3 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	-' 	6/96 
2 '"1-53 	 642 14 3 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6296 

62 1/3 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	4.96 
''3 	 332 14 3 	-' 	- 	-. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	6/96 
1' 	 87 	KB 2 385.50 22000 7530 11020 3,21.32 	5,05 225 7,07 	70 	629.6 
47 	 87 	'.0 2 18675 220'30 7770 10530 4.2*132 6.25 285 687 	66 	6.9,5 
II 	 4'2 	146 2 	15540 22040 7750 0800 46*3.22 750 3,10 952 	9.2 	5/9,9 

1' 0:''.-'. 	 ''4 	'4 	3 	16453 22000 	7997 1735? 	3,8"137 	4,15 	1.10 	7.'4 	8,3 	6/9.6 
6.4 	1 3 	15457 22200 7640 10.810 4,4 y 1,37 	520 	1 05 8.19 	93 	6.96 

53.5.4 	5.4 	54 3 '8450 22070 7593 10570 5,2*1.37 6.50 244 9.54 106 	68.6 
4-2 	502 	- 	 - 	- 	3.2 	- 	- 	60 	6/'2.0 
4-2 	"612 13400 36000 00.9'? 	5910 	38 	4.40 	70 6.s5 	7.0 	6-32,0 
4'? 	592 	 - 	-- 	-. 	49 	 - 	- 	6.7 	5'12.0 

5 "''2.2 	4.3 	533 2 	130.63 	'600) 	/84J 	8760 	53 	717 	2 70 9.'S 	94 	6.12,0 
8'. 	--7 	5.7 	'16 2 	15 '43 22374 "653 10752 	32 '.137 	540 275 	7,07 	7.0 	6/20 

''.2 	5,2 	'.4:1 	''".7 2273) 8073 	4597 	4,2''32 	380 	785 	557 	9.4 	0127 
2572 	:'2c- D.3 	3093 	757 	4 5'132 	72-) 	14 	961 	77 	4114 

"'4 	542550'.' 72130 2520 	7940 32-137 	5/5 27/2 724 	7' 	4123  

Moollo,, 

320/2 600 100/1,600 
320/2.600 100/1,600 
230/2,600 	70/1,600 
230/2.600 	70/1.600 
230/2600 	70/3.600 
320/2600 100/1.600 
320/2600 100/1,600 

90/2600 	30/1.400 
90/2 800 	30.1.400 
90/2.800 	30/1 400 
90/2.800 	30/1.400 
90/2 800 	30/3400 
90/2 900 	30/1.400 

122!2 800 	37/1 600 
¶22-2.500 	37/1 600 
122/2 800 	37/1 600 
122'2 850 	37.1 600 
122,2 800 	37.1 670 
170/2 500 	4711 960 
170/2 800 	47/1 900 
1702820 	41';l 900 
'70/2800 	47'' 903 
170/2890 	471900 
210/2.400 	69/1.400 
210/2,400 	69/1.400 
210/2,400 	59/1.400 
210/2400 	69/1,400 
2115/2400 	69/1403 
210/2400 	69/1.440 
2'0'2400 	9,'1400 
210,2400 	69/1400 
230/2400 	69/3,400 
210/2400 	69/1400 
210/2.400 	59/1400 
2302400 	6913400 
210/2.400 	69/1.400 
210/2400 	69/1.400 
210/2400 	69/1,400 
210/2400 	69/1.430 
210/2400 	69/1,400 
210/2400 	69/1.400 
23022400 	59/1400 
210/2400 	69') 400 
230/2430 	5911 403 
230/2404 	59/1 400 
210/2400 	69/3400 
270/2230 100/1400 
270/2200 330/1,433 
270/2.200 100/1,400 
270/2200 100/1.400 
270/2,200 100/1 400 
270.'2 200 100/3400 
210/2200 100/3400 
210/2 200 100/1.400 
270/2200 140/1 400 
270/2200 100') 400 
27012200 100/1,400 
270/2.200 100/1.40') 
270/2,200 300/1 400 
270/2.200 100/1 400 
270.'2 200 160/1,400 
770/2,200 100/1,400 
270,2.270 	100.') 30,) 
270.2750 	733/1400 
2702 200 179/1 409 
270,2.200 l50/'430 
27C,'4 220 300,' 3,400 
270,2.700 100/1 460 
3)0-2200 327-1370 
33/" 230 577/1 300 
332/'l06 327/1 300 
335'? 270 12:1/120" 
3307000 327') 30) 
:3302220 327/1 30'3 
336'2 2)0 3271 300 
3302 23)0 1321 330 

	

To,.yo, 103,1,0 	 Ja,,,'. 	 - - 

i 	 1 	
4 

___________ 	 H 	 -- 

	

9+1 1-9 	- On 	- 	96 	p P 2 Jousi P3 	11.00-20 	7 On 158400,- '3 Veturi 

	

9 + 1 1 -9 	- On 	- 	96 	ei ei 2 Jousi Pj 	ii 00-23 	11 On 177 900,- 

	

6+1 3-6 	2-tv 	- On 	On 	96 	Pi ei 2 Jousi Pj 	11,00-20 	11 On 156,350,-- 	Maansiirto. Tekn 540.508.0 

	

6+1 3-6 	2-tv 	- On 	On 	96 	P3 P3 2 Jousi Pj 	11.00-20 	ii On 150700,- 	323. 

	

6+1 1-6 	Jako,,, 	- On On On 	84 	et ei 2 Jousi Pj 	12.00-20 	11 On 166000,- 	Tekn.sal).kokp 263 

	

9+1 1-9 	- On 	On 	96 	Pi P3 2 Jousi e1 	11.00-20 	11 On 182 850,- 	- - - 	321 
9+1 1-9 - On On 98 Pi ei 2 Jousi Pg 11.00-20 11 On 179,950,- 'iEi viela 1yvp'30y V1'!U-

ri. Hintar 5 , 22110, /33/' 
runko. k4R"1oit' 
aluslevy Seka laS,/c 4  3- 

	

5+1 	1-5 	- - 	- 	92 1550 ao an 2 McI,, - 	750-17 	7 - 	38800.- 	SuOSI 

	

5-1 1-5 	-----92 1550 ao en 2 Mek - 	7 50-17 	7 - 	39000.- 

	

5*1 	1-5 	-----91 1.790 an an 2 Mek. - 	7,53-17 	7 - 	42800,- 

	

5*1 	1-5 	-----. 	91 1.793 an ao 2 MeS. - 	7.50-17 	7 - 	42.900,- 

	

5+1 	1-5 	- - 	- 	93 1790 ao ao 2 Mek - 	7,50-17 	7 - 	43.000,- 

	

5+1 	1-5 	- - 	- 	91 1,790 an an 2 Meli. - 	7.50-17 	7 - 	44,100,- '),,n ulopkor"Ia 

	

5+1 	2-5 	2-la 	- - 	- 	84 3420 pn pn 2 McI, 	- 	900-20 	3 7 - 	60.700,- ')e,  Iyp0ka1'.'s:yl, 

	

5+1 	2-5 	2-ts 	- - 	- 	84 3420 	0 3311 2 Mek, - 	9,00-20 	7 - 	50.200.- 

	

53-1 	2-5 	2-la 	- - 	- 	84 3420 Qn pn 2 Myk 	- 	9.00-20 	7 - 	60.200,- 

	

5-1 	2-5 	2'la 	- - 	- 	84 3.420 pn pn 2 MeS 	- 	9.00-20 	7 - 	60400,- 

	

5*3 2-5 	2-34 	- - 	- 	84 3420 pn pn 2 Mek - 	9.00-20 	7 - 	60.900.- 

	

5-' 	2-5 	2'ta 	- - 	- 	93 3550 Di pi 2 Jous, -- 	3000-20 	7 - 	70.000,- 

	

5*1 	2-5 	2-la 	- - 	- 	93 3650 p' p3 2 Jous' - 	1000-20 	7 - 	70,100,- 

	

5*) 	2-5 	2'Ia 	- - 	- 	23 3650 331 p3 	JOuS' -. 	1000-20 	7 - 	70200,- 

	

5 '-1 	2-5 	2-ta 	- - 	- 	93 3.650 pi ei 	Jouni - 	3000-20 	7 - 	70300,- 

	

5-1 	2-5 	2-ta 	- - 	- 	93 3650 pi pi 2 JouSi - 	1000-20 	7 - 	7-0 900,- 

	

8"-1 	1-8 	--------i DI 2 Jouni ei 	10 00-20 	7 On 89.403.'- 	MIat ja anot 3,'y4y'73"- 

	

8+1 	1-8 	--------p3 p1 2 Jousi p 	10.00-20 	7 On 89.600,- 	'halla 14-sarjan ou3c',,.' 

