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Sisällysluettelo: 
 
 
 
Uusi päätorvi muistelee autohistoriaansa 
 
 
 
Virtuaalivierailu Tilastokirjastoon 
 
 
 
Vanha automies muistelee, osa 1 autoliikenteen alkutaival 
Viipurissa 



Uusi päätorvi muistelee omaa autohistoriaa: 
 
 
Skoda 120 

 

 
Lada Samara. Venäläinen vehje. Vikoja sähkömekaniikassa.  
Huono yhdistelmä katti ja kaasari.  (Tämä on huono yhdistelmä kaikissa autoissa). 
 
 
Ford escort. Brasilian foordi. Ostin käytettynä 200 eurolla, ajoin vuoden,  
sitten meni paaliin. 
 
 
Saab 900. ostin mustalaiselta satasella, seuraavana päivänä päivänvalossa  
tutkin mitä tuli ostettua. 
Kori ihan mätä. Meni paaliin kolmantena päivänä. (Cut your losses) 
 
 
Fiat Panda (leasing) Tosi hyvä auto yhdelle ihmiselle, vaikka tavaratila hieman pieni. 
 
 
Fiat Panda (leasing) 
 
 
Skoda fabia 
Hyvä ajaa. Turbokin on ja hyvin kulkee. Istuimissa on tehokas lämmitys.  
Myös sivupeileissä on lämmitys, mukava asia kostealla ilmalla. 
Mäkilähtöavustin ja peruutustutka on.  
 
Kerran  kone ei ottanut kierroksia kuin kahteentuhanteen,  
korjattiin takuuna, muuten pelannut hyvin. 
 
Minun autossa manuaalivaihteisto, DSG on saanut moitteita. 
 
 
Seuraavakin auto on varmaan Skoda. 
 
 
Projektiauton hankkiminen on vasta suunnitelulistalla, ehkä vanha avolava tai pakettiauto. Jenkki 
kiinnostaisi. 
 
 



Tervetuloa virtuaalivierailulle Tilastokirjastoon. 

Itse toimin digitoinnissa ja asiakaspalvelussa ja huollan voyager-tietokantaa. 

 

Meidän katuosoite on Työpajankatu 13 B. Kalasataman metroaseman vieressä. 
Kirjasto on auki 10-16 ja avoin kaikille. Meillä on oma kirjastokortti jonka saa heti. 

Kirjaston näyttöluettelo löytää http://tilda.linneanet.fi 

 

Meillä on paljon autokerholaisia kiinnostavia tilastoja ja kirjoja, mm: 

 

Moottoriajoneuvokanta / Tilastokeskus. http://tilastokeskus.fi/til/mkan/index.html 

 

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit http://tilastokeskus.fi/til/merek/index.html 

 

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna ... / Tiehallinto. Julkaistu: 2006- 

http://alk.tiehallinto.fi/julkaisut/pdf2/3300020-v-hirviraportti_2008.pdf 

 

Onnettomuuskehitys eri ajoneuvoryhmissä 1985-1991 

 

Mopoilu Suomessa 2007. 

 

Väsymys tieliikenteessä ja laki : keitä rangaistaan ja milloin? / Igor Radun, Jenni Radun, Jussi Ohisalo. 

 

Kuljettajien vuorovaikutus ja koetut riskit liikenteessä : vertailututkimus vuosilta 1988 ja 2006 / [Sirpa 

Rajalin, Leena Pöysti]. Julkaistu: 2006. 

 

Tekniset laitteet, telematiikka ja turvallisuus autoissa : tuloksia kuljettajien haastatteluista / [Leena 

Pöysti, Sirpa Rajalin, Ari-Pekka Elovaara]. Julkaistu: 2009. 

 

Turvavöiden käyttö ja vaikutus onnettomuuksissa : turvavyölain muutos 1987 ja turvavöiden käyttö : 

kuolemaan johtaneet onnettomuudet vuosina 1985-1989 / Juha Valtonen. 

 

Nuoret moottoriurheilijat liikenteessä / Matti Syvänen, Anna-Maija Kokko.Julkaistu: 1992. 

 

 

Meillä on myös palvelupiste Kaisa-kirjastossa. 

 

Meillä digitoidaan vanhaa aineistoa. Niitä voi lukea Doriassa, http://doria.fi 

Digitointitiimi on saanut paljon kiitoksia. 

http://tilda.linneanet.fi/
http://doria.fi/


 

Tilastoarkisto toimii Tilastokirjaston yhteydessä ja on avoin kaikille kiinnostuneille. Arkisto koostuu 

Tilastokeskuksen ja sen edeltäjien tuottamista tilastojen alkuperäisaineistoista ja julkaisemattomista 

tauluaineistoista. Aineistot ovat paperi- tai mikrokorttimuotoisia. Paljon aineistoa on siirretty 

Kansallisarkistoon: http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/kansallisarkisto 

 

Lehtien ja kirjojen tilauksia on jouduttu vähentämään säästösyistä, monet lehdet ovat kuitenkin 

käytettävissä  sähköisessä muodossa kirjaston asiakaskoneilla. Meillä on asiakkaita varten kolme mikroa 

ja skanneri. 

 

Kirjaston historiasta lisätietoja: 

http://tilastokeskus.fi/tup/kirjasto_kokoelmat/140-vuotta-artikkeli.pdf 

 

Kannattaa tutustua myös Tilastokeskuksen http://www.findikaattori.fi/fi  palveluun. 

 

Meille voi hakea kesätöihin. 