	

8+1 	1-8 	---------ei pi 2 Jousi P1 	1000-20 	7 On 89830- 

	

8+1 	1-8 	--------p3 pi 2 Jousi 331 	10.00-20 	7 On 90.0-00 - 

	

8+1 	1-8 	--------pi p3 2 Jousi pj'.O,00-20 	7 On 90.200,- 

	

8+1 1-8 	--------pi p3 2 Jouni pj 	1000-24 	7 On 90800,- 

	

8+1 	1-8 	- On 	- 	93 5.310 p3 pi 2 Jous p 	10 00-20 	7 On 89.400,- 

	

8+1 	1-8 	- On • 	- 	93 5313 pi 93 	Jous, p 	10.00'- 20 	7 On 89.830,- 

	

8+1 	1-8 	-- 	- On 	- 	93 5310 pi pi 	Jous, p 	1000 20 	7 On 90.000.- 

	

8+3 	1-8 	- On 	- 	93 5330 p,  'pi 	Jous, pj 	1000 -20 	7 On 90000.- 

	

8+1 	1-8 	- On 	-. 	93 5310 p,  pi 	Jous. pj 	10.00 20 	7 On 90200.- 

	

8+1 	3-8 	- On 	' - 	93 5.310 p p' 	JOusi pj 	3000 20 	7 On 90.800,- 

	

8+1 1-8 	--------333 p3 	Jous, pj 	1000-20 	On 109400 

	

8+1 1-8 	--------p pi 2 Jousi pj 	10,00-20 	it On 1339590 

	

8+1 	1-8 	--------pi pi 	Jousi pj 	10.00-20 	11 On 109 400.- 

	

8*1 	1-8 	--------pi p3 	Jouni p 	10.00-20 	II On 109500,- 

	

8+1 	1-8 	--------P ei 	Jousi P 	1000-20 	Ii On 105330,- 

	

8+1 	1-8 	--------pi pu 	Jouni p 	10,00-20 	13 On 110,400,- 

	

8 3 	1 -8 	' 	 -- 	- 	93 5.310 	0 	p, 	Jous. p 	1000 20 	II On 109 000,- 

	

8 II 	1 -8 	-- 	- Olo 	'- 	93 5.310 	p ,  pI 	Jousi P1 	3000 20 	13 On 309.600 - 

	

831 	1 -8 	- 	-- O-i 	- 	93 5.330 	p 	pi 	Jouni p 	10.00 20 	13 On 109 600,- 

	

8 3 	1 '8 	--- On '-' - 	93 5-310 pi p 	Jous, pi 	10 00 20 	31 On 109 500.- 

	

831 	1-8 	- On 	- 	93 5.310 	pi 333 	JOuSi 33) 	1000 20 	33 On 180500- 0)  Suur/n pituus 11,0 «, 

	

8+1 	1-8 	yo') 	- On 	- 	- 	pi p3 	Jouni pj 	3100-20 	7 On 107300,- 

	

8+1 	1-8 	yo') 	- On 	- 	- 	p3 p4 	,Jous pj 	11.00-20 	7 On 107.500.- 

	

8'-1 	1-8 	yo1) 	- On 	- 	- 	p3 pi 	JQsi pj 	11,00-20 	7 On 107 700.- 

	

8+1 	1-8 	yo') 	- On 	- 	- 	p3 pi 	Jouni pj 	11.00-20 	7 On 106.303.- 

	

81' 1 	1-8 	yv') 	- On 	- 	- 	pi pi 2 Jouni pi 	11,00-20 	7 On 308.500,- 

	

8/1 	1-8 	yo') 	- On 	- 	- 	ei p3 	Jousi p 	11,00-20 	7 On 

	

8 1 	1-8 	yn') 	•. On 	'- 	103 8520 	p3 p3 	,louSi p 	13 00-20 	7 On 110300- ') vvy6vai8de 	0625'- 

	

83-1 	1-9 	yv'i 	- On 	- 	103 80.20 	pi pi 	Jo05' P 	11.00 --20 	7 On 110300,- 	VOi1 'iO)I1C Lna5,nta 23051 

	

8+1 	1-8 	yv'i 	- On 	- 	103 8520 	p3 pi 	Jous, pj 	31,00-- 20 	7 On 110.500,- 	O'l 

	

83-1 	1-8 	9v') 	'- On 	- p403 8520 	pi pi 	Jous, p 	11 00-20 	7 On 110800 - 

	

8+1 	1-8 	MV') 	- On 	-- 	- 	pi p3 	Jouni pj 	11.00-20 	11 On 127.590,- 9 

	

8+1 	1-8 	MV') 	- On 	'- 	- 	p ,  p 	Jouni Di 	11.00-20 	11 On 127,730.- 	L'hvrynla '042"-n 

	

8+1 	1-8 	MI') 	-. On 	- 	-. 	Di P'  2 Jouni pj 	11.00-23 	11 On 127403,- 

	

8+1 	1-8 	MV') 	-''0n 	- 	- - -- 	pi pi 2 Jouni pj 	1100-20 	1' On 127.6(3 - 

	

.3*1 	1-8 	MV') 	- On 	- 	- '-' 	Di 7i 2 Jousi pj 	11.00-20 	11 .0" 327,8-33.- 

	

84-1 	1-8 	MV') 	- On 	- 	- 	pi pi 2 Jouni Di 	''.00-20 	11 On 328431),- 

	

8 + 1 	1 -8 	yv') 	-' On 	- 	103 80.20 	p ,  p 	2 Jous, Di 	11,00-20 	11 On 135503).- 

	

8-1 	1-8 	5'.1/ 	- On 	- 	(03 6520 	p3 p3 2 Jous, Dl 	1160-26 	II On 135000- 	 I. 

	

84-1 	1-8 	yo') 	- 0,' 	' ' 	103 6520 	p3 p 	2 30,5 	P1 	ii 00-20 	11 On 135.203).- 

	

8-") 	1-8 	MV') 	- On 	On 	88 15580 pi 0'  2 Jo,,, p 	11 00- 20 	11 On 130200.- 

	

8*1 	1-8 	MV') 	-. On 	On 	88 15580 p pi 2 Jousi Di 	30-20 	II On 120.403,- 

	

8*1 	1-8 	MV') 	-- On 	On 	88 1 5553 	p3 pi 2 ,lOuSi 33) 	11 00-20 	11 On 13') 400,- 

	

8' 1 	1 -8 	yo') 	- On 	- 123 8 520 pI 	i 2 Jouni P; 	'1 04- 20 	7 O 	120,030, - 

	

8+1 	1-6 	yo') 	- On 	- 	153 9 	pi p 2 "J'us' pj 	1100-20 	7 O' 120.010- 

	

8*1 	1-8 	yo') 	-- On 	- 	11/3 8524 	pi pi  2 Joys, Di 	110020 	7 O 	120306.- 

	

8--) 	1-8 	yo') 	- On 	- 	'03 1.520 	p3 p, 2 Jouni 	11 03-20 	7 On 121,13)0,- 

	

8-1 	1 -8 	y''j 	-- 0.1 	- 	103 1  270 	ni p3 2 4cos 	p 	11 90-20 	11 On 1 4 2 203 - 8 	1-3 	y'.'l 	-- 0'. -- 	- 	10) 1.273 	7' p' 2 Jous, 	D: 	'1.20-70 	II On 143 0.00.- 

	

3+1 	1-8 	yo') 	-- On 	- 	103 11270 	pi 0, 2 Jous, 3); 	11.00-22 	11 On 1 43876- 

	

8+1 	1-8 	yo') 	- On - 	0r 103 '11.270 	pi p 	2 Jouni Oj 	11015-23 	11 On 160.490,- 



ci- 
(D 

- ---- 

M4OIGn 	 *3 , 111 	 T.sa,.sp ,35%G 	1 	 JanI! 	 Ren.aal 

- 	
- 	 1 Hu:J z6; b0hti 

8,1 1-8 yv) - On 	- 	Ort 103 11270 	pi p1 2 	Jousi 0; 1100-20 11 	Ci 	160722- 
84-1 1-8 yv') - On - On 103 11.270 	p p 2 	20*5! 2, 11.30-20 11 	Cv 	161 000.- 
8+1 1-8 ya'5} - On - 	 - - 	 - 	 p1 p1 2 	Jouni pj 11.00-20 7 	Cl 	110030.- 
84-1 1-8 yv) - On 	-. 	 - - 	 - 	 p1 p1 2 	20*5! p 11.00-20 ' 	On 	11202.- 
8+1 1-8 yv') -On - 	 - - 	 - 	 p1 p12 20451 P1 11C0-20 70n 	115400- 

8+1 1-8 m') - On - - 	 - 	 pi pi 2 	Jous P1 1100-20 7 	On 	:136:3- 
8+1 1-8 yv') - On - 	 - - 	 - 	 pi pi 2 	20*5 pj 1100-2) 1 	01 	11540-3- 
6+1 1-8 yu') - On - 	- - 	 - 	 pi p1 1 	Jou*i pj 110022 7 	'3n 	12163C- 
81 1-8 yv') - On 	- - 	 - 	 Pi p 2 	JOuSI Pr ¶1.00-20 11 	Ci 	¶4; 

8+1 1-8 km') - On - 	 - - 	 - 	 p p,  2 	40*51 p1 1100-20 11 	Cv 	1*4221.- 
8+1 1-8 yv') -Cv-- - 	 - 	 plpi2Jossi pj 11(0-20 11,3r,"i421.- 
8+1 1-8 y'i - On - 	 - - 	 - 	 71 pi 2 	J0uS pj 11.00--20 11 	011 	i4',443- 
8+1 1--8 5) - On - 	 - - 	 -. 	 p4 p1 2 	Jousi pj ¶1.0020 11 	On 	¶41.502.- 
8+1 1-8 yv'} - On - 	 - - 	 - 	 p, pi 2 	Jous, pj11.00-20 11 	0* 	142,4(2,- 

- Jarrut Mek. = melaan nen selsorltajarru ilman lerrOst1sta 
an ahpaineneStelarrut Tei 	= pa,ne,lma:elioslet'u se,sr'4aarrJ 
pn paineilrrrar.este;aTrUt JOLSI = 	krislys susivoniaila. 1,1 - no par'elrnaa 

ns 	ajsipaine'rnajarrut 14 	= 	pakoeaas;arru sa;arrufla 

4!''.t2. 6.4 6*4 KB 2 18600 	22.000 	8800 	9800 	4.21.37 	6.90 	2.95 8.99 	8.7 	5.120 330.2200 127/1 300 
a'i -4.1.0.4 04 KB 2 18600 	22000 	8.850 	9.750 	4.6 ^ 1.31 	7.60 	3.25 9,59 	94 	6'12 0 330 '2200177/1.300 

1 ! 	 7'I. 4,,7 ¶1 	 3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12.0 330/2.200 127/1300 
4*2 14 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12.0 330/2200 127/1,300 

- 	-4* *2 N 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12.0 330/2 200 127/1.300 
2.3-30 4*2 14 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12,0 330/2200 127/1,300 

24 	223--54 4'r2 14 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12,0 330/2.200 127/1.300 
'4 	220 -58 4*2 N 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12.0 330/2.200 127/1.300 
1* 	2.0 -32 6*2 N 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12.0 330/2 200 127/1.300 
¶4 	23 -42 6*2 N 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12.3 330/2 200 127/1.300 
14 1'25-45 6*2 N 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12.0 330/2.200 ¶27/1.300 
'4 	223-50 6*2 14 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12.0 330,2200 127/1.300 
14 	.25-54 6*2 N 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12.0 330/2.200 127/1.300 
14 	223-58 6*2 14 	3 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 6/12.0 330/2.200 127/1.300 

Taalukon selvenivykiet: - Onjaarnomalll a palkkaluku - Lisavaltykset 
14 	= no*karvall 2-ta 	2-nopeuksinert taka-a*selislo 
6 	no bulldogrnalll 2-1* 	2-nopeuksmen llsava!lrteisto 
KB 	= 	, 	klppaavalla oh1aarvo:la varustettu bulldog. 
Num*ro 	Ima:see 0114aamOOn 	aIl,lnn herlkilörn3aran. 



Lilte 3 

TVH KP-tutkimus 0H05.6/Kuorma-autot 
PAKETTIAUTOJEN KÄYTTÖ KP-TE}?TXVISSÄ 

PIIRI TARVE KPL 
koko 	vähint . / 

___________ piiri 	ttnp 
U 32 2/1 

2L1  
ka 32 2/1 

__________ 35 1/1 

__________ 25 3/2 

lt.y 10 1/1 
L! 

- 	ka 13 2/1 
M 14 1/1 

• 	ka 15 1/1 
P-K ----- 21 1/1 

Ku 1/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
3/1 
1/1 

• 2/1 
2/1 
t1. ..... 

ka 
- 

22 2/1 

K-s 11 1/1 

____ 36 2/1 

K-P 9 1/1 

24 2/1 

Kn 16 2/1 

17 1/2 

ka 21 

Käyttöala 

- työryhmien kuljetukset 

- kaluston, tarvikkeiden ja työ-
kalujen kuljetukset 

- liikennemerkkien pystytys, 
puhdistus ja kunriostus 

- rumpujen talvikunnossapito 
- varastokuljetukset 
- työnjohtajien tarkastusajot 

- huoltoajot 
- aurausviitoitus 

- kaiteiden ja siltojen puhdistus- 
ja korjaustyöt 

- ruokailusuoja 

- pienehköt pällysteiden palkkaus-
ty5t 

- ajoratamaalaukset 
- lumiaitojen pystytys 
- paanteiden aukalsu 

- levähdysalueltten puhtaanapito 
- luiskien hoito 

- valvonta- ja tarkastustehtävt 



Liite 4 

TVH KP-tutkimus 0H05 .6/Kuorma-autot 

KEVEIDEN KUORMA-AUTOJEN KYTTi KP-TEHTXVISS 

PIIRI 

________ 

TARVE 
koko 
piiri 

KPL 
vähint./ 
tmp 

VARUSTELU 

N 	K 	H 	M 

U-  

- 

- 

- 

- 

xxx 
- - - 

x 

T :3 - x--- - 

H -  - - - - - 

Ky 10 1/1 x x - - 

M -  
____ 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

P-K - - - - - - 

Ku - 

- 

- 

1/1 

2/1 

11 

x- 

- 

xx- 

x 

-x 

- 

- 

- 

K-S - - - - - - 

V-  - - - - - 

K-P 5 1/2 xxxx 

0 2 1/6 -x-x 

Kn 8 1/8 xx-- - 

L 6 1/6 xx - x 

yirr. 36 8 8 2 5 

Käyttöala 

- paikkaustyöt 
- tarvikekustannukset 
- miehistökuljetukset 

- liikennemerkkien pystytys 

- ajoratamerkintöjen maalauk-
set 

- huoltoajo 
- jääteiden kunnossapito 

- likimain samat kp-tehtävät 
kuin pakettiautoilla; 
pakettiautot soveltuvat ko. 
tarkoituksiin paremmin 

- ei tarvita, jos tmp:ssä 
on pakettiauto 

- ei taloudellista käyttöä 

N = nosturi 

K = kippi 

H = hydrauliulosotto 

N = muu 
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TVH KP-tutkimus 0H05 .6/Kuorma-autot 

OMAN KUORMA-AUTOKALUSTON MINIMITARVE TM-PIIREITTIN 

PIIRI A 1  A2  B C 

_______ KPL/TMP KPL/TMP KPL/TMP KPL/TMP 

U 2/1 2/1 2/1 0. 
2/1 2/1 2/1 0 

T 3/1 - 	 2/1 1/3 1/3 

H kl1 2/1 0 1/2 

Ky 3/1 3/1 1/1 0 
2/1 2/1 1/1 0 

M 3/1 2/1 0 1/2 
2/1 1/1 1/1 0 

P -K - - - - 

Ku 5/1 2/1 0 0 
3/1 2/1 2/1 0 
2/1 3/1 1/1 0 

0 2/2 3/3 1/1 
kl1 4/1 0 0 
2/1 2/1 3/1 0 

i7i i7i 37 1  i7i 
2/1 2/1 2/1 0 
2/1 2/1 1/1 1/1 
6/1 2/1 0 0 

K-S 2/1 2/1 1/1 0 

v 	- 1/1 1/1 1/1 1/18 

K-P 2/1 2/1 1/2 1/11. 

0 10/3 2/1 5/12 3/12 

Kn 3/1 3/1 1/1 ________ 

L 3/13 4/13 1/2 0 

YHT. 69/38 52/37 33/41 11/59 

KA 1,8/1 1,4/1 0,8/1 0,2/1 

43 33 19 5 

A 1 =KA 06 

A 2=KA 06 NL 
B=KAY 08 
C=KAY 08 TP 
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TVH KP-tutkimus 0H05 .6/Kuorma-autot 

KU0RMA-AUToKAIUSTOTARVE PIIREITTÄIN 

OMA KALUSTO ____ _____VUOKRAKALUSTO _____ YHT. 
PIIRI OMA/ YFrr. A A B C A A B C 
________ 1 2 1 2 VUOKRA _______ 

U (ka) 34 ------- 1L_. _12__ 
_______ 32,4 32,4 34,3 O9 146,7 0 53,3 0 100/100 ______ 

T 92 ---- 
_______ 61,3 26,7 5,3 6,7 100 0 0 0 100/100 ______ 

H --- - 120/35 
75,0 16,7 0 8,) 100 0 0 _____ 100/100 ______ 

_______ 

Ky 30 - 10 - 10 - - - 7Q/Q 
_______ 142,9 142,9 114,2 0 0 50,0 50,0 0 100/100 ______ 

M (ka) ----- 
_______ 53,8 30,8 10,8 14,6 96,14 3,6 0 0 100/100 ______ 

P-K 32 _!22__.4 
_______ 58,2 141,8 0 0 100 0 0 0 100/100 ______ 

Ku 16 

----- 

--- 

_______ 44,1 31,2 20,8 3,9 75,0 0 25,0 0 100/100 ______ 

K-S 22 - 12 - 

33'3 48,5 18,2 0 - _____ _____ _____ _____ 100/ ______ 
_______ 

V -- - 18 

---- 

--- 

_______ 36,5 )6,,5 2k,3 2,7 _____ _____ _____ _____ 100/ ______ 

K-P __18---- 
_______ 38,3 46,8 10,6 4,3 _____ _____ 

-- 

_____ _____ 100/ ______ 

O i/---- 
55,6 33,3 6,9 4,2 
__0--- 

_____ _____ _____ _____ 100/ ______ _______ 

Kn (ka) 23 

- - 

--- 
_______ 41,1 50,0 8,9 _____ _____ _____ _____ _____ 100/ ______ 

L 26 - 
_______ 141,9 5519 2,2 

- 

0 - 100,0 0 0 0 100/100 ______ 

YHT. 5i6 376 1214 34 2)9 11 514 0 1050/3014  1)514 

ka/piir: 40 29 9 2 30 1 7 0 80/38 104 

YHT. % 38,1 27,8 9,1 2,5 17,7 0,8 4,0 0 100 

OMA 	% 49,1 35,8 11,8  3,3 - - - - 100/ - 

VUKRA - - - - 78,6 3,6 17,8 0 - /100 ______ 
OMA/ 
VUOKRA% 68 0 

' ' - 

Tyhjien sarakkeiden osalta piirit eiv.t ole ottaneet kantaa. 
Ei ole huomioitu keskiarvoja laskettaessa. 

A 1 =KA 06 	 B=KAY OE 

06 NL 	C=KAY 0 TP 



Liite 7 

iP-'uu:ur 

iJO2T0TL.j 	 -, 	 vu 

P1 J R j. - 0 - 0 1 	- 

4 2 2 - 

3 1 1 
3,5 1,5 1,5 1 

5 4 4 2 
2 1 2 

ka 2,5 2,5 3 2 

2 2 2 5 
3 2 1 - 

2,5 2 1,5 3 

P-K 3 1 1 - 

2 - 
- 1 

3 1 1 1 
3 3 2 
- 1 1 1 

4 2 2 2 
2 1 1 1 

4 1 1 1 
2 1 2 3 3 1 1 1 

_______ 2,9 1,4 1,2 1,4 

t\S 4 4 3 

-3 - 
- 3 

1-P 3 4 3 2 

- - - - 

L 2 

- 

2 
___ 

3 

___ 

1 

ka 2,9 2,3 2,2 1,9 

- c = no. ot€.i!outo:' :cvc.; 1.uvuu 
0) uuo 

C - 	= noo t 	i.co + LiysPerä'/2unuyi,djst1:fljr, oc'-- 
vc1iuvo:s tt- :2vjjLjn a) maa- 	i.viaineE- 
kulje tukst 

C - b - cm. y:iiotelrdr sovoltuvu.s tcht1iviän 3) Iluk-
kaudentofjunt2- -.a P31y 1conto3inciden 1ev1y 

C - d = y1ote_ nLtn so'.o1 - uvuu tcht;2n 
Ci) :;uut tehtävät 

.rvootelutelkko 

4 = erittäin hyvin 
3 = hyvin 
2 = tyyrttvä.eti 

1 = hutI/j 

;trvooteiujo j2 fl'3k0ht13 
-) - c 

4 	oh.at -tavUU3 hyvä, roria i1aurauksess teli 
ylhäällä ei taz'vita pinokuormaa 

- 	vnike ohjata, hark'1a kääntää ahtajsa kään- 
t5p 1rO 1£ 53 

+ 	suuri kOntOvuuo, hyvä jos aj3natkat yli 20 kn 
ja hyvät tiet 

- 	lyhyet kuljetusnatkat, pienet massamäärät,vain 
suhtee1. 	hyville taille, kankea ja hidas- 
lii1keinen Capeila teillä, liian suuri 
yhdistelmä nykyisille teille 

C-b 
+ 	suuri kan -covuus, erittäin k-iyvä lipeän kulje- 

tukseen 

- kuormauksessa ja levityksessä voi olla vai-
keuksia, lyhyet kuijetusmatkat, siilojen 
rekenne ei salli yhdistelmän käyttöä, levitystä 
vaikea seurata ohjaamosta 

C -d 
+ kastelujn ja syyssorastukseen soveltuu hyvin, 

suuri kuljetuskapasiteetj 
- 	suuri rerigaskulutus, hankala liikutelle 
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4 x 4 vetoisten kuorma-autojen tarve 

Piiri tarve käyttö tmp/ kokoluokka moottoriteho Huom. 
kpl /muu 

01 	U ei 

02 T 3 kpl norm.käyttö+ tmp kok.p.14,l 	t n. 200 hv vetolava tarpeen 

vetokalustona kant.6,l t 

04 H ei piirillä 4 kpl, käyttö 

ei poikkea normaalis- 

ta. 

05 Ky 7 kpl raskas maansiirto+ tmp+ 5-6 m3  200-250 hv 

auraus muu soraa 

06 M 1 kpl murskaajien tmp+ KAN 08 250 hv 
siirto, auraus+ muu (DIN) 

txsp.ajot 

07 PK 2 kpl auraus tmp KAN 08 200-250 hv 

(DIN) 

08 Ku ei tarkoitus kokeilla 

Sisu R-142 BPT teli- 

- autoilla aurausta 

09 KS 6 kpl auraus, hiriaus tmp+ KAN 05 250 hv 
ja kuljetusalus- muu (DIN) 

tan veto 

10 V 3 kpl raskaat kuljetuk- tmp+ KAN 05 200 hv 

set muu 

11 KP 1 kpl murskaamoiden ja korjaa- KAN 10 240 hv 
tukikohtien siir- ao 

to 

12 0 2 kpl hinaus ja siirto korjaa- KÄY 10 250 hv 
ao 

13 Kn ei tulisi olla sarja- 

vala. 4 x 4 

14 L 3 kpl auraukseen trnp. KAN 06 250 hv 

Yht.28 kpl 
	

ka.232 hv 

KGS/HL 



H-1  LAVARAKENIJE PC)LTTG. 1 
Lii t 	L 

0K0LUUr L 	pu 1ILT0- SAILI 
1 iin 	vitt 	dvatt 	muu -- 

PL 
i 7 	i 

_______________ ilaidat iaiciat 	 lajdat ,, 

01 iA 	06 100 - - - 15 100 
y 08 50 50 - - 100 KA 	05iL - 100 - - 100 

02 KA 	06 - 100 - - 100 x)piennarten T KÄY 08 50 50 - - 3 kp1 100 täyttö KÄ 	05i'L - 100 - - 100 

04 IKÄ 	Ob 42 - - 
xx 

42 +1 
) 

11 100 
x)lujskien tävtti 
xx)vaihtolavalajte ii KÄY 08 

IKÄ 	05 NL 
64 - 

27 
- 
60 

.+36 
q-4 _ / mp 100 xxx)teräslava + 

- 100 rnuovinenku]utusaevy 

05 KA 	06 - 100 - - 100 Ky KÄY 08 - 100 - - 100 
KÄ 	05 NL - 100 - - 100 

36  
KA 	Ob 80 20 - - 100 

1'i KÄY 08 100 - - - - 100 
KA 	05iL  100 - - - 100 

07 KA 	0.6 - 100 - - 100 
PK KÄY 08 100 - - - - 100 

KA 	O5NL - - - - 100 

08 KA 	06 80 20 - - 20x) 100 x)tie1ujsJjen Ku KÄY 08 100 - - - 100 parantaminen iKÄ 	O5NL - 100 - - 100 

09 IKÄ 	06 100 - - - x) 100 x)sijoitus nostu- KS KÄY 08 100 - - - 2-3 kpl 100 riautoon 
KA 	O5NL - 100 - - 100 

10 
V 

IKÄ 	06 75 25 - - 100 suolauksessa KÄY 08 
IKÄ 	05 NL 

100 - - - - 100 puulava lienee 
- - - - 100 parempi 

11 IKÄ 	06 50 - 50 - 100 KP KÄY 08 33 33 34 - - 100 
IKÄ 	O5NL - - 100 - 100 

12 
0 

IKÄ 	06 
KÄY 08 

50 50 - - 100 x)lu1skty6t 
- 100 - - lkpl/-tmp 100 KÄY 08 KA 	O5NL - 100 - - 100 

13 IKÄ 	06 - - 100 x) 100 x)vajhtoehto Kn KÄY 08 
IKÄ 	05 NL 

100 - - - - 100 liimattu vsneri- - - - - 100 rakenne 

4 
L 

KÄ 	06 - 100 - - x) 100 x)koko1uo1ka KA 06 KÄY 08 - 100 - - lkpl/bnp 100 luiskatyi IKÄ 	O5NL - 100 - - 100 
IKÄ 	06 44,3 39,6 11,5 	3,2+1,2 
KÄY 08 bl,3 33,3 2,6 -+2,7 
IKÄ 	05 NL 7,6 55,9 12,3 	1,0+- 



Momentinmuunnin 
o 	1 -2 ei oelIa 

Liii- 
Kuntoa 1. vaihde 

0 	 Kiinteä ?- 
z - 	 Momontunmuunnin 
o 	 3-voihteolla 

- 

-4— Kuuntea 

VAIHTEISTON KÄ'YTFÖAKSELIN PYÖRIMISNOPEUS 

Kuva 2. h-s ailuteiseut MT 41 vaihteiston s'etovoimapiirroksen 
periaatteellinen esits. Nianuaaliselle vaihitistuulle ominainen 
alkupään jyrkkaportaisuus on tassa eliminoutu ja paasty lahes 
uuptimaaliseen lopputulokseen. 

intoa 5 

4. 
	J 	Kuu 

	6. 

4 	 9 	10 

1 	Lukituakytkin 11) Etum mainen planeettapyoraetö 
2 	Momentinmuunnin II Keskimmäinen 	laneettapyorasto 
3 	Turbiiniakeelt 12 1-vaihteen kytkin 
4 	Pääakseti 13 Hitaan alueen kytkin 
5 	Eteenpäinajokytkifl 14 Rumpu 	- 

6 4.-vaihtcenkytkifl 	15 Takimmainen planeettapyorasto 
7 3.-vaihteen kytkin 	16 Takimmainen aurinkopyora 	

KYTKIN KIINNI 

8 2.-vaihteen kytkin 	17 Käyttöakseli 
9 Aurinkopyörän ake1i 	18 Aivokoneito 	

VOIMAN 
KULKU 

Kuva 1. Allison MT 6I) aut maatlivaihteisto halkileikaituna ja 4-vaihteen voimankulkukaaviolla varustettuna. Maksimi moottori- 
teho laman vaihteiston vlitrviltssa on 251) liv SAi-.. 

RAJANOPE US 

MOOTTORITEHO 
TAYSI KAASU 

MOOTTORIN KIERROSLUKU 

Kuva 3. Automaattivaihteisto käyttää hyväksi vain tehokkaim-
mal jaksot moottorin tehokäyrista. %auhteiston aivokoneisio 
vaihtaa suuremmalle s'aihteelle hiukan moottorin rajakierruus-
uiopeuden alapuolella. Automaattinen alemmalle vaihtaminen 
tapahtuu kierrostuvulla, joka on 72 " rajakierrosluvusta. 
Nloottoria ei voi ajaa likierroksulla, eika silta voi harrastaa 
kit-ltett a sitkeas eulat sta. 

1" 



_________________ _______________1' 1 	f 	•:: 	 .- 	 ' 	Vi 	H 
1 	 8 

LTtQ .. '4 	 .- 	 -'. 	 - 	- 	0 

: __ __ __ __ __ __ __ __ ___ 

Lautat 0350 11.374 2 1 1 j 2 1 9 
Materiaalmväijvarast. 9100 11.295 1 2 2 16 
'iasaus ja muok.höyl. 0121 .732 2 2 1 2 2 1 12 	1 ie 	kantav.j. geo- 1 r..parant. 0116 662 3 	. 1 
Tien rungon vauriot 0115 626 3 ' 

, 
1 

Luisk.vjheral. 	ja 
. 4 

L puht.pto 0170 527 ' 1 1 1 3 
Liikennemerkjt 0163 	' 440 • 	. 1 1 ' 2 

10125 431 . . 3 1 
Hy1äys (talvi) 0184 	. 412 	' 2 2 1 2 2 

4 
.• , 	i 	1 10 

Wo-ojat 	 ' 1 0111 .403 1 3 1 1 ' urau3 0183 	. 384 2 1 2 1 2 3..j 	2 
5 

j13 
uulunjaään 

poist. 0188 324 2 ' 1 3 Pölynsidonta 0123 322 2  1 2 
uo1ahiekotus 0186 291 1 1 H• 1 1 1 	1 

j5 

. . 
s-pakkaus 0131 249 1 2 

}iiekotus 0187 240 ' 1 1 1 1 1 1 
2 

Tuonnsoran 1isää. 0126 136 1 1 1 1 1 5 Suolaus 0185 113 1 1 1 '2 	1 	1 6 
joi'ataerkjnnät 0161 110 1 3 2 3 8 



Jii_te 12 	 ;j;' 

1. Ka!1ioie1kkLls 20 p 
2. Murskaus/seuionta 16 

3. Auraus 13 
4. Paudoitus 12 

5. Sidotut kerrokset 11 

Hitsaus 11 	" 
6. Runirnut, 	salaojat, 	putkity5t 10 

Teline 	ja rnuottity5t 10 

Höyläys (kesä,talvi) 10 
Koneiden asennus ja korjaus 10 " 

Konekirjaus/ATK 10 

7. Lautta- ja lossityöt 9 " 
Koneistus 9 

8. Raivaus, hyötypuun hakkuu 8 

Betonointi 8 

Ajoratamerkinnät 8 " 

Nonistus, kopiointi 8 

9. Maaleikkaukset, penkereet 7 	II  
Faalutus 7 " 
Sähkötyöt 7 	t?  

Siivous, koneen osien pesu 7 " 

Laboratoriotyöt 3 
riaalaus 7 
Konekirjoitus 7 	II  

10. Nitt;austyö 6 

Pohjan vahvistus 6 	" 

Suolaus 6 	" 
Puu- ja muovityöt 6 	" 
Korjaarnojen aputoiminnot 6 

Piirtämiset 6 	" 
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OHJ APJÖJEN ERGON Oi4ISET JA TEKN ISET TAVOITTFET 

S ISLLLUETTEIJO 

1 MÄÄRITELMÄ 

1.1 Työkone 

1.2 Ohjaamo 

2 YLE1ST 

2.1 Soveltamisohjeet 

2.2 Nuiden säännösten, määräysten ja standardien huomioon-

ottaminen 

) TYiKONEEN KÄYTT5OHJEET 

4 PÄÄSY OFLJAAMOON 

4.1 S1sänkäynt1, aske1mav1it 

4.2 Ovet, lukot 

LI) Ku1kuetden pintojen laatu 

5 OHJAAOTILAT 

5.1 Ninirnirnitat 

5.2 Verhoilu 

5.) Kävelyt;ilan laatu 

6 ISTUIN 

6.1 Istuimen laatu 

6.2 Turvavyöt 

6.) Istuirnen sijoitus ja säätövarat 

6.4 Apunhiehen istuin 

7 HALLIN'J2ALAITTEET JA S'JINET 

7. :i Hallirital ai ttoideri rai:erine ja s ijo ittelu 
7.2 Hall intalaitteiden ja polkimien kyttvo Uit, 
7.) Po]khiierk sijoittelu 

7 )j PUJ.kiJflieIl koko a pin in laatu 

7.5 Po].n1;yjpp:; 
7.6 	ha].1 	taln.i tteJ(c 	TUOtu jt 1 Li;ku1 1 
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77 i1iInt 	teidci :'rki. 	tien 

7 . b 	1iint1 	t ejj.1 en lii. k-j 	1 i. Li. 

7.9 Hellin 1.ti1.teiden ijoit-:'1u 1aitia1ie 

8 rdITTARISTO 

8.1 Mit1ariton laatu 

8.2 IiittariLo.i sijoittelu 

9 NiCVYYS JA HI}CtISYiJISTC) 

9.1 Näkyvyys 
9.2 I1.ikisyneto 
9.3 Sisätilojen valaistus 
9.4 Tybvalot 

1 0 TYÖSKNTJJY0JJcUHT:T 

10.1 1eu 

10.2 0hjaunon iämiti1a 

10.5 Oijaamon tiiveys (veto ja ilman epapuhtaudet) 

11 }IUOIL?0 

11 • 1 taivit±eien jS. jiiKCO t]iieu. }IUOI1OU. suoritn 
11 • 2 }uoi tova:ii.iieiieyi 	ilytystils.t 

1 2 TEiTN 1 IDT TJV0[ TT? 
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TYÖKONEIDEN OHJAAMOTILOJEN E}GONOMIET TAVOITTEET 

1 MÄÄRITELMÄ 

1.1 Työkone 

Näissä ohjeissa tarkoitetaan työkoneella kaikkia tie- ja 

vesirakennuslaitoksen töissä yleisesti käytettyjä koneita. 

1.2 Orijaamo 

Ohjaamolla tarkoitetaan sitä tilaa, josta konetta pääasiassa 

käy tetaän. 

2 YLEISTÄ 

2.1 Näitä ohjeita sovelletaan tie- ja vesirakennuslaitoksen 

työmailla ja tiernestaripiirelssä käytettäviin koneisiin. 

2.2 Sen lisäksi mitä näissä ohjeissa määrätään, sovelletaan 

työkonelta koskevia muita säännöksiä, ohjeita sekä maassam-

me voimassa olevia standardeja. 	- 

KYTT JA HUOLTO-OHJEET 

Työkoneen toimitukseen on sisällytettävä ostajan toivomuksen 

mukaan Suomen- tai ruotsinkieliset ohjeet koneen käytöstä 

ja huollosta sekä niissä esiintyvien tapaturrnavaarojen väit-

tämisestä. Ohjeet enintään kokoa A5. 

k RÄ2SY OI{JAAMOON 

4.l Työkoneen ohjaamoon on oltava helppo pääsy. Ohjaamoon 

pääsyn ja siitä poisturnisen helpottamiseksi on oltava tar-

peel.Liset ja1an-a kädensijät. Kädensijoja ei saa sljoitt.aa 

oviin. Jalansijojen tulee olla riittävän tukevat ja vähin-

tään 10 cm leveät jalkterän suunnassa. ALimman askelman 

etäisyys maasta saa o)la enintään 60 cm ekä sitä seuraovcn 

enintään 30 cm tolsist;aan. 

14.2 Kulkuteiden tulee olla tilavia ja istuirnelle pääsyn belcpo.. 

Kolhimismandollisuus on eliminoitava käyttänllä peh!nuste.tL 

la tarvittaessa riittivn selv i varoitu;mrkiritöjä. 
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Oven lukon on oltava niin ii.ija i ukon sa1vai niin pitkä, 

ettei ovi aukea ajon aikana. Kai<i ovet on voitava lukita ja 
ainakin yksi ovi avaimella uikopu1elta. 

Lukon kädensija on sijoitettava tai suojattava niin, että oven 

aukaiseminen vahingossa estyy. 

Oven on oltava aukiasentoon pidätyvä. 

4.3 Kulkutiet eivät saa olla liukkaita. Ne on voitava helposti 

pitää puhtaina maasta ja lurnest yms. 

5 OHJAAMOTILAT 

5.1 Ohjaamon on oltava niin tilava, että siinä voidaan saavut-
taa ergonomisesti oikea työskentelyasento kaikissa eslintyvissä 

töissä. Ohjaamon minimimittojen tUlee olla taulukon 1 mukaiset. 
Taulukossa 1 ilmoitettu leveys mitataan orijauspyörän kohdalta 
ja kokonaispituus edessä polkirtiien ja takana istulmen selkäno-
jan korkeudelta. 

TAULUKKO 1. Ohjaarnon minirnimitat 

Kone 	Minimirnitat 	_______________________ 
pituus 	leveys1 	vapaata istumistilaa 

ohjaamorL leveyssuurinassa 
henkilöä kohti 

Puskukoneet 	160 	110 
Dumpperit 

Muut 	130 	1 100 	55 

Kuljettajalla on oltava kyynirpäiden korkeudella tilaa vähintään 
L5 cm molemmin puolin ohjausryörän kEskiöstä mi taten, kuorma--au-

toissa ku 1 terikin vULiintöin 2 cm. 

Istuinpinnan ja ohjacri 	1C)! räli.;zr 	t,äisyydcn. on oltava niin 
suuri, että kuijettajan koihiuturninen estyy. 

Ohjaamossa, jossa on käänt.yvä istuin, on 1cääntö1uclia oltava 
vapaata tilaa kuljettajan jaloille vintääfl 65 cm mitattuna va.-

katasossa se.1.kätucn keskiv liv en ja .i.stulnoan ke civiivan ieik 

kaupJ stecsti 
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5.2 O1jaamon on oltava rakenteeLsy1 sellainen ta niin verhoiJ- 
tu, etteivät ulkonevat osat, kohtuusnäkökohdat huomioonottaen, 
voi aiheuttaa vahinkoa. 

5.3 Ohjaamon kävelytilan tulee olla tasainen, Orijaamon jalkata- 
so ei saa olla liukas ja se on voitava helposti pitää puhtaana 
maasta ja lurnesta yms. 

6 ISTUIN 

b.l Istuimen on oltava: 

- tukeva, tilava sekä tarjottava hyvä istuma-asento ja rnandollis- 

tettava istuma-asennon muuttaminen. Kääntyvä istuin on voitava 
lukita tarpeellisjjn työasentoihjn. 

- varustettuna selkätuella, joka tukee ristiselkää ajajan istues-

sa suorana. Selkätuen on oltava tukeva ja sen olisi tunnuttava 

hyvältä myös ajajannojautuessa taaksepäin. Sen korkeuden olisi 

oltava välintään tO cm. Selkätuen tulee liikkua Istuinosan mukana 

ja sitä olisi voitava säätää. Istuinosassa tulisi olla sivutuet. 

- varustettuna sellaisella pehmikkee11 tai päällisellä tai olta- 

va rakenteeltaan sellainen, ettei se aiheuta kohtuutonta hios-
tumista. 

- varustettuna tarkoituksenmukalsella jousituksella ja vaimenriuk-

sella siten, että tärinän siirtyminen ajajaan tehokkaasti estyy. 

- helposti ilman ty5kaluja säädettävissä pituus- ja korkeussuunnas. 
sa. 

6.2 Ainakin kuljettajan istuin on varustettava ftRK:u hy'kynLLl 
lä turvavyöllä seuraavissa työkonessa: 

- pyöräkuormalmet 

- tiehöylät 

- pyöritraktorit 

- kuorma.- ja maansiirtoautot (3-piotevyö) 
- dumpperit 	-pistevy3) 
- kumipyöräjyrät 

- autoalustaiset koneet L-pistvvö) 

6.3 istunen sijoitus ja ;. ivarat. iinenevt kUvs:ta 1. 
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KuVA 1: Istuirnen Sijoitus ja sitSvarojen niiniinimitat 

( 4  3 

•!4itat: 	cm 	 istuin keskiasennossa 

6.k Jos ohjaamossa on apumiestä varten istuin, on sen oltava 
riittävän tilava, pehmustettu ja sijoitettu niin, ettei istuja 
haittaa tai estt kuijottajan toimintaa. 

7 	JIA LLIf:NA i.A 1 Ttl'EET 3)\ S 	TI i\iETI' 

7. 1 1Ia].].inta1aitte'idn ja sEitiJUi en Ofl O1LaVL r.kenteult,aal 

luotettavia seka se).iaisia ja niin siioitettuja, ett;a niita voi-
daan helposti krottaitta kssi telia ku.] joLtajan aiklt;a ja et,eJ 
ni hi n voida epk orio;a vaikutLaa. Kuv:issa 2 ja ) on esitetty 
haiii.ntaln 1. ttei.den ja siiti.mi.en s:i. joi tu;alueet 
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KUVA 2: Hallintalaitteiden s1oittelu 

J_•L 
k " 

•$C)  

5;s 

---1 

- Mitat: 	cm 	tuoli keskiasennossa 



SÄÄTIM,EN OPTIMI 
FTMSYYS K0LLLA 
CL.KAN0JAN K(JI MALIA 

jATKU\'ATI 

/ 	
KAY1CTTAVÄ 

.j'..; 1 	KASIOHJAIMIA Ei 
lALLI ALUELLLL 

20 10 o 
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KUVA 3: Alueet, joilla hallinta-ja siitiaitteicJen tulee 

sijaita kaikilla tuolin asennoilla 

FDtJINTE1 JA SÄ)iTIMIEW S!JWTUSAIUEET.. 

SE LI( ANOJAN 

1 KULMA 

(MrTTArISTE) 
/STWMLrERLNSSliSTE 
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7.2 Ha11intalaltteidcn ja poikimien poijinvoim1er on oltiv. tau-
lukon II mukaisia 

TAULUKKO 11 

Vipu tai poljin 	Käyttövoima (kp) 

ohjauspyörä, tehostin 	2...) (10 ehdoton max autoissa) 
ohjauspyörä, ei tehostinta 	15 
.'jarrupoljin 	5...25 (5 ehdoton max) 
kytkinpoljin 	5...25 
kaasupoljin 	3..,14 

muut käsikäyttöiset 

muut jalkakäyttölset 	2...10 
• sormin ohjattavat vivut ja 
napit 	 0,1...O,5 

73 Polkimien sijoituksen, korkeuden ja liikesuunnan on oltava 
sellaisia, ei.t.ä niihin on helppo saada tarvittava poljinvoima ja 

ettei niiden liikettä estä polkimien alle kerääntynyt savi yms. 

7. 1t Polkimien tulee olla pinta-alaltaan riittävän suuria (tyhn 
mitta 10 cm) eikä niiden poljiripinta saa olla luistava. 

(.5 Jos kohtuusnäkökohdat huomioon ottaen on mandollista, on 
käytettävä riiippupolkimia. 

7.b Käs1kiyttiSlsten laitteiden muodon ja sijainnin on oltava 
sellaisia, että niistä saa hyvän otteen ja kädelle jää riittävästi 

liikkumatilaa. Vapaata tilaa liikeratojen ympärillä tulisi o:t.la: 

- vivuilla, käisipyörlllä, kammilla 	8 cm,autojen tuuiilain ja 
ohjauspyörän väli saa kuitenkin olla 	5 cm 

- katkaisijoilla ja säätönupeilla 	5 cm 
- järjestetyillä 	 2,5 cm 

7.7 kJaliint,alajtteet on selvästi, joko muodon, värin, SAE j 

standardin mukaisten tunnusten tai tekstin avulla erotettava to1-
sistaan. Hallintalaltteen eri asentojen vaikutus on selvästi ol 
va esitettynä hailinta-laltteessa tai sen vierusoi. 

7.8 Hoi irts.l itten 1 ]ikk1den tuloe olla loogi.sia niiden 
kut,uV:3cn 	nssa. 
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(.9 Mikäli r!hc1oiiiOt::t 	ei oL, 	1:IO .. 	oLlo. ; 
jettajan toimintaa haittaavia iitteita. 

8 MITTARISTO 

8.1 Mittariston tulee olla tarkoituksennukainon olväaoto:Lkko:L-
nen ja yhdenmukainen. 

8.2 Mittarit tulee sijoittaa niin, että ne ovar k.i tt:jari . 
teettömästi ja helposti luettavissa kehoa käänt5nttä. Ue1imnin 
käytetyt ja käytön kannalta tärkeät mittarit tulee sijoittaa 
mittaritaulun keskiosan tienoille. 

9 NAKYVYYS A H2IK7ISYN ESTO 

9.1 Kuljettajan tulisi kurottarnatta nähdä työkohtoeseen, koneen 
eteen sivuille ja taakse. Sääolosuhteet kuten pakkanen ja sade 
(roiskeet) eivät saa huomattavasti huonontaa näkyvyyttä. 

9.2 Työkoneessa on oltava riittävä häikäisysuoja. Häikäisysuoja 
ei saa kohtuuttomasti pienentää kuljettajan näkölcerittää. 

9.3 Työkoneen ohjaamassa ja moottoritilassa on oltava sopivt 
valaistus. Käsivalaisirnen pistokkeita on oltava soplvissa paikois-
sa. 

9.k Työkone tulee varustaa ulkoisilta vaikutteilta hyvin suoja.-
tuula työvaloilla. Niiden tulee olla sdettäviä ja niin sija!--
tettuja, että ne valaisevat työkohteen riittävästi eivätkä h.i-
kälse ku.Ljettajaa. 

10 TYÖSKENTELYOLOSUHTEET 

10.1 Työkoneen melu, mitattuna kujettajan pään kohda.Lta, ei. 
saisi ylittää 85 dB (A):t.a. 

10.2 Ohjaamon lärnp5tiia on voitava säät 	niin, ctt. se on: 

- työskenneitäessä pääasiassa ohjaamassa 5 - 2JC 
- ty kenneltäossä ulkona j sisälJä (talvella) 0 - 150C. 

10.3 0haamcn on oltava mandoi.iisimman. tiivis, ett.eivt sie1 ä 
olevat henkilöt joudu ltt.liksi 	ti1 iol]c vcda e (iiina tii- 

1nopeus : 20 er,/o ) .kTi 	hdo].1:l 1 LLe ah, 5!ofl u1kopuoii. ]le 
ilm.n e4pihtaul';l l3.e 
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Ohjaamo on varust:ottava 'iittävän t hokkaL raiti .t ai: 

laitteella, jonka puhaltarian ilman ääräi 	. i.rpöta on v.::iva 

säätää. ?utiallett.ava ilma ei saa sisältää ko tuuttom.n p: 

puhtauksia. 

Puhallus on suunnattava siten, ettei iculjettajalle alieud. naittaa 

vaa vetoa. 

Ohjaamo on voitava tarvittaessa perusteellisesti tuulettaa. 

11 HUOLTO 

11..1 Koneen olisi oltava rakenteeltaan sellainen, että päivittäl-

nen ja jaksottainen huolto voidaan helposti suorittaa. 

11.2 Taval.Lisimpia huolto- ja korjausvälineitä varten tuho! olla 
oma tarkoitukseen sopiva säilytyspaikka. 
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(j 

12. 	TEKNISET TAvoIrEEr TVL:N OMAA KALUSTOA HANKITTAESA 
. 

0 
:i 

. 

Ohjaamon varusteisiin tulee kuulua: 
.0 4-' 

e 
. 

:04' 
,Q 

) ' 04' 

om :, 

polttoainemittari X X X X X 

- moottoriöljyn painemittari 	(Pa) X X X X X 

- moottoriri jäähdytysneateen lämpömittari ( °K) x x x x x 
- latausjärjestelmään kytketty volttimittari (v) X X X X X 

- yhdistetty jarrutuspa1ne 	ja säillöpainemittari (Pa) X X X X 

- sähköinen käyttötuntimittari (h) X X X X 

- moottorin kierroslukumittari (r/min) X X X X X 

- matka- ja nopeusmittari (km, km/h) X X 

- Power Shift vaihteiston hydrauliöljyn painemittari (Pa) X X X 

- Power Shift vaihteiston hydrauliöljyn lämpömittari ( °K) X X X 

- liian aihaisen säiliöpaineen varoitusvalo X X X X 

- kattovilkun merkkivalo X X X X X 

- suuntavalon merkkivalo X X X X X 

- kaukovalojen merkkivalo x x x X 

- takatyövalojen merkkivalo X X X X X 
- tasauspyörästön lukon merkkivalo X X 

- varoitussummeri liian alhalselle rnoottoriöljynpalneelle 
ja liian korkealle jäähdytysnesteen lämpötilalle X X X X X 

- päävirtakytkin + avain X X X X X 

- virtalukko + avain 	) 	tai avaimblla toimiva virta- 
- käynnist.yskatkaisija 	ja käynnistyskatkai.slja X X X X X 

- seisontavalon katkaisija X X X X X 

- ajovalojen katkaisija X X X X X 

- valovaihtokatkaisija X X X X 

- aurausvalojen vaihtokatkaisija konepellin alla X 

- etutyövalojen katkaisija X X X X 

- takatyövalojen katkaisija X X X X X 

- suuntavalokatkalsija X X X X X 

- kattovilkun katkaisija X X X X X 

- lavareunaviikun Katkaisija - X 

- sisäva].on kataisija X X X X X 

- etulasinpyyhkijän katkalsija X X X X X 

- takalasinpyyhkijän katkaisija X X X X 

- etulasln huuhtelulaitteen painike X X X X X 

- takalasin huuhtelulaitteen pairiike x x x x 
- äänimerkinantolaitteen painike X X X X X 

- ohitusvalon painike X X x x x 
- etulasin pyyhkljä(t) X X X X X 
- takalasln pyyhkiä(t) x x x x 
- etulasin huuhtelulaite X X X X X 

- takalasin huuhtelulaite x x x x 
- kattovilkku, esim. Hella KL 7 keltainen X X X X X 

- nimävalo X X X X X 

- moottorin pysiiytyskytkin tai vedin jonka jää.tävä pys.as. X X X X X 

- ohjaauorikuimnallakin sivulla vähintään 12x20 cm kokoiset 
kupera1ainot tukevasti kiinniLetyt , 	siiciett. 	taustapeilit x x x x x 

- ohjaaman sisällä väOintätn 6x20 cm kokoinen kuperalasi- 

nen, 	tukevasti 	kiinnitetty, 	o 	dettävä taustapeili X X X X X 

- vaatekoukku X X X X X 
- varoituskaltrio(t) 	ja paikka sitä varten X X X X X 
- 	asiakirjatasku, 	johon tulee asUtus koneen kiiytt:ö-- ja 

huolto-rhjekirjcjen 11sLksi yht. 	4 cm j'krut A5 krl'no 
olavat muut kaacen käyttöön liittyvät asiapaperit X X X X X 

- 210 x LIS x Kl5 cm hotelo esiappakkai2ksel Te X X X X X 
- 	211 x L12 x 	cm tila 2 kgjauhs-attiLlc 1 X X X X 
- 	Kuvan 	) 	 jkaj a'fl 	tila 	rH luuhelini ni ¶;f'a-i ,t_i x x x 
-- 	i:'.i 	ku 	1:;. 	 - 	:..i 	:;;-t-• x x 
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TVH KP-TUTK1MUS 0H05.6/KUORNA-AUTOT 	1(k) 

TVL : N NYKYISEN KUORMA -AUTOKALUS TON PUUTTEETJ TIEDUSTELU 1972 

SISU K-1k8 sp/4200 

- äänieristys ohjaamossa huono 

- pieni kantavuus (lava) 

- heikko voimansiirtolaitteisto 

- vaihdelaatikko heikko 

- tasauspyörästön lukitus puuttuu 

- moottoriteho pieni (aurauksessa) 

- vaihteisto sopimaton 

- heikko jousitus 

- huono maastokelpoisuus 

- raskas ohjaus 

- ohjaamossa moottorin suojus kuumenee liiaksi 

- varaosien saanti hankala, koska osa niistä 

sellaisia, joita ei ole yksityisillä 

- tuulilasinpyyhkijät heikot 

- tuulilasin lämmitys heikko 

- kytkimen sylinterit huonot 

- jäähdytin huono 

- lämrnityslaite huono 

- moottorin imusarjan pakkassuoja huono 

- jarrusylinterin pakkassuoja huono 

- lisälaitetilat ahtaat 

SISU K-1415 

- ohjaaman äänieristys huono 

- pieni kantavuus (lava) 

- ohjaazno andas 

- jousitus heikko 

- lasinpyyhkijät heikot 

- tuulilasin lämmitys heikko 
- etupää raskas 
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- lavarakeune heikko 
- takajarr'ukellojen suojus pienentää maavaraa 

].iiaks 1 
- varaosien saanti heikko, koska osa niistä 

sellaisia, joita ei ole yksityisillä 

- objaamossa moottorisuojus kuumenee liiaksi 

SISU K-43 

- pieni kantavuus (lava) 
- huono näkyvyys 
- etupää raskas, jos on nosturi 
- jarrut heikot 
- lasinpyyhkijät huonot aurattaessa 

- L3tyslaite huono 

- andas ohjaamo 
- voiniansiirtolaitteet heikot 
- hidas käänriellä 

- kippi hidas ja epävarma 

SISU R-148 BP/4670 

- ei sovellu perävaunun vetoon 

SISU L-139 CV/4630 

- teho liian pieni 

VANAJA A68-E 

- kantavuus pieni 
- tasauspyörästön lukitus puuttuu 
- vaihteisto sopimaton 
- vaihde laatikko huono 

- ohjaamon äänieristys huono 
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- maastokelpoisuus huono 
- heikko voimansiirtolaitteisto 
- runko heikko 
- kori heikko 
- huolto hankala 

VANÄJA A2-68E 

- vaihdelaatikko huono 
- ohjaus huono 
- kääntösäde suuri 
- ohjauspyrän sijoitus huono 
- jousitus jäykkä 
- huolto hankalaa 

VANAJA N-69E 

- pieni kantavuus 
- erittäin heikko voimansiirtolaittejsto 

VANAJA 

- pieni kantavuus (lava) 
- voimansiirtolajtteis -to heikko 
- andas ohjaamo 
- ohjaamon äänieriatys huono 
- lasinpyyhkijät heikot aurauksessa 
- tuuletus heikko aurauksessa 
- alttius pikkuvaurioille 

TVL:N AUTOT YLEENS. 

- pieni kantavuus (lavakoko) 
- ohjaanion äänieristys huono 
- moottoriteho pieni (aurauksessa) 
- vaihdelaatikot heikkoja 
- tasauspyörästiri lukitus puuttuu 
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- autot erikoismalleja, joiden varaosatoimitus-
ajat pitkät 

- nosturitilaa varattu tarpeettomasti kaikkiin 
auto ihin 

- kolmikaatokippi puuttuu 
- auraukseen sopimaton valojen sijoitus 
- huono huurteenpoisto ja lasinpyyhkijät 
- istuimet epämukavat 
- siirtolava puuttuu 
- suuri kääntösäde 
- ohjaaino andas 
- 	vetoinen 
- epäonnistunut välitys 
- jarrujen jäätyminen 
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